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tibles i carburants, floristeries i plantes i les denominades 
botigues de conveniència, així com les instal·lades en punts 
fronterers, en estacions i mitjans de transport terrestre, marí-
tim i aeri i en zones de gran afluència turística, tindran plena 
llibertat per a determinar els dies i les hores en què roman-
dran oberts al públic en tot el territori nacional.

2. També tindran plena llibertat per a determinar els 
dies i les hores en què romandran oberts al públic en tot 
el territori nacional els establiments de venda de reduïda 
dimensió diferents dels anteriors, que disposen d’una 
superfície útil per a l’exposició i venda al públic inferior a 
300 metres quadrats, excloent-ne els pertanyents a 
empreses o grups de distribució que no tinguen la consi-
deració de xicoteta i mitjana empresa segons la legislació 
vigent o que operen sota el mateix nom comercial d’estos 
grups o empreses.

3. Per raons de política comercial, les comunitats 
autònomes podran modificar, incrementant-la o reduint-
la, la superfície útil per a l’exposició i venda al públic dels 
establiments d’alimentació i consum quotidià compresos 
en l’apartat 2, que poden tindre plena llibertat d’horaris, la 
superfície útil d’exposició i venda al públic dels mencio-
nats establiments no podrà ser inferior a 150 m2.

4. S’entendrà per botigues de conveniència aquelles 
que, amb una superfície útil per a l’exposició i venda al 
públic no superior a 500 metres quadrats, romanguen 
obertes al públic, almenys díhuit hores al dia, i distribuïs-
quen la seua oferta, de manera semblant, entre llibres, 
periòdics i revistes, articles d’alimentació, discos, vídeos, 
joguets, regals i articles diversos.

5. La determinació de zones turístiques a què es 
referix el punt 1 d’este article, així com els períodes a què 
se circumscriu l’aplicació de la llibertat d’obertura en 
estes, correspondrà a cada Comunitat Autònoma per al 
seu respectiu àmbit territorial.

6. Les oficines de farmàcia, així com els estancs, es 
regiran per la seua normativa específica, i s’aplicarà, si no 
n’hi ha, les disposicions d’esta Llei. 

7. Dins dels límits marcats per la present Llei, les 
comunitats autònomes podran regular específicament els 
horaris comercials dels establiments dedicats exclusiva-
ment a la venda de productes culturals, així com els que 
presten servicis d’esta naturalesa.

Article 6. Règim sancionador.

Les comunitats autònomes podran establir el sistema 
sancionador aplicable a les infraccions de la normativa 
que dicten en desplegament de la present Llei en relació 
amb calendaris i horaris comercials.

Disposició addicional primera. Règim de llibertat d’horaris.

En cas que les comunitats autònomes decidisquen no 
exercitar les opcions que els conferixen l’apartat 2 de l’ar-
ticle 3 i l’apartat 3 de l’article 4, es considerarà que els 
comerciants disposen de plena llibertat per a determinar 
les hores d’obertura dels seus establiments.

Disposició addicional segona. Llibertat d’elecció de diu-
menges i festius.

En cas que les comunitats autònomes decidisquen no 
exercitar les opcions que els conferix l’apartat 4 de l’arti-
cle 4, es considerarà que els comerciants disposen de 
plena llibertat per a determinar els dotze diumenges i fes-
tius d’obertura dels seus establiments.

Disposició addicional tercera. Competències munici-
pals.

Les comunitats autònomes podran dictar les normes 
necessàries perquè els Ajuntaments puguen acordar, per 

raons d’orde públic, el tancament, de manera singularit-
zada, d’establiments que venguen begudes alcohòliques.

Disposició transitòria primera. Zones de gran afluència 
turística.

Tindran la consideració de zones de gran afluència 
turística les que ja la tenien en el moment de l’entrada en 
vigor de la present Llei.

Disposició transitòria segona. Definició de Pime.

Mentres no es definisquen legalment els criteris per a 
la definició de xicoteta i mitjana empresa en la legislació 
estatal, el criteri a utilitzar serà el recollit en la recomana-
ció de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003.

Disposició derogatòria.

Queden derogats els articles 2 i 3 de la Llei Orgànica 
2/1996, de 15 de gener, complementària de la Llei d’Orde-
nació del Comerç Detallista, i l’article 43 del Reial Decret 
Llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents d’intensifi-
cació de la competència en mercats de béns i servicis, així 
com qualsevol disposició anterior que siga contrària a 
esta.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present Llei es dicta en exercici de les competèn-
cies exclusives de l’Estat en matèria de bases i ordenació 
de l’economia, reconegudes en l’article 149.1.13a de la 
Constitució, i amb el respecte a les competències en 
matèria de comerç interior de les comunitats autònomes.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Esta Llei entrarà en vigor l’1 de gener del 2005.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 21 de desembre del 2004.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 21688 LLEI 2/2004, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2005. («BOE» 312, de 28-12-2004.)

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 fonamenten el 
seu marc normatiu bàsic en la nostra Carta Magna, la 
Constitució Espanyola de 27 de desembre del 1978, així 
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com en la Llei General Pressupostària i en la Llei General 
d’Estabilitat Pressupostària.

El Tribunal Constitucional ha anat precisant el contin-
gut possible de la Llei Anual de Pressupostos Generals de 
l’Estat i ha manifestat que existix un contingut necessari 
que està constituït per la determinació de la previsió d’in-
gressos i l’autorització de despeses que poden realitzar 
l’Estat i els ens que hi estan vinculats o que en depenen 
en l’exercici de què es tracte. Juntament amb este contin-
gut necessari, hi ha la possibilitat que s’afegisca un con-
tingut eventual, encara que estrictament limitat a les 
matèries o qüestions que tinguen una relació directa amb 
les previsions d’ingressos, les habilitacions de despesa o 
els criteris de política econòmica general, que siguen el 
complement necessari per a la interpretació més fàcil i 
l’execució més eficaç dels Pressupostos Generals de l’Es-
tat i de la política econòmica del Govern.

D’altra banda, el Tribunal Constitucional assenyala 
que el criteri de temporalitat no és determinant de la 
constitucionalitat o no d’una norma des de la perspectiva 
de la seua inclusió en una Llei de Pressupostos. Per això, 
si bé la Llei de Pressupostos es pot qualificar de norma 
essencialment temporal, res no impedix que ocasional-
ment puguen formar part de la Llei preceptes de caràcter 
plurianual o indefinit.

D’altra banda, en matèria tributària, l’apartat 7 de l’ar-
ticle 134 de la Constitució disposa que la Llei de Pressu-
postos no pot crear tributs, encara que sí que els pot 
modificar quan una llei tributària substantiva ho preveja.

Les matèries que queden al marge d’estes previsions 
són matèries alienes a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat. D’esta manera, el contingut de la Llei està cons-
titucionalment delimitat –a diferència del que passa amb 
les altres lleis, el contingut de les quals, en principi, 
resulta il·limitat– dins de l’àmbit competencial de l’Estat i 
amb les exclusions pròpies de la matèria reservada a llei 
orgànica.

Consegüentment, la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2005 únicament regula, junt amb el seu con-
tingut necessari, les disposicions que respecten la doc-
trina del Tribunal Constitucional sobre el contingut even-
tual.

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 eren matèria de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat, a partir de l’any 1993 va donar lloc a la 
tramitació simultània a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat d’una llei ordinària denominada Llei de Mesures 
Fiscals, Administratives i de l’Orde Social.

No obstant això, amb el transcurs dels anys, les lleis 
de mesures han anat assolint una gran extensió i alhora 
una notable heterogeneïtat. Així, estes han inclòs matè-
ries tan dispars com les tributàries, les lligades directa-
ment a la gestió dels ingressos o les despeses, la contrac-
tació pública, l’organització administrativa, la regulació 
dels mercats o fins i tot les hipotecàries, per esmentar-ne 
només alguns exemples.

La promulgació d’una llei d’estes característiques difi-
culta, sens dubte, que els ciutadans la coneguen realment, 
la qual cosa no contribuïx a enfortir el principi de segure-
tat jurídica.

Junt amb això també s’ha de valorar que la seua tèc-
nica d’elaboració –compassada amb la Llei de Pressupos-
tos encara que separada d’esta– el seu volum, la brevetat 
en els terminis i l’acumulació al treball d’elaborar la 
mateixa Llei de Pressupostos ha conduït al fet que el pro-
tagonisme de les Corts, com a representants de la sobira-
nia popular, no haja assolit el nivell desitjat.

El Consell d’Estat s’ha manifestat amb contundència 
en la seua crítica a la Llei de mesures des del punt de vista 
de la tècnica legislativa i, així, podem esmentar la seua 
Memòria de 1999, on assenyalava el següent:

«El Consell d’Estat percep les greus distorsions que, 
amb intensitat creixent, se seguixen de la incorporació 
periòdica a l’ordenament jurídic –incorporació, a vegades, 
asistemàtica i en gran afluència– d’innovacions normati-
ves heterogènies i dispars quant a la seua rellevància i, 
fins i tot, quant al fonament –correcte o no– d’inserir-les 
en instruments legals tan singulars com ara les anomena-
des lleis d’”acompanyament” a les de Pressupostos 
Generals de l’Estat o lleis de mesures usualment identifi-
cades com a “fiscals, administratives i de l’orde social”.

(...) Fora d’això, l’ús d’esta tècnica legislativa no fa 
sinó augmentar la dispersió normativa existent; dispersió 
que dificulta el coneixement de l’aplicació d’unes normes 
jurídiques que tenen com a destinataris principals, no sols 
autoritats, funcionaris i professionals del dret, sinó també 
els particulars. Com ja ha reiterat este Consell en altres 
dictàmens, “raons de seguretat jurídica i de bona tècnica 
legislativa aconsellen que totes les normes, i molt especi-
alment les que tenen rang de llei, nasquen en el si propi 
de la matèria que és objecte de regulació, i hi visquen dins 
fins que siguen substituïdes per altres. Resulta pertorba-
dor per als destinataris del dret objectiu –mai excusats del 
compliment de les lleis– que la producció normativa 
quede reduïda a una tasca formal, a la mera utilització 
d’un procediment en què no es tinga en compte la neces-
sària homogeneïtat d’uns preceptes amb d’altres, dins de 
l’ordenament”.»

Per tot això, el Govern ha optat enguany per remetre a 
les Corts únicament la Llei de Pressupostos, reservant a 
altres projectes legislatius, amb coherència sistemàtica 
interna i tramitats pels procediments legislatius habituals, 
les reformes que siguen necessàries. Amb això es pretén 
millorar la qualitat de la nostra legislació, facilitar-ne el 
coneixement per part dels ciutadans i potenciar el principi 
de seguretat jurídica. Amb esta decisió es reforça el con-
trol democràtic que el Parlament ha d’exercir sobre la 
iniciativa legislativa del Govern.

El compliment dels criteris de la jurisprudència consti-
tucional sobre el contingut necessari de la Llei de Pressu-
postos es fa compatible amb una nova orientació de la 
política econòmica encaminada a impulsar un nou model 
de creixement, dins del marc d’estabilitat pressupostària 
que establix la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General 
d’Estabilitat Pressupostària. Les mesures que inclou esta 
Llei tenen per objectiu, en primer lloc, contribuir a l’aug-
ment de la productivitat de l’economia espanyola i, d’altra 
banda, reforçar la despesa social en determinades àrees 
en les quals les necessitats són particularment urgents.

La Llei de Pressupostos per al 2005 conté el punt de 
partida de la reorientació de la despesa cap a programes 
per a impulsar la productivitat, que es manifesta a través 
de tres tipus de mesures: la inversió pública en infraes-
tructures, l’esforç en recerca, desenvolupament i innova-
ció tecnològica, i l’ampliació de les beques educatives en 
tots els nivells. En definitiva es tracta d’incrementar el 
capital públic i humà, i contribuir a augmentar el potencial 
de creixement de l’economia espanyola.

Esta Llei també reflectix el caràcter social que el 
Govern vol donar a la seua política econòmica, per mitjà 
del desenvolupament de mesures que permeten la millora 
del benestar i de la cohesió social, de manera que asse-
gure que els beneficis del creixement arriben a tots els 
ciutadans. En este sentit, l’increment previst del fons de 
reserva finançat amb el superàvit de la Seguretat Social 
és una garantia de sostenibilitat del sistema públic de 
pensions, en la línia marcada per l’anomenat Pacte de 
Toledo. D’altra banda, es consolida el procés de separació 
de fonts de finançament del sistema de Seguretat Social 
amb un important increment de l’aportació estatal als 
complements per a les pensions mínimes. Finalment, una 
de les mesures socials més destacades és l’augment con-
siderable que registra la política de vivenda, la finalitat de 
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la qual és garantir el dret de tots els ciutadans a accedir a 
una vivenda digna.

Per la banda dels ingressos, la principal mesura que 
s’adopta és l’actualització de les tarifes de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques per a evitar l’increment 
de la pressió fiscal que ha suposat la pràctica de mantin-
dre’n constant la tarifa a pesar de l’elevació de les rendes 
nominals per efecte de la inflació.

La Llei acomoda este conjunt de mesures dins d’un 
compromís amb l’estabilitat els efectes positius de la qual 
sobre les expectatives redunda a favor del creixement 
econòmic i la creació de llocs de treball. L’objectiu d’esta-
bilitat pressupostària per al període 2005-2007 va ser fixat 
en l’Acord de Consell de Ministres de 4 de juny del 2004 i 
va ser aprovat pels plens del Congrés i del Senat en les 
sessions de 17 i 22 de juny respectivament. Este Acord 
projecta una situació de superàvit per al conjunt de les 
administracions públiques, amb el pas del 0,1 per 100 del 
PIB el 2005 al 0,4 per 100 el 2007. A més, es va fixar el límit 
de despesa no financer del pressupost de l’Estat en 
124.525,6 milions d’euros, 6,2 per 100 més que l’any ante-
rior, de manera que es manté el pes relatiu de l’Estat en 
l’economia.

II

El contingut essencial de la Llei de Pressupostos l’arre-
plega el títol I «De l’aprovació dels pressupostos i les 
seues modificacions», ja que en el capítol I, sota la rúbrica 
«Crèdits inicials i finançament dels mateixos crèdits», 
s’aproven tots els estats d’ingressos i despeses del sector 
públic estatal i es consigna l’import dels beneficis fiscals 
que afecten els tributs de l’Estat.

En este capítol I, al definir l’àmbit dels Pressupostos 
Generals de l’Estat, es té en compte la classificació que 
dels organismes públics fan la Llei 6/1997, d’Organització i 
Funcionament de l’Administració General de l’Estat, i 
també la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pres-
supostària, classificació que es fa present al llarg del con-
tingut de la Llei. La distribució dels fons atén, en canvi, la 
finalitat perseguida amb la realització de la despesa, i es 
distribuïx per funcions.

L’àmbit dels Pressupostos Generals de l’Estat es com-
pleta amb el pressupost de despeses de funcionament i 
inversions del Banc d’Espanya, 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 
dins dels pressupostos del sector públic estatal.

El capítol II conté les normes sobre la modificació i 
execució de crèdits pressupostaris, les limitacions pressu-
postàries i els crèdits vinculants que han d’operar durant 
l’exercici 2005.

El capítol III, de la Seguretat Social, regula el finança-
ment de l’assistència sanitària, per mitjà del pressupost 
de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i de les aportaci-
ons de l’Estat, a l’Institut de Migracions i Servicis Socials i 
a l’Institut Social de la Marina, així com aquelles que es 
destinen a la Seguretat Social, per a atendre el finança-
ment dels complements per a mínims de pensions.

III

El títol II de la Llei de Pressupostos relatiu a la «Gestió 
pressupostària» s’estructura en tres capítols.

El capítol I regula la gestió dels pressupostos docents. 
Fixa el mòdul econòmic de distribució dels fons públics 
per al sosteniment de centres concertats i l’import de l’au-
torització dels costos de personal de la Universitat Nacio-
nal d’Educació a Distància (UNED).

El capítol II, relatiu a la «Gestió pressupostària de la 
Sanitat i dels Servicis Socials», arreplega competències 
específiques en matèria de modificacions pressupostàries 

en l’àmbit de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i de 
l’Institut de Gent Major i Servicis Socials.

Així mateix, es regula l’aplicació de romanents de tre-
soreria en el pressupost de l’Institut de Gent Major i Ser-
vicis Socials.

El capítol III arreplega altres normes de gestió pressu-
postària i establix el percentatge de participació de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària en la recaptació 
bruta obtinguda per la seua activitat pròpia, i es fixa el 
percentatge esmentat per al 2005 en un 5 per 100, amb un 
màxim de 90 milions d’euros.

IV

El títol III de la Llei de Pressupostos Generals de l’Es-
tat, sota la rúbrica «De les despeses de personal», s’es-
tructura en tres capítols.

La repercussió que l’estabilitat i el creixement sostin-
gut de la nostra economia tenen sobre el personal al ser-
vici del sector públic es reflectix en el capítol I, relatiu a 
l’«Increment de les despeses 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, 
calculat en un 2 per 100.

S’hi ha introduït com a novetat esmentable la fixació 
de l’increment al 60 per 100 de l’import del complement 
de destinació corresponent a una mensualitat en les 
pagues extraordinàries.

S’incorporen en l’articulat les modificacions legislati-
ves necessàries per a instrumentar i desenvolupar els 
plans de pensions d’ocupació i assegurances col·lectives 
per a donar compliment a l’Acord Administració–sindi-
cats.

Així mateix s’inclou en este capítol la regulació de 
l’oferta d’ocupació pública. Esta Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat, com l’anterior, establix la seua regula-
ció en un únic article, i manté les restriccions a la incorpo-
ració de personal de nou ingrés, que no pot superar el 100 
per 100 de la taxa de reposició d’efectius, criteri que no és 
aplicable en determinats supòsits, entre els quals podem 
esmentar les forces i cossos de seguretat de l’Estat, poli-
cia local i personal de l’Administració de Justícia, així com 
en l’àmbit de les comunitats autònomes (les que puguen 
afectar la policia autònoma i funcionaris docents).

Es mantenen les restriccions a la contractació de per-
sonal laboral temporal i al nomenament de funcionaris 
interins, a les quals s’atribuïx un caràcter rigorosament 
excepcional que es vincula a necessitats urgents i inajor-
nables. Així mateix, es manté l’automatisme en l’extinció 
de contractes per a cobrir necessitats estacionals, en oca-
sió del venciment del seu termini temporal.

En el capítol II, sota la rúbrica «Dels règims retribu-
tius», s’hi 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 Poble i Consell 
General del Poder Judicial. La necessitat d’incloure 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 retribucions esmentades, l’ha de 
fer les Corts Generals. Els principis d’unitat i universalitat 
del pressupost exigixen que esta aprovació es faça en un 
document únic, comprensiu de totes les despeses de l’Es-
tat, que és la Llei de Pressupostos 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, Cos Nacional de Policia, i 
de la Seguretat Social i les relatives a l’increment retribu-
tiu que experimenten el personal del sector públic estatal 
subjecte a règim administratiu i estatutari i el personal 
laboral del sector públic estatal.
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Junt amb les reguladores del personal al servici de 
l’Administració de Justícia, mereixen una menció especí-
fica 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 conté una norma de tanca-
ment, aplicable al personal el sistema retributiu del qual 
no tinga un encaix adequat en les normes que conté el 
capítol II. Alhora, arreplega, com en lleis de pressupostos 
anteriors, altres disposicions en matèria de règim del per-
sonal actiu relatives, entre altres aspectes, a la prohibició 
d’ingressos atípics i a l’increment de les quanties que 
s’han de percebre pels conceptes de recompenses, creus, 
medalles i pensions de mutilació.

Es manté la subjecció específica al procediment esta-
blit en la mateixa Llei, que exigix l’emissió d’un informe 
favorable conjunt dels ministeris d’Hisenda i d’Adminis-
tracions Públiques, per a determinar o modificar les con-
dicions retributives del personal laboral i no funcionari. 
També es regula la contractació de personal laboral a càrrec 
dels crèdits d’inversions, només amb caràcter temporal i 
per a obres o servicis determinats.

V

Este títol no introduïx novetats substancials, llevat 
d’un increment per damunt del general per a les pensions 
mínimes. El compromís del Govern de millorar la quantia 
de les pensions mínimes per damunt de la revaloració 
general d’estes es concreta en el quadre de mínims que, 
tant per a les de Seguretat Social com per a les de classes 
passives de l’Estat, es fixen per damunt de la revaloració 
derivada de la mera consideració de l’evolució de l’índex 
de preus de consum que ha d’operar amb caràcter gene-
ral, i l’increment se situa entre el 5 per 100 i el 6,5 per 100 
segons els casos.

Reproduint l’estructura mantinguda en exercicis ante-
riors, 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 regular 
la determinació inicial de les pensions del règim de clas-
ses passives de l’Estat, especials de guerra i no contribu-
tives de la Seguretat Social. La modificació introduïda 
respecte d’exercicis anteriors és la derivada de l’actualit-
zació de les quanties que hi són reflectides.

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

El capítol III d’este títol IV, el relatiu a la revaloració i 
modificació dels valors de les pensions públiques, esta-
blix un increment d’estes per a l’any 2005 d’un 2 per 100, 
fet que garantix el poder adquisitiu dels pensionistes, i 
assegura d’esta manera els nivells de cobertura i protec-
ció de la despesa social. Esta regulació es completa amb 
l’establiment de limitacions a la revaloració de pensions, 
coherent amb el sistema de limitació de la quantia 
màxima d’estes, així com la determinació de les pensions 
no revalorables en el 2005.

El capítol IV arreplega el sistema de complements per 
a mínims, que es regula en dos articles, relatius, respecti-
vament, a pensions de classes passives i pensions del 
sistema de la Seguretat Social.

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

VI

El títol V, «De les operacions financeres», s’estructura 
en tres capítols, relatius, respectivament, al deute públic, 

als avals públics i altres garanties i a les relacions de l’Es-
tat amb l’Institut de Crèdit Oficial.

L’objecte fonamental d’este títol és autoritzar la quan-
tia fins a la qual l’Estat i els organismes públics poden 
realitzar operacions d’endeutament, matèria que regula el 
capítol I, sota la rúbrica «Deute públic». Estes autoritzacions 
genèriques es completen amb la determinació de la infor-
mació que han de subministrar els organismes públics i el 
mateix Govern sobre l’evolució del deute públic i dels 
comptes oberts pel Tresor en el Banc d’Espanya i altres 
entitats financeres.

En matèria de deute de l’Estat, l’autorització al Govern 
es referix a la quantia de l’increment del saldo viu del 
deute de l’Estat a 31 de desembre. Així, per a l’exercici de 
l’any 2005 s’autoritza el Govern perquè l’incremente, amb 
la limitació que el saldo viu del deute esmentat a 31 de 
desembre de l’any 2005 no supere el corresponent a l’1 de 
gener del 2005 en més de 14.011.048,29 milers d’euros, i 
es permet que el límit esmentat se sobrepasse en el curs 
de l’exercici amb l’autorització prèvia del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda i s’establixen els supòsits en què queda 
automàticament revisat.

Respecte del deute dels organismes públics, es deter-
mina l’import autoritzat a cada un per a l’exercici en l’an-
nex III de la Llei.

El capítol II, relatiu als avals públics i altres garanties, 
fixa el límit total dels avals que presten l’Estat i els orga-
nismes públics. Dins dels avals de l’Estat, mereix una 
menció especial l’autorització d’avals per a garantir valors 
de renda fixa emesos per fons de titulització d’actius, ori-
entats a millorar el finançament de l’activitat productiva 
empresarial, per a la qual cosa s’establix una quantia de 
600 milions d’euros.

En relació amb els avals que presten els organismes 
públics, només s’autoritza la Societat Estatal de Participa-
cions Industrials perquè preste els avals esmentats, atés 
el criteri restrictiu que sobre este punt establix la norma-
tiva comunitària. Esta autorització va acompanyada de la 
determinació de la informació que ha de subministrar el 
Govern a les Corts Generals sobre l’evolució dels avals 
atorgats.

Les relacions de l’Estat amb l’Institut de Crèdit Oficial 
estan arreplegades en el capítol III, i se centren en la regu-
lació dels reemborsaments de l’Estat a este Institut, la 
informació que s’ha de subministrar a les Corts Generals 
i la dotació del Fons d’Ajuda al Desenvolupament, dotació 
que el 2005 s’incrementa en 520 milions d’euros.

Independentment de la dotació anual al Fons d’Ajuda 
al Desenvolupament, dins del mateix article es fixa el 
volum de les operacions que el Consell de Ministres pot 
autoritzar durant l’exercici a càrrec del Fons esmentat, 
que, en el present exercici, puja a 672 milions d’euros.

Finalment, dins d’este capítol s’inclou la dotació al 
fons de microcrèdits per a projectes de desenvolupament 
social bàsic a l’exterior, que, l’any 2005, puja a 100.000 
milers d’euros.

VII

El títol VI només inclou les disposicions de vigència 
anual a què es remeten les lleis substantives dels dife-
rents tributs.

Pel que fa a l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques, la principal mesura que s’adopta és l’actualitza-
ció de les tarifes per a evitar l’increment de la pressió fis-
cal que ha suposat la pràctica de mantindre constant la 
tarifa a pesar de l’elevació de les rendes nominals per 
efecte de la inflació. A més, a efectes del càlcul dels 
guanys patrimonials, derivats de béns immobles, s’hi 
inclou l’actualització dels coeficients correctors del valor 
d’adquisició al 2 per 100.

També s’establixen les disposicions que permeten 
compensar la pèrdua de beneficis fiscals que afecten 
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determinats contribuents amb la vigent Llei de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, com ara els 
arrendataris i adquirents de vivenda habitual respecte als 
que establix la Llei 18/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques.

En l’àmbit de l’Impost de Societats, les mesures inclo-
ses són, igual que en l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques, les de vigència anual a què es referix la 
Llei de l’Impost sobre Societats. S’hi inclou, per tant, l’ac-
tualització dels coeficients aplicables als actius immobiliaris, 
que permet corregir la depreciació monetària en els supò-
sits de transmissió. A més, s’arreplega la forma de deter-
minar els pagaments fraccionats de l’impost durant 
l’exercici 2005.

En l’àmbit dels impostos especials, s’actualitzen al 2 
per 100 els tipus impositius específics dels Impostos 
sobre l’Alcohol i les Begudes Alcohòliques  i de l’Impost 
sobre les Labors del Tabac.

En matèria de tributs locals, s’actualitzen els valors 
cadastrals dels béns immobles en un 2 per 100.

En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats s’actualitza la tarifa que grava la 
transmissió i rehabilitació de grandeses i títols nobiliaris 
al 2 per 100.

Pel que fa a les taxes, s’actualitzen al 2 per 100 els 
tipus de quantia fixa de les taxes de la hisenda estatal, 
excepte les taxes que s’hagen creat o actualitzat específi-
cament per normes dictades l’any 2004. La taxa per 
reserva del domini públic radioelèctric s’actualitza d’acord 
amb el que disposa la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2002.

En canvi, es mantenen per a l’exercici 2005 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 
el 2004.

També s’establixen les activitats i els programes prio-
ritaris de mecenatge i altres incentius d’interés general als 
quals van resultar aplicables les deduccions i altres bene-
ficis 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 2005 corresponent al sistema d’assignació tri-
butària a l’Església catòlica. També es fixa actualitzat el 
límit inferior per a finançar activitats d’interés social. Així 
mateix, s’incorpora una disposició que establix l’interés 
legal del diner i l’interés de demora tributari per al pròxim 
exercici.

VIII

El títol VII s’estructura en dos capítols, dedicats, res-
pectivament, a entitats locals i comunitats autònomes.

Dins del capítol I hi ha normes relatives al finança-
ment de les corporacions locals, que engloben els munici-
pis, les províncies, els cabildos i els consells insulars, així 
com les 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 manera de fer-la efectiva. Es pot destacar com a instru-
ment la participació, mitjançant cessió, en la recaptació 
de determinats impostos com l’IRPF, l’IVA i els impostos 
especials sobre fabricació d’alcohols, sobre hidrocarburs 
i sobre les labors del tabac; la participació a través del 
Fons Complementari de Finançament amb atenció espe-
cífica a la compensació als municipis per pèrdues de 
recaptació en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, així 
com a la participació en el Fons d’Aportació a l’Assistència 
Sanitària per al manteniment dels centres sanitaris de 
caràcter no psiquiàtric de les diputacions, comunitats 
autònomes insulars no provincials, i consells i cabildos 
insulars.

Finalment s’arreplega la regulació dels règims especials 
de participació de Ceuta i Melilla, de les entitats locals de 
les Illes Canàries, així com el 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, i dóna com-
pliment al que preveu l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Igualment, es regulen les obligacions d’informació 
que han de subministrar les corporacions locals, les nor-
mes de gestió pressupostària, l’atorgament d’avança-
ments als ajuntaments per a cobrir els desfasaments que 
es puguen ocasionar en la gestió recaptadora dels tributs 
locals i l’articulació del procediment per a donar compli-
ment a les compensacions de deutes ferms contrets 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 fa per mitjà dels mecanismes següents:

1r. La recaptació de tributs cedits i taxes.
2n. La tarifa autonòmica de l’IRPF, que es correspon 

amb el 33 per 100 de la tarifa total de l’impost.
3r. La cessió del 35 per 100 de la recaptació líquida 

produïda per l’Impost sobre el Valor Afegit corresponent 
al consum de cada comunitat autònoma.

4t. La cessió del 40 per 100 de la recaptació líquida 
dels impostos especials sobre la cervesa, sobre productes 
intermedis i sobre alcohols i begudes derivades, sobre 
hidrocarburs i sobre labors del tabac, distribuïts per 
comunitats autònomes en funció dels índexs detallats en 
l’acord del Consell.

5t. La cessió del 100 per 100 de la recaptació líquida 
dels impostos especials sobre l’electricitat i sobre deter-
minats mitjans de transport, distribuïts per comunitats 
autònomes també en funció dels índexs aprovats pel Con-
sell.

6t. El Fons de Suficiència.

El Fons de Suficiència, principal mecanisme anivella-
dor i de tancament del sistema, té com a finalitat cobrir la 
diferència entre les necessitats de despesa de cada comu-
nitat autònoma i la seua capacitat fiscal l’any base del 
sistema (1999).

Dels mecanismes enumerats, només el Fons de Sufi-
ciència està constituït per recursos de l’Estat, els quals es 
transferixen a les comunitats autònomes. Este capítol II 
conté les normes necessàries per a la realització d’estes 
transferències.

Amb caràcter específic es regula la determinació del 
sistema d’aplicació de la garantia de finançament dels 
servicis d’assistència sanitària l’any 2003, de conformitat 
amb el que establix l’apartat segon de la disposició transi-
tòria segona de la Llei 21/2001, de 27 de desembre.

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

Finalment, s’arreplega 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 inici-
alment al finançament de despeses d’inversió per les 
comunitats autònomes, però admet la possibilitat que les 
comunitats autònomes destinen les quantitats del Fons al 
finançament de despeses corrents associades a inversi-
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ons finançades amb el Fons de Compensació, o amb les 
dotacions del Fons Complementari.

IX

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat conté en 
este títol, sota la rúbrica «Cotitzacions socials», la norma-
tiva relativa als tipus i a les bases de cotització dels dife-
rents règims de la Seguretat Social, i actualitza les bases 
de cotització.

El títol consta de dos articles relatius, respectivament, 
a «Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, 
Fons de Garantia Salarial i formació professional durant 
l’any 2005» i «Cotització a les mutualitats generals de fun-
cionaris per a l’any 2005».

X

El contingut de la Llei de Pressupostos es completa 
amb diverses disposicions addicionals i transitòries en les 
quals s’arrepleguen preceptes d’índole molt diversa, 
algunes ja comentades en els punts anteriors.

Així, s’incorpora una disposició addicional amb la 
modificació de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, 
i s’establix el primer semestre de cada any com a termini 
per a fixar l’objectiu d’estabilitat pressupostària, i també 
es completa una llacuna legal pel fet que regula l’aprova-
ció de l’objectiu en cas de conflicte entre el Congrés dels 
Diputats i el Senat; tot té una incidència directa, per la 
seua aproximació més gran, en el procés d’elaboració 
dels pressupostos, en les previsions macroeconòmiques, 
i en la política econòmica del Govern del qual són reflex.

Conté també una modificació de la Llei 47/2003, Gene-
ral Pressupostària, l’objecte de la qual és aclarir els ter-
mes en què s’ha de produir la fiscalització prèvia i la 
intervenció dels drets i ingressos del Tresor Públic. Esta 
mesura té una incidència immediata en la millora de 
l’execució del pressupost.

També són normes de contingut eminentment pressu-
postari la regularització del procés de liquidació del Patro-
nat de Vivendes de la Guàrdia Civil, així com la tradicional 
autorització al Govern per a modificar la quantia de les 
subvencions al transport aeri per a residents a les Illes 
Canàries, Illes Balears, Ceuta i Melilla.

En matèria de personal, es fixen les plantilles màxi-
mes de militars professionals de tropa i marineria que 
s’han d’assolir a 31 de desembre de l’any 2005.

En matèria de pensions públiques i prestacions assis-
tencials, s’establixen les quanties de les prestacions eco-
nòmiques de la Seguretat Social per fill a càrrec, de les 
pensions assistencials i els subsidis econòmics que esta-
blix la Llei 13/1982, d’Integració Social de Minusvàlids, la 
revaloració per a l’any 2005 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).

Com a novetat i fruit de la nova regulació del salari 
mínim interprofessional, s’hi introduïx l’indicador públic 
de renda d’efectes múltiples (IPREM) per al 2005.

Les normes d’índole econòmica es referixen a l’inte-
rés legal del diner, que se situa en un 4 per 100, i a l’inte-
rés de demora, que es fixa en un 5 per 100. Així mateix, es 
regula el programa de foment de l’ocupació, com també 
el finançament de la formació continuada. També s’arre-
pleguen 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 de Cultura i la declaració d’activitats priorità-
ries de mecenatge.

El foment del comerç exterior té la seua plasmació en 
sengles disposicions addicionals relatives, una a la dota-
ció de fons de foment de la inversió espanyola a l’exterior 
(Fons per a Inversions a l’Exterior, Fons per a Operacions 

d’Inversions a l’Exterior de la Xicoteta i Mitjana Empresa), 
i una altra relativa a l’assegurança de crèdit a l’exporta-
ció.

El límit màxim de cobertura per a noves contractacions 
que pot assegurar i distribuir CESCE en l’exercici 2005 
puja a 4.547,28 milions d’euros, exclosa la modalitat de 
pòlissa oberta de gestió d’exportacions (PAGEX) i de 
pòlissa 100.

La dotació dels fons de foment de la inversió espa-
nyola a l’exterior incrementen, en conjunt, la seua quantia 
respecte de les establides per a l’exercici 2004 en 
90.151,82 milions d’euros. L’import total màxim de les 
operacions que poden aprovar els respectius comités 
executius es fixa en 140.000,00 milers d’euros en el Fons 
per a Inversions a l’Exterior, i en 15.000,00 milers d’euros 
en el Fons per a Operacions d’Inversions a l’Exterior per a 
la Xicoteta i Mitjana Empresa.

Adquirix una rellevància especial, en l’àmbit de la 
política econòmica del Govern, la regulació innovadora 
que es fa sobre els sistemes de pagaments i de liquidació 
de valors, el paper de la Societat Espanyola de Sistemes 
de Pagament, SA, i la consegüent modificació de la Llei 
13/1994, d’Autonomia del Banc d’Espanya. Es tracta 
d’aconseguir la integració dels sistemes de pagament a 
Espanya, puntal bàsic per al funcionament correcte del 
sistema financer i de la pròpia estabilitat financera, que 
constituïx una de les funcions atribuïdes a qualsevol banc 
central i una matèria directament relacionada amb la polí-
tica econòmica, a través dels sistemes de compensació i 
liquidació i sistemes de pagaments interbancaris en el 
marc de la política monetària que establix el Sistema 
Europeu de Bancs Centrals (SEBC).

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 Càn-
cer.

Es fixa la quantia dels pagaments a compte de l’Esglé-
sia catòlica, que s’actualitza en un 2 per 100. També s’ac-
tualitza en un 2 per 100 la quantitat mínima assignada a 
fins socials.

S’incorpora com a novetat l’establiment d’una dotació 
per al finançament de projectes de caràcter cultural, edu-
catiu i d’integració social de les confessions minoritàries.

També té reflex en les disposicions addicionals el 
suport a la recerca científica i al desenvolupament tecno-
lògic, que es manifesta de tres formes, mitjançant la con-
cessió de moratòries a les empreses que hagen resultat 
beneficiàries de crèdits atorgats a càrrec del Fons Nacio-
nal per al Desenvolupament de la Recerca Científica i Tèc-
nica, mitjançant la concessió d’ajudes reemborsables per 
al finançament d’actuacions concertades, i mitjançant la 
instrumentació de suport financer per a les empreses de 
base tecnològica.

Diverses disposicions fan referència a la Seguretat 
Social i regulen tant la modificació amb caràcter indefinit 
de la seua Llei general, del règim especial agrari i l’adqui-
sició i pèrdua de beneficis derivats de les cotitzacions, tot 
això en matèries directament lligades a la millora en la 
recaptació de les quotes de la Seguretat Social i a la con-
figuració de les contingències i prestacions, que tenen 
connexió directa amb el pressupost de la Seguretat Social 
i amb la seua execució, i establixen una nova ampliació 
del termini de cancel·lació del préstec atorgat a esta per 
l’Estat en la Llei de Pressupostos Generals per al 1995.

Finalment convé destacar l’extensió temporal per a 
l’any 2005 de l’àmbit d’aplicació de la Llei 23/1999, de Soli-
daritat amb les Víctimes del Terrorisme.

Amb la finalitat de facilitar, en el marc de la política 
econòmica del Govern, una gestió millor dels ingressos i 
despeses de l’Estat, la Llei introduïx diverses modificaci-
ons en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i en el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. 
Estes modificacions, que de manera necessària i coordi-
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nada afecten les dos lleis, consistixen principalment en la 
mera ampliació de determinats períodes transitoris, com 
el relatiu a la progressiva implantació de la nova classifi-
cació cadastral dels béns immobles o el de gestió estatal 
de la competència municipal per a determinar la base 
liquidable de l’Impost sobre Béns Immobles. Junt amb 
això, s’amplia la informació de què disposa el cadastre en 
relació amb la titularitat de determinats drets sobre els 
béns esmentats en el que resulta imprescindible perquè 
els servicis d’assistència al contribuent puguen dur a 
terme la seua tasca de manera adequada, en el marc de la 
gestió dels ingressos de l’Estat.

La Llei es tanca amb un conjunt de disposicions tran-
sitòries relatives a la indemnització per residència del 
personal al servici del sector públic estatal, a l’absorció 
dels complements personals i transitoris, i a la gestió de 
crèdits pressupostaris en matèria de classes passives.

TÍTOL I

De l’aprovació dels pressupostos i de les seues 
modificacions

CAPÍTOL I

Crèdits inicials i finançament dels crèdits

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

En els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 
de l’any 2005 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 nor-

mativa específica dels quals conferix caràcter limitador 
als crèdits del seu pressupost de despeses:

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 de l’ens públic Radiotelevisió Espa-
nyola 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 del sector 

públic estatal.

Milers d’euros

Justícia ............................................... 1.184.325,04
Defensa .............................................. 6.757.574,84
Seguretat ciutadana i institucions 

penitenciàries ................................. 6.492.830,98
Política exterior ................................. 1.155.812,71
Pensions ............................................. 79.221.280,47
Altres prestacions econòmiques ..... 10.656.226,06
Servicis socials i promoció social .... 1.378.114,97
Foment de l’ocupació ....................... 6.237.563,73
Desocupació ...................................... 12.688.219,52
Accés a la vivenda i foment de l’edifi-

cació ................................................ 878.321,15
Gestió i administració de la Seguretat 

Social .............................................. 7.984.071,49
Sanitat ................................................ 3.648.407,03
Educació ............................................ 1.619.543,43
Cultura ............................................... 936.312,99
Agricultura, pesca i alimentació ...... 8.296.653,82
Indústria i energia ............................. 1.764.826,63
Comerç, turisme i PIMES ................. 1.198.091,27
Subvencions al transport ................. 1.309.265,26
Infraestructures ................................. 11.419.778,78
Recerca, desenvolupament i innova-

ció  ................................................... 5.018.113,39
Altres actuacions de caràcter econò-

mic ................................................... 803.783,01
Alta direcció ....................................... 588.462,16
Servicis de caràcter general ............. 6.712.226,26
Administració financera i tributària . 1.424.566,14
Transferències a altres administraci-

ons públiques ................................. 50.891.458,86
Deute públic ...................................... 19.272.000,00

h) Els pressupostos de les entitats públiques empre-
sarials i restants organismes públics.

i) Els pressupostos dels fons que no tenen persona-
litat jurídica a què es referix l’article 2.2 de la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, General Pressupostària.

Article 2. De l’aprovació dels estats de despeses i ingres-
sos dels ens esmentats 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 despeses dels pressupostos dels ens esmentats 
en els apartats a), b), c) i d) de l’article anterior, s’aproven 
crèdits en els capítols econòmics I a VIII per un import de 
249.537.829,99 milers d’euros, segons la distribució per 
programes detallada en l’annex I d’esta Llei. L’agrupació 
per polítiques dels crèdits d’estos programes és la 
següent: 

Dos. En els estats d’ingressos dels ens a què es referix l’apartat anterior, s’arrepleguen les estimacions dels drets 
econòmics que es preveu liquidar durant l’exercici pressupostari. La distribució del seu import consolidat, expressat en 
milers d’euros, s’arreplega a continuació:

Milers d’euros

Ens

Capítols econòmics

Capítols I a VII
Ingressos no fi nancers

Capítol VIII
Actius fi nancers Total ingressos

    

Estat ................................................................................................. 117.110.629,01 705.750,40 117.816.379,41
Organismes autònoms ................................................................... 31.131.310,59 1.040.595,34 32.171.905,93
Seguretat Social .............................................................................. 85.193.447,62 242.021,77 85.435.469,39
Organismes de l’article 1.d) d’esta Llei ......................................... 90.816,28 63.286,72 154.103,00
     TOTAL ................................................................................. 233.526.203,50 2.051.654,23 235.577.857,73
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Tres. Per a les transferències internes entre els ens a què es referix l’apartat u d’este article, s’aproven crèdits per un 
import de 13.833.698,68 milers d’euros amb el desglossament següent 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 ...........................................................  3.908.882,35 4.876.814,16 1.506.964,87 10.292.661,38
Organismes autònoms ............................. 327.720,43   105.829,21   433.549,64
Seguretat Social ........................................ 153.370,56  2.954.117,10  3.107.487,66
Organismes de l’art. 1.d) d’esta Llei .........      
     TOTAL ........................................... 481.090,99 4.014.711,56 7.830.931,26 1.506.964,87 13.833.698,68

Quatre. Els crèdits inclosos en els programes i les transferències entre subsectors dels estats de despeses aprovats 
en este article, es distribuïxen orgànicament i econòmicament, expressats en milers d’euros, segons s’indica a continua-
ció:

Miles d’euros

Ens

Capítols econòmics

Capítols I a VII
Despeses no fi nanceres

Capítol VIII
Actius fi nancers Total despeses

    
Estat ................................................................................................ 124.526.862,75 7.781.655,94 132.308.518,69
Organismes autònoms .................................................................. 35.542.521,76 670.261,82 36.212.783,58
Seguretat Social ............................................................................. 87.085.390,62 6.103.767,91 93.189.158,53
Organismes de l’article 1.d) d’esta Llei ........................................ 1.659.731,02 1.336,85 1.661.067,87
     TOTAL .................................................................................  248.814.506,15 14.557.022,52 263.371.528,67

 Cinc. Per a l’amortització de passius financers, 
s’aproven crèdits en el capítol IX dels estats de despeses 
dels ens a què es referix l’apartat u, per l’import de 
30.289.352,73 milers d’euros, la distribució dels quals 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’Estat s’esti-
men en 41.208,52 milions d’euros. La seua ordenació sistemà-
tica s’incorpora com a annex a l’estat d’ingressos de l’Estat.

Article 4. Del finançament dels crèdits aprovats en l’arti-
cle 2 d’esta Llei.

Els crèdits aprovats en els apartats u i dos de l’article 2 
d’esta Llei, que pugen a 249.537.829,99 milers d’euros, es 
financen:

a) Amb els drets econòmics que s’han de liquidar 
durant l’exercici, que es detallen en els estats d’ingressos 
corresponents i que s’estimen en 235.577.857,73 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 despeses 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, estaven incloses en 
l’apartat 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 esmentats en les 
lletres e), f), g) i h) de l’article 1 d’esta Llei.

U. 1. S’aprova el pressupost de l’ens públic Radio-
televisió Espanyola en el qual es concedixen les dotacions 

necessàries per a atendre el desenvolupament de les 
seues activitats, per un import de 463.729 milers d’euros, 
i s’estimen els seus recursos en la mateixa quantia.

2. S’aproven els pressupostos de les societats mer-
cantils 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 
import total de despeses de 976.871 milers d’euros; els 
recursos pugen a la mateixa quantia.

«Ràdio Nacional d’Espanya, Societat Anònima», per 
un import total de despeses de 187.940 milers d’euros; els 
recursos pugen 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 despe-
ses i previsions d’ingressos, presentades de forma indivi-
dualitzada o consolidades amb els del grup d’empreses a 
què pertanyen, i en este últim cas es detallen les societats 
objecte de presentació consolidada. Sense perjuí d’això, 
s’inclouen, en qualsevol cas, de manera separada els de 
les societats mercantils estatals que reben subvencions a 
càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.

Tres. S’aproven els pressupostos de les fundacions 
del sector públic estatal que arrepleguen les seues esti-
macions de despeses i previsions d’ingressos que s’indi-
quen en l’annex XI.

Quatre. S’aproven els pressupostos de les entitats 
públiques empresarials i dels organismes públics que 
s’especifiquen en l’annex XII, en els quals s’inclouen les 
estimacions de despeses i previsions d’ingressos referits 
a estos i als seus estats financers, sense perjuí dels meca-
nismes de control que, si s’escau, puguen contindre les 
disposicions que els siguen aplicables.

Cinc. S’aproven els pressupostos dels fons que no 
tenen personalitat jurídica a què es referix l’article 2.2 de 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostà-
ria, en els quals s’inclouen les estimacions de despeses i 
previsions d’ingressos referits a estos i als seus estats 
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financers, sense perjuí dels mecanismes de control que, 
si s’escau, puguen contindre les disposicions que els 
siguen aplicables.

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 despeses de funcionament i 
inversions del Banc d’Espanya, que s’adjunta a esta Llei.

CAPÍTOL II

Normes de modificació i execució de crèdits 
pressupostaris

Article 8. Principis generals.

U. Amb vigència exclusiva per a l’any 2005, les 
modificacions dels crèdits pressupostaris que autoritza 
esta Llei se subjecten a les regles següents:

Primera.  Les modificacions dels crèdits pressupos-
taris s’han d’ajustar al que disposa esta Llei, i al que a este 
efecte disposa la Llei 47/2003, de 26 de novembre, Gene-
ral Pressupostària, en els aspectes que no resulten modi-
ficats per aquella.

Segona. Amb independència dels nivells de vincula-
ció que establixen els articles 43 i 44 de la Llei General 
Pressupostària, qualsevol acord de modificació pressu-
postària ha d’indicar expressament la secció, el servici o 
l’organisme públic a què es referisca, així com el pro-
grama, article, concepte i subconcepte, si s’escau, afec-
tats per esta Llei.

En la corresponent proposta de modificació pressu-
postària i en la seua resolució s’ha de fer constar, deguda-
ment quantificada i justificada, la incidència en la conse-
cució dels objectius previstos.

Tercera. Quan les modificacions autoritzades afecten 
crèdits del capítol 1, «Despeses de personal», han de ser 
comunicades pel Ministeri d’Economia i Hisenda al Minis-
teri d’Administracions Públiques per al seu coneixement.

Quarta. Les limitacions que conté l’article 52.1.b) de 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostà-
ria, no són aplicables quan les transferències s’efectuen 
en ús de l’autorització que contenen els apartats 2, 3 i 4 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 Patri-
moni Històric Espanyol, no els són aplicables les limitacions 
establides en l’article 22 de la Llei 37/1988, de 28 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 
1989.

Article 9. Crèdits vinculants.

U. Amb vigència exclusiva durant l’any 2005, es con-
sideren vinculants, amb el nivell de desagregació econò-
mica amb què apareguen en els estats de despeses, els 
crèdits consignats per a atendre obligacions d’exercicis 
anteriors.

Així mateix, té caràcter vinculant el crèdit 
26.14.231A.227.11 «Per a activitats de prevenció, investiga-
ció, persecució i repressió dels delictes relacionats amb
el tràfic de drogues i altres fins a què es referix la Llei 
17/2003, de 29 de maig».

Dos. Amb vigència exclusiva per al 2005 vinculen a 
nivell de capítol, sense perjuí de la seua especificació a 
escala de concepte en els estats de despesa, els crèdits 
pressupostaris consignats en el capítol 7, «Transferències 
de capital», del pressupost de la secció 18 «Ministeri 
d’Educació i Ciència», per als servicis i programes 
següents: servici 08 «Direcció General de Recerca», pro-

grama 463.B «Foment i coordinació de la recerca cientí-
fica i tècnica»; servici 06 «Direcció General de Política 
Tecnològica», programa 467.C «Recerca i desenvolupa-
ment tecnològic industrial».

Tres. Amb vigència exclusiva per al 2005 vinculen a 
nivell de capítol, sense perjuí de la seua especificació a 
escala de concepte en els estats de despesa, els crèdits 
pressupostaris consignats en el capítol 7, «Transferències 
de capital», del pressupost de la secció 20 «Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç», per als servicis i programes 
següents: servici 16 «Direcció General de Desenvolupa-
ment Industrial», programa 467.C «Recerca i desenvolupa-
ment tecnològic industrial»; servici 14 «Direcció General 
per al Desenvolupament de la Societat de la Informació», 
programa 467.G, «Recerca i desenvolupament de la socie-
tat de la informació».

Quatre. Amb vigència exclusiva per al 2005 vinculen 
a nivell de capítol, sense perjuí de la seua especificació a 
escala de concepte en els estats de despesa, els crèdits 
pressupostaris consignats en el capítol 7, «Transferències 
de capital», del pressupost de la secció 23, «Ministeri de 
Medi Ambient», per al servici 08, «Direcció General de 
Qualitat i Avaluació Ambiental», programa 467.F, «Recerca 
geologicominera i mediambiental».

Article 10. Competències específiques en matèria de 
modificacions pressupostàries.

U. Amb vigència exclusiva durant l’any 2005, corres-
ponen al ministre d’Economia i Hisenda les següents 
competències específiques en matèria de modificacions 
pressupostàries.

1. Autoritzar les transferències que afecten els crè-
dits que preveu l’article 9.u d’esta Llei, quan el seu nivell 
de vinculació siga diferent de l’establit amb caràcter gene-
ral per als capítols en què estiguen consignats.

2. Autoritzar les transferències que es facen a càr-
rec del crèdit 26.14.231A.227.11 «Per a activitats de 
prevenció, investigació, persecució i repressió dels 
delictes relacionats amb el tràfic de drogues i altres 
fins a què es referix la Llei 17/2003, de 29 de maig», 
tant si s’efectuen en el pressupost del Ministeri de 
Sanitat i Consum com si es destinen a altres departa-
ments ministerials.

3. Autoritzar les transferències de crèdit entre servi-
cis o organismes autònoms de diferents departaments 
ministerials, quan això siga necessari per a la distribució 
dels crèdits dotats en el pressupost vigent amb destinació 
al Fons Nacional per al Desenvolupament de la Recerca 
Científica i Tècnica.

4. Autoritzar transferències de crèdit entre servicis o 
organismes autònoms de diferents departaments minis-
terials, quan això siga necessari per a fer efectiva la redis-
tribució, reassignació o mobilitat dels efectius de perso-
nal o dels llocs de treball, en els casos que preveu el 
capítol IV del Reglament General d’Ingressos del Personal 
al Servici de l’Administració General de l’Estat i de Provi-
sió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funci-
onaris Civils de l’Administració General de l’Estat, aprovat 
pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març, així com per a fer 
efectiva la mobilitat forçosa del personal laboral de l’Ad-
ministració General de l’Estat d’acord amb la normativa 
que els siga aplicable.

5. Autoritzar generacions de crèdit al Ministeri de 
Defensa com a conseqüència d’ingressos procedents de 
la Gerència d’Infraestructures i Equipament de Defensa, 
destinats a despeses operatives de les Forces Armades.

6. Autoritzar les generacions de crèdit a què es refe-
rix la disposició addicional vint-i-tresena d’esta Llei.

Dos. Amb vigència exclusiva durant l’any 2005, cor-
responen al ministre de Defensa les competències especí-
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fiques següents en matèria de modificacions pressupos-
tàries:

1. Autoritzar les generacions de crèdit que preveu 
l’article 53.2.b) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària, motivades per ingressos proce-
dents de vendes de productes farmacèutics o de prestació 
de servicis hospitalaris, així com per ingressos procedents 
de subministraments de queviures, combustibles o presta-
cions alimentàries degudament autoritzades, i prestacions 
de servicis a exèrcits de països integrats en l’OTAN.

2. Autoritzar les transferències de crèdit que s’hagen 
de fer en el pressupost de la Gerència d’Infraestructures i 
Equipament de Defensa, per a remetre fons a l’Estat amb 
destinació a cobrir necessitats operatives de les Forces 
Armades, fins i tot amb creació de conceptes nous.

Tres. Amb vigència exclusiva per a l’any 2005, corres-
ponen al ministre d’Educació i Ciència les competències 
específiques següents en matèria de modificacions pressu-
postàries:

1. Autoritzar generacions de crèdit en els conceptes 
18.08.463.B.740; 18.08.463.B.750; 18.08.463.B.760; 
18.08.463.B.770 i 18.08.463.B.780 pels ingressos que deri-
ven de la devolució de les ajudes reemborsables que pre-
veu la disposició addicional vint-i-dosena d’esta Llei.

2. Autoritzar, en el pressupost del seu departament, 
les transferències de crèdit que afecten les transferències 
de capital entre subsectors quan estes siguen una conse-
qüència de l’atorgament d’ajudes a organismes públics en 
el marc de convocatòries públiques i es financen des dels 
programes 463.B «Foment i coordinació de la investigació 
científica i tècnica» i 467.C «Recerca i desenvolupament 
tecnològic industrial».

Quatre. Amb vigència exclusiva per a l’any 2005 cor-
respon al ministre d’Indústria, Turisme i Comerç autoritzar 
en el pressupost del seu departament les transferències de 
crèdit que afecten les transferències de capital entre sub-
sectors, quan estes siguen conseqüència de l’atorgament 
d’ajudes a organismes públics en el marc de convocatòries 
públiques i es financen des dels programes 467.C «Investi-
gació i desenvolupament tecnològic industrial» i 467.G 
«Investigació i desenvolupament de la societat de la infor-
mació».

Cinc. Amb vigència exclusiva durant l’any 2005, 
correspon al ministre de Sanitat i Consum autoritzar les 
generacions de crèdit que preveu l’article 53.2.b) de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, com 
a conseqüència dels ingressos a què es referix la disposició 
addicional vint-i-dosena del text refós de la Llei General 
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/1994, de 20 de juny.

Per tal de reflectir les repercussions que en el pressu-
post de despeses de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària 
han de tindre les transferències de l’Estat a la Seguretat 
Social, per la generació de crèdit que s’haja produït com a 
conseqüència de la recaptació efectiva d’ingressos a què 
es referix la disposició addicional vint-i-dosena del text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, el ministre 
de Sanitat i Consum pot autoritzar les ampliacions de crè-
dit que siguen necessàries en el pressupost de despeses de 
l’entitat esmentada.

En tot cas, una vegada autoritzades les modificacions 
pressupostàries a què es referix el paràgraf anterior, s’han 
de trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda, Direcció 
General de Pressupostos, per al seu coneixement.

Sis. De totes les transferències a què es referix este 
article, se n’ha de trametre trimestralment informació a les 
comissions de pressupostos del Congrés dels Diputats i del 
Senat, en què s’identifiquen les partides afectades, l’import 
i la finalitat d’estes.

Set. Amb vigència exclusiva durant l’any 2005, 
correspon als presidents i directors generals de les entitats 

de la Seguretat Social autoritzar les ampliacions sobre els 
crèdits inclosos en els pressupostos de la Seguretat Social 
a què fa referència l’article 54.1 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària.

Huit. Amb vigència exclusiva durant l’any 2005, no és 
preceptiu l’informe del Ministeri d’Economia i Hisenda 
previ a l’autorització, pel ministre de Treball i Assumptes 
Socials, de suplements i crèdits extraordinaris en els pres-
supostos de les mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals. En estos casos, una vegada autoritzada la 
modificació pressupostària, se n’ha de donar compte al 
Ministeri d’Economia i Hisenda.

Article 11. De les limitacions pressupostàries.

U. La limitació per a dur a terme transferències de 
crèdit des d’operacions de capital a corrents, a què es refe-
rix l’article 52 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, Gene-
ral Pressupostària, no és aplicable per a les transferències 
següents:

a) Les que siguen necessàries per a atendre obligaci-
ons de qualsevol orde 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 crè-
dits dotats en el vigent pressupost amb destinació al Fons 
Nacional per al Desenvolupament de la Recerca Científica i 
Tècnica.

c) Les que siguen 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.

Dos. El Govern ha de comunicar 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 l’esmentat període de 
temps, a l’efecte d’informar del compliment del que preveu 
este article.

Article 12. De les ampliacions i incorporacions de crèdit.

U. A l’efecte del que disposa l’article 54 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 
tenen la condició d’ampliables els crèdits que es detallen 
en l’annex II d’esta Llei.

Dos. A l’efecte del que disposa l’article 58.a) de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 
es poden incorporar als crèdits de l’exercici 2004 els roma-
nents que arreplega l’annex VII d’esta Llei.

CAPÍTOL III

De la Seguretat Social

Article 13. De la Seguretat Social.

U. El finançament de l’assistència sanitària, per mitjà 
del pressupost de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, 
s’efectua amb dos aportacions finalistes de l’Estat, una 
per a operacions corrents per un import de 167.659,64 
milers d’euros i una altra per a operacions de capital per 
un import de 18.608,92 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 Social 
1.206.350,00 milers d’euros per a atendre el finançament 
dels complements per a mínims de les pensions del sis-
tema esmentat.

Tres. El pressupost de l’Institut de Gent Major i Ser-
vicis Socials es finança en l’exercici de l’any 2005 amb 
aportacions de l’Estat per a operacions corrents per un 
import de 2.224.139,37 milers d’euros i per a operacions 
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de capital per un import de 29.695,57 milers d’euros, així 
com per qualsevol altre ingrés afectat als servicis prestats 
per l’entitat, per un import estimat de 147.654,69 milers 
d’euros.

Quatre. L’assistència sanitària no contributiva de 
l’Institut Social de la Marina es finança amb una aportació 
finalista de l’Estat de 53.554,14 milers d’euros. Així mateix, 
es financen per aportació de l’Estat els servicis socials 
d’este Institut per mitjà d’una transferència corrent per un 
import de 45.696,85 milers d’euros i d’una transferència 
per a operacions de capital per valor de 6.397,43 milers 
d’euros.

TÍTOL II

De la gestió pressupostària

CAPÍTOL I

De la gestió dels pressupostos docents

Article 14. Mòdul econòmic de distribució de fons 
públics per al sosteniment de centres concertats.

U. D’acord amb el que establixen 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 eco-
nòmic per unitat escolar, a l’efecte de distribució de la quan-
tia global dels fons públics destinats al sosteniment dels 
centres concertats per a l’any 2005, és el que fixa l’annex IV 
d’esta Llei.

A fi de donar compliment al que preveu l’article 75.1, en 
relació amb l’11.1 de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de 
desembre, de Qualitat de l’Educació, les unitats que es con-
certen en els ensenyaments d’educació infantil, es financen 
d’acord amb els mòduls econòmics que establix l’annex IV 
d’esta Llei.

Els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior es 
financen d’acord amb els mòduls econòmics que establix 
l’annex IV d’esta Llei. En la partida corresponent a altres des-
peses d’aquelles unitats concertades de formació professio-
nal específica que, a l’empara del que disposa el Reial Decret 
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es despleguen determinats 
aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àm-
bit del sistema educatiu, tinguen autorització per a una ràtio 
inferior a 30 alumnes per unitat escolar, s’aplica un coefici-
ent reductor de 0,015 per cada alumne de menys autoritzat.

El finançament de la FCT corresponent als cicles forma-
tius de grau mitjà i superior, pel que fa la participació de les 
empreses en el desenvolupament de les pràctiques dels 
alumnes, es fa en termes anàlegs als establits per als centres 
públics.

Les unitats concertades de programes de garantia social 
es financen de conformitat amb el mòdul econòmic que 
establix l’annex IV d’esta Llei.

Així mateix, les unitats concertades en les quals s’impar-
tisquen els ensenyaments de batxillerat es financen de con-
formitat amb el mòdul econòmic que establix l’annex IV 
d’esta Llei.

Les comunitats autònomes en ple exercici de competèn-
cies educatives poden adequar els mòduls que establix 
l’annex esmentat a les exigències derivades del currículum 
establit per cada un dels ensenyaments, sempre que això no 
supose una disminució de les quanties dels dits mòduls en 
cap de les quantitats en què es diferencien, fixades en esta 
Llei.

Les retribucions del personal docent tenen efectivitat 
des de l’1 de gener del 2005, sense perjuí de la data en què 
se signen els respectius convenis col·lectius de l’ensenya-
ment privat, aplicables a cada nivell educatiu en els centres 
concertats, i l’Administració pot acceptar pagaments a 
compte, amb la sol·licitud prèvia expressa i coincident de 

totes les organitzacions patronals i la consulta amb les sindi-
cals negociadores dels esmentats convenis col·lectius, fins 
al moment en què es produïsca la signatura del conveni 
corresponent; estos pagaments a compte es considera que 
tenen efecte des de l’1 de gener del 2005. El component del 
mòdul destinat a «Altres despeses» té efecte a partir de l’1 
de gener del 2005.

Les quanties assenyalades per a salaris del personal 
docent, incloses les càrregues socials, les abona directa-
ment l’Administració, sense perjuí de la relació laboral entre 
el professorat i el titular del centre respectiu. La distribució 
dels imports que integren les «Despeses variables» s’ha de 
fer d’acord amb el que establixen les disposicions regulado-
res del règim de concerts.

La quantia corresponent a «Altres despeses» s’abona 
mensualment, i els centres poden justificar la seua aplicació 
al finalitzar el corresponent exercici econòmic de manera 
conjunta per a tots els ensenyaments concertats 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 poden establir l’abonament de la partida d’unes 
altres despeses del segon curs, fixada en el mòdul que pre-
veu l’annex IV, de forma 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 concerta-
des en tots els cursos de l’educació secundària obligatòria, 
se’ls dota del finançament dels servicis d’orientació educa-
tiva a què es referix la disposició addicional tercera.3 de la 
Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General 
del Sistema Educatiu. Esta dotació s’ha de fer sobre la base 
de calcular l’equivalent a una jornada completa del professi-
onal adequat a estes funcions, per cada 25 unitats concerta-
des d’educació secundària obligatòria. Per tant, els centres 
concertats tenen dret a la jornada corresponent del professi-
onal, en funció del nombre d’unitats d’educació secundària 
obligatòria que tinguen concertades. En l’àmbit de les seues 
competències i d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries, les administracions educatives poden incrementar el 
finançament dels servicis d’orientació educativa.

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

L’Administració no assumix els increments retributius, 
les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que 
conduïsca a superar el que preveuen els mòduls econòmics 
de l’annex IV.

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

Quatre. Les administracions educatives, en l’àmbit de 
les seues competències, poden incrementar les relacions 
professor/unitat dels centres concertats, en funció del nom-
bre total de professors afectats per les mesures de recol-
locació que s’hagen adoptat fins a l’entrada en vigor d’esta 
Llei i en este moment estiguen inclosos en la nòmina de 
pagament delegat, així com de la potenciació progressiva 
dels equips docents.

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

Cinc. Als centres docents concertats se’ls dota de les 
compensacions econòmiques i professionals per a l’exer-
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cici a la funció directiva, en els termes que preveu la dispo-
sició addicional sèptima de la Llei Orgànica 9/1995, de 20 
de novembre, de la participació, l’avaluació i el govern dels 
centres docents.

Sis. Les quantitats màximes que s’han de percebre 
dels alumnes en concepte de finançament complementari 
al provinent dels fons públics que s’assignen al règim de 
concerts singulars, subscrits per a ensenyaments de nivells 
no obligatoris, i en concepte exclusiu d’ensenyament 
reglat, són les que s’establixen a continuació:

a) Cicles formatius de grau superior: 18,03 euros 
alumne/mes durant deu mesos, en el període comprés 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2005.

b) Batxillerat LOGSE: 18,03 euros alumne/mes durant 
deu mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 
de desembre del 2005.

El finançament obtingut pels centres, conseqüència del 
cobrament als alumnes d’estes quantitats, té el caràcter de 
complementari a l’abonat directament per l’Administració 
per al finançament d’«Altres despeses».

Els centres que l’any 2004 estaven autoritzats per a per-
cebre quotes superiors a les assenyalades les poden man-
tindre per a l’exercici 2005.

La quantitat abonada per l’Administració no pot ser 
inferior a la resultant de minorar en 3.606,08 euros l’import 
corresponent al component d’«Altres despeses» dels 
mòduls econòmics que establix l’annex IV d’esta Llei, i les 
administracions educatives competents poden establir la 
regulació necessària sobre això.

Set. Finançament de l’ensenyament concertat a les 
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Per tal d’avançar en el procés d’analogia retributiva a 
què fa referència l’article 76.4 de Llei Orgànica 10/2002, de 
23 de desembre, de Qualitat de l’Educació; de dotar els 
centres dels equips directius en els termes que establix 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 dota-
ció 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 
Sistema Educatiu, sobre la base de calcular l’equivalent a 
una jornada completa del professional adequat a estes fun-
cions, per cada 16 unitats concertades d’educació secundà-
ria obligatòria l’import del mòdul econòmic per unitat 
escolar per a l’àmbit territorial de les ciutats autònomes de 
Ceuta i Melilla és el que establix l’annex V d’esta Llei.

Article 15. Autorització dels costos de personal de la Uni-
versitat 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 docent 
(funcionari i contractat) i del personal d’administració i ser-
vicis (funcionari i laboral fix) de la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància (UNED) per a l’any 2005 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 16. Competències específiques en matèria de 
modificacions pressupostàries de l’Institut Nacional 
de Gestió Sanitària i de l’Institut de Gent Major i Servi-
cis Socials.

Correspon al ministre d’Economia i Hisenda autoritzar 
respecte dels pressupostos de l’Institut Nacional de Ges-

tió Sanitària i de l’Institut de Gent Major i Servicis Socials 
les modificacions pressupostàries següents:

1. Les transferències de crèdit que afecten despeses 
de personal o els altres codis pressupostaris que enumera 
l’apartat 2 de l’article 44 de la Llei General Pressupostà-
ria.

2. Les incorporacions de romanents que regula l’arti-
cle 58 de la Llei General Pressupostària.

Article 17. Aplicació de romanents de tresoreria en el 
pressupost de l’Institut de Gent Major i Servicis Socials.

Els romanents de tresoreria, a favor de l’Institut de 
Gent Major i Servicis Socials, existents en la Tresoreria 
General de la Seguretat Social a 31 de desembre de cada 
any, es destinen a finançar el pressupost de despeses de 
l’Institut de Gent Major i Servicis Socials del primer exer-
cici pressupostari que s’elabore. Així mateix, poden ser 
utilitzats per finançar possibles modificacions en l’exercici 
següent a aquell en 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 2005 derivada dels actes de liquida-
ció i gestió recaptadora o d’altres actes administratius 
acordats o dictats per l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària és del 5 per 100, amb un màxim de 90 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 Estatal 
d’Administració Tributària derivada de la participació indi-
cada, s’instrumenta per mitjà d’una generació de crèdit 
que autoritza el ministre d’Economia i Hisenda, d’una 
quantia que és la resultant d’aplicar, fins al màxim indicat, 
el percentatge assenyalat en el punt anterior.

TÍTOL III

De les despeses de personal

CAPÍTOL I

De l’increment de les despeses del personal
al servici del sector públic

Article 19. Bases i coordinació de la planificació general 
de l’activitat econòmica en matèria de despeses de 
personal al servici del sector públic.

U. Als efectes del que establix este article, constituï-
xen el sector públic:

a) L’Administració General de l’Estat i els seus orga-
nismes 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 depe-
nen, 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 els servicis comuns de la 
Seguretat Social.

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

f) El Banc d’Espanya.
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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 perceben 
aportacions de qualsevol naturalesa a càrrec dels pressu-
postos públics o a càrrec dels pressupostos dels ens o 
societats que pertanyen al sector públic destinades 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 de l’1 de gener de l’any 2005, les 
retribucions del personal al servici del sector públic, inclo-
ses, si s’escau, les diferides, no poden experimentar un 
increment global superior al 2 per 100 respecte a les de 
l’any 2004, en termes d’homogeneïtat per als dos perío-
des de la comparació tant pel que fa a efectius de perso-
nal com a la seua antiguitat.

Amb independència del que establix el paràgraf ante-
rior, les pagues extraordinàries dels funcionaris en servici 
actiu als quals siga aplicable el règim retributiu de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la 
Funció Pública, tenen un import, cada una d’estes, d’una 
mensualitat de sou i triennis i un 60 per 100 del comple-
ment de destinació mensual que perceba el funcionari.

Les pagues extraordinàries de la resta del personal 
sotmés a règim administratiu i estatutari, en servici actiu, 
incorporen un percentatge de la retribució complementà-
ria que es perceba, equivalent al complement de destina-
ció, de manera que s’assolisca una quantia individual 
similar a la resultant per aplicació del paràgraf anterior 
per als funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la 
Llei 30/1984. En cas que el complement de destinació, o 
concepte retributiu equivalent, es merite en 14 mensuali-
tats, la quantia addicional, definida en el paràgraf ante-
rior, s’ha de distribuir entre les mensualitats esmentades, 
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 ha 
d’experimentar l’increment necessari per a fer possible 
l’aplicació a este personal d’una quantia anual equivalent 
a la que resulte per als funcionaris públics, d’acord amb el 
que disposen els dos paràgrafs anteriors d’este apartat.

Tres. A més de l’increment general de retribucions 
que preveu el paràgraf anterior, les administracions, enti-
tats i societats a què es referix l’apartat u d’este article, 
que no disposen d’un pla de pensions, poden destinar 
fins a un 0,5 per 100 de la massa salarial a finançar apor-
tacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’as-
segurança col·lectius 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.

En este cas, per al càlcul del límit de l’aportació total 
l’any 2005, s’aplica el percentatge sobre la despesa corres-
ponent al conjunt de les retribucions meritades pel perso-
nal funcionari en els següents conceptes retributius: retri-
bucions bàsiques, complement de destinació, complement 
específic i complement de productivitat o conceptes anà-
legs; i 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, les despeses d’acció 
social.

L’assignació individual de les aportacions correspo-
nents al personal funcionari i estatutari es determina en 
relació amb el grup de classificació al qual pertanyen i 
amb la seua antiguitat, d’acord amb el que establix cada 
pla de pensions o contracte d’assegurança.

L’assignació individual de les aportacions correspo-
nents al personal laboral es determina de manera que 
siga equivalent a la del personal funcionari, d’acord amb 

el que establix cada pla de pensions o contracte d’assegu-
rança.

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

Quatre. El que disposen els apartats anteriors s’ha 
d’entendre sense perjuí de les adequacions retributives 
que, amb caràcter singular i excepcional, siguen impres-
cindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació 
del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel 
grau de consecució dels objectius fixats en este, sempre 
amb estricte compliment del que disposen 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, els convenis o els pactes que impli-
quen creixements retributius superiors als que establix 
este article o les normes que el despleguen han d’experi-
mentar l’oportuna adequació, i esdevenen inaplicables en 
cas contrari les clàusules que s’hi oposen.

Sis. Este article té caràcter bàsic i es dicta a l’empara 
dels articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució. Les lleis de 
pressupostos de les comunitats autònomes i els pressu-
postos de les corporacions locals corresponents a l’exer-
cici 2005 han d’arreplegar expressament els criteris que 
assenyala este article.

Article 20. Oferta d’ocupació pública.

U. Durant l’any 2005, el nombre total de places de 
nou ingrés del personal del sector públic delimitat en l’ar-
ticle anterior ha de ser, com a màxim, igual al 100 per 100 
de la taxa de reposició d’efectius i s’han de concentrar en 
els sectors, les funcions i les categories professionals que 
es consideren prioritaris o que afecten el funcionament 
dels servicis públics essencials. Dins d’este límit, i sense 
perjuí del que disposen les lletres a), b), c) i d) de l’article 
5.2 del text articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l’Es-
tat, de 7 de febrer de 1964, l’oferta d’ocupació pública 
inclou tots els llocs i places exercits per personal interí, 
nomenat o contractat en l’exercici anterior, excepte 
aquells sobre els quals hi haja una reserva de lloc o esti-
guen incursos en processos de provisió.

Este últim criteri no és aplicable a les Forces Armades, 
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 Arma-
des, és 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, i s’ha de tindre en compte, si s’escau, el que 
preveu el punt 3 de la disposició transitòria segona de 
l’esmentada Llei 17/1999, i s’ha de determinar per regla-
ment d’acord amb el que preveuen l’article 18 sobre plan-
tilles de quadres de comandament i l’article 21 sobre 
provisió de places de les Forces Armades, tots dos de la 
Llei esmentada. El nombre de places de militars professio-
nals de tropa i marineria ha de ser el necessari per a asso-
lir els efectius que fixa la disposició addicional huitena 
d’esta Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

La limitació que conté el paràgraf primer d’este article 
no és aplicable a les forces i cossos de la seguretat de 
l’Estat ni a les comunitats autònomes que hagen d’efec-
tuar un desplegament dels efectius de policia autònoma 
en el seu territori en relació amb la cobertura de les places 
corresponents, ni tampoc al personal de l’Administració 
de Justícia, per al qual es determina d’acord amb el que 
disposa la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarca-
ció i de Planta Judicial, ni les administracions públiques 
amb competències educatives per al desplegament de les 
lleis orgàniques 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació 
General del Sistema Educatiu, i 10/2002, de 23 de desem-
bre, de Qualitat de l’Educació, en relació amb la determi-
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nació 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’aplica al personal de la policia local, ni al dels servicis de 
prevenció i extinció d’incendis. Tampoc s’aplica als muni-
cipis amb població inferior a 50.000 habitants.

Amb independència del que disposa el paràgraf pri-
mer d’este apartat, les administracions públiques poden 
convocar els llocs o les places corresponents als seus 
diferents cossos, escales o categories que, si estan dotats 
pressupostàriament i inclosos en les seues relacions de 
llocs de treball o catàlegs, així com en les plantilles de 
personal laboral, estiguen ocupats interinament o tempo-
ralment abans de l’1 de gener del 2004.

Dos. Durant l’any 2005 no s’ha de procedir 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 qualsevol 
cas, les places corresponents als nomenaments i contrac-
tacions de personal interí computen a l’efecte de complir 
el límit màxim de la taxa de reposició d’efectius en l’oferta 
d’ocupació pública corresponent al mateix any en què 
aquells es produïsquen i, si no és possible, en la següent 
oferta d’ocupació pública.

Tres. El Govern, amb el límit que establix l’apartat u 
anterior, pot autoritzar, per mitjà de l’oferta d’ocupació 
pública, amb l’informe favorable previ del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda, a proposta del Ministeri d’Administraci-
ons 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 perso-
nal de l’Administració Civil de l’Estat i els seus organismes 
autònoms, personal civil de l’Administració Militar i els 
seus organismes autònoms, personal de l’Administració 
de la Seguretat Social, personal estatutari de la Seguretat 
Social, personal de l’Administració de Justícia, Forces 
Armades i forces i cossos de seguretat de l’Estat, i perso-
nal dels ens públics Agència Estatal de l’Administració 
Tributària, Consell de Seguretat Nuclear, Agència de Pro-
tecció de Dades, i de l’entitat pública empresarial «Lote-
ries i Apostes de l’Estat», així com dels llocs i les 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 
que establix l’apartat dos d’este article, requerix l’autorit-
zació conjunta prèvia dels ministeris d’Administracions 
Públiques i d’Economia i Hisenda.

Estos departaments també poden autoritzar les cor-
responents convocatòries de llocs o places vacants de les 
entitats públiques empresarials i ens públics no esmen-
tats anteriorment, respectant la taxa de reposició d’efec-
tius establida amb caràcter general. Esta autorització 
conjunta també és aplicable 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 a 
l’estranger d’acord amb la legislació local o, si s’escau, 
legislació espanyola, en l’àmbit a què es referix l’apartat 
tres, requerix l’autorització conjunta prèvia dels ministeris 
d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda.

Cinc. L’apartat u i dos d’este article tenen caràcter 
bàsic i es dicten a l’empara dels articles 149.1.13a i 156.1 
de la Constitució. Les lleis de pressupostos de les comuni-
tats autònomes i els pressupostos de les corporacions 
locals corresponents a l’exercici de l’any 2005 han d’arre-
plegar expressament els criteris assenyalats en els apar-
tats esmentats.

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 2005, les quanties 
dels components de les retribucions del personal del sector 
públic estatal sotmés a règim administratiu i estatutari són 
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 ocupe, experimenten un creixement del 
2 per 100 respecte de les establides per a l’exercici del 2004, 
sense perjuí del que establixen els paràgrafs segon i tercer 
de l’article 19.dos d’esta Llei i, si s’escau, de l’adequació de 
les retribucions complementàries quan siga necessària per 
a assegurar que les assignades a cada lloc de treball tinguen 
la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat 
tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat 
del lloc de treball.

b) El conjunt de les restants retribucions complemen-
tàries també té un creixement del 2 per 100 respecte de les 
establides per a l’exercici del 2004, sense perjuí de les modi-
ficacions que deriven de la variació del nombre d’efectius 
assignats a cada programa, del grau de consecució dels 
objectius fixats per a este, i del resultat individual de la seua 
aplicació.

c) Els complements personals i transitoris i altres retri-
bucions que tinguen un caràcter anàleg, així com les indem-
nitzacions per raó del servici, es regixen per la seua norma-
tiva específica i pel que disposa esta Llei, sense que els siga 
aplicable l’augment del 2 per 100 previst en esta Llei.

d) Per a l’any 2005 les quanties de l’esmentada contri-
bució individual al pla de pensions de l’Administració Gene-
ral de l’Estat corresponent al personal funcionari són les 
següents per grups de titulació: 

Grup Quantia per sou
 (Euros)

A 128,33
B 108,92
C  81,18
D  66,38
E  60,61

 La quantia de la contribució individual corresponent 
als triennis de personal funcionari per a l’any 2005 és de 
5,83 euros per trienni.

Dos. El que preveu esta Llei també s’aplica a les 
retribucions fixades en euros que correspondrien en terri-
tori nacional als funcionaris destinats a l’estranger, sense 
perjuí de l’aplicació successiva dels mòduls que escai-
guen en virtut de la normativa vigent.

Tres. Les retribucions bàsiques del personal funcio-
nari que presta servicis a la Societat Estatal Correus i Telè-
grafs, Societat Anònima, experimenten un creixement del 
2 per 100 respecte de les establides per a l’exercici del 
2004, sense perjuí de l’aplicació a este col·lectiu del que 
disposa el paràgraf segon de l’article19.dos d’esta Llei.

Les retribucions complementàries d’estos funcionaris 
experimenten, en conjunt, un increment del 2 per 100 res-
pecte de les establides per a l’exercici del 2004, sense 
perjuí de les adequacions que siguen necessàries per a 
adaptar-les als requeriments i continguts específics dels 
llocs de treball de la Societat Estatal, i del grau de conse-
cució dels seus objectius, així com de la normativa que 
dicte el Govern per al desplegament del règim jurídic sin-
gular dels funcionaris esmentats.

El que disposen els apartats anteriors s’ha d’enten-
dre en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de 
la comparació, tant pel que fa a efectius de personal 
com a antiguitat d’este personal.
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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 les 
despeses d’acció social meritades durant l’any 2004 pel 
personal laboral del sector públic estatal, amb el límit de 
les quanties que hagen rebut informe favorable del Minis-
teri d’Economia i Hisenda per a este exercici pressupostari, 
excepte, en tot cas:

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat 
Social.

b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a 
càrrec de l’ocupador.

c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, sus-
pensions o acomiadaments.

d) Les indemnitzacions o els avançaments per despe-
ses que haja realitzat el treballador.

Amb efectes d’1 de gener de l’any 2005 la massa salarial 
del personal laboral del sector públic estatal no pot experi-
mentar un creixement global superior al 2 per 100 respecte 
a l’establida per a l’exercici del 2004, comprés en este per-
centatge el de tots els conceptes, sense perjuí del que dis-
posa el quart paràgraf de l’article 19.dos i del que puga 
derivar de la consecució dels objectius assignats a cada 
departament ministerial o organisme públic mitjançant l’in-
crement de la productivitat o modificació dels sistemes 
d’organització del treball o classificació professional.

Les variacions de la massa salarial bruta es calculen en 
termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de 
comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antigui-
tat, com al règim privatiu de treball, jornada, hores extraor-
dinàries efectuades i altres condicions laborals. Les quanti-
tats que corresponguen a les variacions en estos conceptes 
es computen per separat.

El que preveuen els paràgrafs anteriors representa el 
límit màxim de la massa salarial, la distribució i aplicació 
individual de la qual es fa per mitjà de la negociació col-
lectiva. L’autorització de la massa salarial és requisit previ 
per a començar les negociacions de convenis o acords col-
lectius que s’establisquen l’any 2005, i a càrrec d’esta s’han 
de satisfer la totalitat de les retribucions del personal labo-
ral derivades de l’acord corresponent i totes les que es 
meriten al llarg de l’any esmentat.

Dos. Durant el primer trimestre del 2005, els departa-
ments ministerials, organismes, entitats públiques empre-
sarials i altres ens públics han de sol·licitar del Ministeri 
d’Economia i Hisenda la corresponent autorització de 
massa salarial, i a este efecte han d’aportar la certificació 
de les retribucions salarials satisfetes i meritades el 2004. 
La massa salarial autoritzada s’ha de tindre 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 2005.

Tres. Per a l’any 2005 les quanties de la contribució 
individual al pla de pensions de l’Administració General de 
l’Estat corresponent al personal laboral a què es referix 
este article són les establides per al personal funcionari. 
Per al personal laboral acollit al Conveni únic per al perso-
nal laboral de l’Administració General de l’Estat les quan-
ties s’han d’ajustar a l’equivalència següent: 

Grup 
de titulació 
funcionaris

Grup professional
 personal laboral

A 1
B 2
C 3 i 4
D 5 i 6
E 7 i 8

 Per al personal laboral no acollit al Conveni únic 
esmentat, l’equivalència s’ha de fer d’acord amb el nivell de 
titulació exigit en el seu conveni col·lectiu o contracte laboral, 
d’acord amb l’establida per a l’accés als grups de titulació del 
personal funcionari.

La quantia de la contribució individual corresponent als 
triennis de personal laboral per a l’any 2005 és de 5,83 euros 
per trienni.

Quatre. Quan es tracte de personal no subjecte a con-
veni col·lectiu, les retribucions del qual estiguen determina-
des totalment o en part per mitjà de contracte individual, 
s’han de comunicar al Ministeri d’Economia i Hisenda les 
retribucions satisfetes i meritades durant el 2004.

Cinc. Les indemnitzacions o bestretes del personal 
laboral, que s’han de regir per la seua normativa específica, 
no poden experimentar creixements superiors als que s’es-
tablisquen 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 seus òrgans consultius i de l’Administració 
General de l’Estat.

U. Les retribucions per al 2005 dels alts càrrecs compre-
sos en el present número es fixen en les quanties següents, 
sense dret a pagues extraordinàries i referides a dotze men-
sualitats, sense perjuí de la percepció de catorze mensuali-
tats de la retribució per antiguitat que els puga correspondre 
d’acord amb la normativa vigent: 

Euros

  
President del Govern 84.960,72
Vicepresident del Govern 79.854,60
Ministre del Govern 74.959,92
President del Consell d’Estat 79.854,60
President del Consell Econòmic i Social.  87.239,16

 Dos. El règim retributiu per a l’any 2005 dels secreta-
ris d’Estat, subsecretaris, directors generals i assimilats 
és el que establixen amb caràcter general per als funcio-
naris públics 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 estos efectes es fixen les 
següents quanties de sou, complement de destinació 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........................................................................................................................  12.835,44 12.835,44 12.835,44
Complement de destinació ................................................................................ 22.108,68 17.687,04 14.149,68
Complement específic ........................................................................................ 33.288,00 29.147,28 23.269,92
Quantia de complement de destinació a incloure en pagues extraor-

dinàries ............................................................................................................. 1.105,43 884,35 707,48



20 Dissabte 1 gener 2005 Suplement núm. 1

 Tres.   Tots els alts càrrecs a què es referix el número 
anterior mantenen la categoria i el rang que els corres-
ponga d’acord amb la normativa vigent, sense perjuí que 
el complement de productivitat que, si s’escau, els 
assigne el titular del departament dins dels crèdits assig-
nats per a esta finalitat puga ser diferent d’acord amb el 
que preveu l’article 25.u.E) d’esta Llei, i de la percepció, en 
catorze mensualitats, de la retribució per antiguitat que 
els puga correspondre d’acord amb la normativa vigent.

Quatre.  1.  Les retribucions dels consellers perma-
nents i del secretari general del Consell d’Estat l’any 2005 
són les que s’establixen a continuació sense perjuí de les 
que els puga correspondre pel concepte d’antiguitat. 

Euros

  
Sou (es percep en 14 mensualitats) ............... 14.974,40 
Complement de destinació ............................. 23.627,52 
Complement específic ..................................... 35.573,16 
Quantia a incloure en cada paga extraordinà-

ria ................................................................... 1.181,38 

 2. Dins dels crèdits establits a este efecte, el presi-
dent del Consell d’Estat pot assignar un complement de 
productivitat als consellers permanents i secretari general 
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 disposen 
els paràgrafs anteriors, els alts càrrecs han de percebre, si 
s’escau, les retribucions fixades en els acords aprovats pel 
mateix òrgan en matèria d’adequació pel concepte d’anti-
guitat, i si han tingut la condició prèvia de funcionaris 
públics, amb independència de la seua situació d’activitat, 
jubilació o retir com a funcionaris, tenen dret a seguir per-
fent els triennis reconeguts sota esta condició segons la 
normativa en cada cas aplicable i a percebre, en catorze 
mensualitats, la diferència resultant per este concepte 
quan la quantia derivada de la normativa esmentada siga 
superior a l’aprovada en els acords esmentats.

Cinc.  Les retribucions dels presidents i vicepresidents 
i, si s’escau, les dels directors generals quan els corres-
ponga l’exercici de les funcions executives de màxim nivell 
de les entitats públiques empresarials i altres ens públics 
són autoritzades, durant l’exercici de l’any 2005, pel minis-
tre d’Economia i Hisenda a proposta del titular del departa-
ment al qual estiguen adscrits, dins dels criteris sobre 
increments retributius establits en l’article 21 d’esta Llei.

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

Les retribucions per a l’any 2005 dels membres del 
Consell General del Poder Judicial, del Tribunal Constituci-
onal i del Tribunal de Comptes, sense perjuí de les que els 
puga correspondre pel concepte d’antiguitat, es fixen en 
les quanties següents:

U.  Consell General del Poder Judicial.

1.  President del Tribunal Suprem i del Consell General 
del Poder Judicial: 

Euros

  
Sou (es percep en 14 mensualitats) ............. 29.036,14
Altres remuneracions (es perceben en 12 

mensualitats) .............................................. 106.482,60
   Total ......................................................... 135.518,74

 2.  Vocal del Consell General del Poder Judicial: 

Euros

  
Sou (es percep en 14 mensualitats) .............. 29.036,14
Altres remuneracions (es perceben en 12 

mensualitats) ................................................ 86.502,48
   Total .......................................................... 115.538,62

 3.  Secretari general del Consell General del Poder 
Judicial: 

Euros

  
Sou (es percep en 14 mensualitats) ............... 27.508,32
Altres remuneracions (es perceben en 12 

mensualitats) ................................................ 84.121,08
  Total ............................................................ 111.629,40

 Dos.  Tribunal Constitucional.
1.  President del Tribunal Constitucional: 

Euros

  
Sou (es percep en 14 mensualitats) .............. 45.481,66
Altres remuneracions (es perceben en 12 

mensualitats) ............................................... 90.037,08
   Total .......................................................... 135.518,74

 2.  Vicepresident del Tribunal Constitucional: 

Euros

  
Sou (es percep en 14 mensualitats) .............. 45.481,66
Altres remuneracions (es perceben en 12 

mensualitats) ............................................... 82.448,64
   Total .......................................................... 127.930,30

 3.  President de secció del Tribunal Constitucional: 

Euros

  

Sou (es percep en 14 mensualitats) .............. 45.481,66

Altres remuneracions (es perceben en 12 
mensualitats) ...............................................

76.633,80
   Total .......................................................... 122.115,46

 4.  Magistrat del Tribunal Constitucional: 

Euros

Sou (es percep en 14 mensualitats) .............. 45.481,66
Altres remuneracions (es perceben en 12 

mensualitats) ............................................... 70.818,96
   Total .......................................................... 116.300,62

 Tres.   Tribunal de Comptes.
1.  President del Tribunal de Comptes: 

 Euros

  
Remuneracions anuals a percebre en 14 

mensualitats iguals ..................................... 115.538,36



Suplement núm. 1 Dissabte 1 gener 2005 21

 2.  President de secció del Tribunal de Comptes: 

Euros

  
Remuneracions anuals a percebre en 14 men-

sualitats iguals ............................................. 115.538,36

 3.  Conseller de Comptes del Tribunal de Comptes: 

Euros

  
Remuneracions anuals a percebre en 14 

mensualitats iguals ...................................... 115.538,36

 4.  Secretari general del Tribunal de Comptes: 

Euros

  
Remuneracions anuals a percebre en 14 men-

sualitats iguals .............................................. 98.376,74

 Quatre.  Retribucions pel concepte d’antiguitat.
A més de les quantitats derivades del que disposen 

els paràgrafs anteriors, els càrrecs esmentats han de per-
cebre, si s’escau, 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 situa-
ció d’activitat, jubilació o retir com a funcionaris, tenen 
dret a seguir perfent els triennis reconeguts sota l’esmen-
tada condició segons la normativa en cada cas aplicable i 
a percebre, en catorze mensualitats, la diferència resul-
tant per este concepte quan la quantia derivada de la 
normativa siga superior a l’aprovada en els acords 
esmentats.

Article 25. Retribucions dels funcionaris de l’Estat inclo-
sos 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 que han de percebre l’any 
2005 els 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 que preveu la Llei esmentada, sense perjuí de 
l’aplicació del que preveu la lletra d) d’este mateix article, 
són les següents:

A)  El sou i els triennis que corresponguen al grup en 
què estiga classificat el cos o l’escala a què pertanya el 
funcionari, d’acord amb les següents quanties en euros 
referides a 12 mensualitats. 

Grup Sou Triennis

   
A 12.835,44 493,20
B 10.893,60 394,68
C  8.120,40 296,28
D  6.639,84 198,00
E  6.061,80 148,56

 B)  Les pagues extraordinàries, que són dos a l’any, 
es meriten d’acord amb el que preveu l’article 33 de la Llei 
33/1987, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 1988. L’import de cada una de les pagues és 
d’una mensualitat de sou i triennis i, en aplicació del que 
establix l’article 19.dos, paràgraf segon d’esta Llei, la 
quantia que a continuació s’assenyala, segons el nivell 
del complement de destinació mensual que es perceba: 

Nivell
Import

–
Euros

  

30 563,54
29 505,48
28 484,22
27 462,96
26 406,16
25 360,35
24 339,10
23 317,85
22 296,58
21 275,35
20 255,78
19 242,72
18 229,65
17 216,58
16 203,55
15 190,47
14 177,42
13 164,35
12 151,28
11 138,23
10 125,17
 9 118,64
 8 112,10
 7 105,57
 6  99,04
 5  92,51
 4  82,72
 3  72,95
 2  63,15
 1  53,36

 Quan els funcionaris hagen prestat una jornada de 
treball reduïda durant els sis mesos immediats anteriors 
als mesos de juny o desembre, l’import de la paga extra-
ordinària ha d’experimentar la reducció proporcional 
corresponent.

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

Nivell
Import

—
Euros

  

30 11.270,64
29 10.109,52
28  9.684,36
27  9.259,08
26  8.123,16
25  7.206,96
24  6.781,92
23  6.356,88
22  5.931,48
21  5.506,92
20  5.115,48
19  4.854,24
18  4.592,88
17  4.331,52
16  4.070,88
15  3.809,40
14  3.548,28
13  3.286,92
12  3.025,44
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11  2.764,44
10  2.503,32
 9  2.372,76
 8  2.241,84
 7  2.111,40
 6  1.980,72
 5  1.850,04
 4  1.654,32
 3  1.458,84
 2  1.262,88
 1  1.067,16

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

D)  El complement específic que, si s’escau, estiga 
assignat al lloc que s’ocupe, la quantia del qual experi-
menta un increment del 2 per 100 respecte de l’aprovada 
per a l’exercici del 2004, sense perjuí, si s’escau, del que 
preveu l’article 21.u.a) d’esta Llei.

E)  El complement de productivitat, que retribuïx 
l’especial rendiment, activitat i dedicació extraordinàries, 
i l’interés o la iniciativa amb què s’exercisquen els llocs de 
treball, sempre que redunden en una millora dels resul-
tats.

Cada departament ministerial ha de determinar els 
criteris de distribució i de fixació de les quanties individu-
als del complement de productivitat, d’acord amb les 
normes següents:

1a.  La valoració de la productivitat s’ha de fer en 
funció de circumstàncies objectives relacionades directa-
ment amb l’exercici del lloc de treball i la consecució dels 
resultats o objectius assignats a este en el programa cor-
responent.

2a.  En cap cas les quanties assignades per comple-
ment de productivitat durant un període de temps origi-
nen drets individuals respecte de les valoracions o apreci-
acions corresponents a períodes successius.

F)  Les gratificacions per servicis extraordinaris, que 
es concedixen pels departaments ministerials o organis-
mes públics dins dels crèdits assignats amb esta finalitat.

Estes gratificacions tenen caràcter excepcional i 
només poden ser reconegudes per servicis extraordinaris 
prestats fora de la jornada normal de treball sense que, en 
cap cas, puguen ser fixes en la seua quantia ni periòdi-
ques en la seua meritació, ni originar drets individuals en 
períodes successius.

Dos.  D’acord amb el que preveu l’article 21.u.b) 
d’esta Llei, el Ministeri d’Economia i Hisenda pot modifi-
car la quantia dels crèdits globals destinats a atendre el 
complement de productivitat, les gratificacions per servi-
cis extraordinaris i altres incentius al rendiment, per a 
adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada pro-
grama i al grau de consecució dels objectius fixats en 
este. Els departaments ministerials, al seu torn, han de 
donar compte de les quanties individuals dels incentius 
als ministeris d’Economia i Hisenda i d’Administracions 
Públiques, i han d’especificar els criteris de concessió 
aplicats.

Tres.  Els funcionaris interins inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, perceben les 
retribucions bàsiques, exclosos triennis, corresponents al 

grup en què estiga inclòs el cos en què ocupen vacant, i és 
aplicable a este col·lectiu el que disposen el segon parà-
graf de l’article 19.dos i l’article 25.u.B) i les retribucions 
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 que regula l’article 20.2 
de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, percep les retribucions per 
sou i pagues extraordinàries corresponents al grup d’assi-
milació en què el Ministeri d’Administracions Públiques 
classifique les seues funcions, i és aplicable a este col-
lectiu el que disposen el segon paràgraf de l’article 19.dos 
i l’article 25.u.B), tots dos d’esta Llei, i les retribucions 
complementàries que corresponguen al lloc de treball 
reservat a personal eventual que ocupe.

Els funcionaris de carrera que, en situació d’actiu o de 
servicis especials, ocupen llocs de treball reservats a per-
sonal eventual perceben les retribucions bàsiques corres-
ponents al seu grup de classificació, inclosos triennis, si 
s’escau, i les retribucions complementàries que corres-
ponguen al lloc de treball que ocupen.

Cinc.  El complement de productivitat es pot assig-
nar, si s’escau, als funcionaris interins i al personal even-
tual, 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 ocupen llocs de treball anàlegs, llevat que este com-
plement estiga vinculat a la condició de funcionari de 
carrera. Així mateix, els és aplicable el que preveu la lletra 
d) de l’article 21.u, si s’escau, tenint en compte el que esta-
blix el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons 
de Pensions.

Sis.  Els funcionaris en qualsevol situació adminis-
trativa en la qual, d’acord amb la normativa vigent aplica-
ble en cada cas, tinguen reconegut el dret a la percepció 
de triennis perceben, a més, l’import de la part proporcio-
nal que, pel concepte esmentat, 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 
pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març, recaiga en funcio-
naris de carrera d’un altre cos o escala de grups de titula-
ció inferior a aquell en què s’aspira a ingressar, durant el 
temps corresponent al període de pràctiques o el curs 
selectiu se seguixen percebent els triennis perfets en cada 
moment i es computa este temps, a efectes de consolida-
ció de triennis i de drets passius, com a servit en el nou 
cos o escala en el cas que, de manera efectiva, s’adqui-
risca 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 que han de percebre l’any 2005 els 
militars professionals que preveu l’article 2 de la Llei 17/1999, 
de 18 de maig, de Règim del Personal de les Forces Arma-
des, són les següents:

a)  Les retribucions bàsiques, exclosos els triennis 
en el cas dels militars de complement i els militars profes-
sionals de tropa i marineria amb una relació de servicis de 
caràcter temporal, que corresponguen al grup d’equiva-
lència en què estiga classificada l’ocupació corresponent, 
en la quantia establida per als funcionaris de l’Estat inclo-
sos 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’han de fer d’acord amb la normativa 
específica aplicable a este personal i, supletòriament, 
amb la normativa dels funcionaris inclosos en l’àmbit de 
l’esmentada Llei 30/1984, i també és aplicable al personal 
en actiu el que disposa el paràgraf segon de l’article 

Nivell
Import

—
Euros
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19.dos d’esta Llei en relació amb les pagues esmenta-
des, per la qual cosa s’hi inclou un 60 per 100 del com-
plement d’ocupació mensual, segons les quanties asse-
nyalades en l’article 25.u.B) d’esta Llei.

b)  Les retribucions complementàries de caràcter 
general, el component singular del complement especí-
fic, i el complement per incorporació, si s’escau, que 
experimenten un increment del 2 per 100 respecte de les 
establides el 2004, 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’ar-
ticle 19.1 del Reial Decret 662/2001, de 22 de juny, i la 
gratificació per servicis extraordinaris, les quanties dels 
quals les determina el Ministeri de Defensa dins dels 
crèdits que s’assignen específicament per a estes finali-
tats.

d)  L’incentiu per anys de servici, les quanties i els 
requisits del qual per a la seua percepció, els fixa el 
ministre de Defensa, amb l’informe favorable previ del 
ministre d’Economia i Hisenda.

D’acord amb el que preveuen l’article 21.u.b) d’esta 
Llei i la regulació específica del règim retributiu del per-
sonal militar, el ministre d’Economia i Hisenda pot modi-
ficar la quantia dels crèdits destinats a atendre la dedica-
ció especial i la gratificació per servicis extraordinaris, 
per adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada 
programa i al grau de consecució dels objectius fixats en 
este.

En cap cas les quanties assignades per complement 
de dedicació especial o per gratificació per servicis 
extraordinaris originen 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 seu règim en el Reial Decret 1652/1991, 
d’11 d’octubre, el personal mèdic i sanitari que ocupe 
llocs de treball en els esmentats centres amb la condició 
de places vinculades percep, a més de les retribucions 
bàsiques que els corresponguen, en concepte de retribu-
cions complementàries, els complements de destinació, 
específic i de productivitat en les quanties establides en 
aplicació de la base tretzena.huit, 4, 5 i 6 a) i b) del Reial 
Decret esmentat.

Este personal, quan tinga, a més, la condició de mili-
tar, pot percebre, així mateix, l’ajuda per a vestuari i les 
pensions de recompenses, l’import del complement de 
dedicació especial en concepte d’atenció continuada, 
segons el que establix l’apartat c) del número u anterior, 
així com les prestacions familiars a què fa referència 
l’article 6 del Reglament de retribucions del personal de 
les Forces Armades, aprovat pel Reial Decret 662/2001, 
de 22 de juny, tot això sense perjuí del compliment del 
que disposa quant a la nòmina única la universitat i als 
mecanismes de compensació pressupostària a què es 
referixen, respectivament, l’apartat set de l’esmentada 
base tretzena i les bases establides a l’efecte en el cor-
responent 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 
perceben les retribucions bàsiques corresponents a la 
seua ocupació militar, d’acord amb el que establix l’apar-
tat u d’este article, i les complementàries assignades al 
lloc que exercisquen, d’acord amb les quanties establi-
des 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 recom-
penses militars a què es referix la disposició final pri-

mera 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 què es referix 
este article li és aplicable el que preveu la lletra d)  de 
l’article 21.u, si s’escau, tenint en compte el que establix 
el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i els Fons 
de Pensions.

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

Article 27. Retribucions del personal del Cos de la Guàr-
dia Civil.

U.  D’acord amb el que disposa l’article 21.u d’esta 
Llei, les retribucions que ha de percebre l’any 2005 el 
personal del cos de la Guàrdia Civil són les següents:

A)  Les retribucions bàsiques que corresponguen al 
grup d’equivalència en què estiga 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 Reforma de la 
Funció Pública.

La valoració i la meritació dels triennis i de les pagues 
extraordinàries s’ha de fer d’acord amb la normativa 
aplicable a este personal i, supletòriament, amb la nor-
mativa dels funcionaris públics inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de l’esmentada Llei 30/1984, i també és apli-
cable per al personal en servici actiu el que disposa el 
paràgraf segon de l’article 19.dos d’esta Llei en relació 
amb les pagues esmentades, per la qual cosa s’hi inclou 
un 60 per 100 del complement de destinació mensual, 
segons les quanties assenyalades en l’article 25.u.B) 
d’esta Llei.

B)  Les retribucions complementàries de caràcter 
fix i periòdic, que experimenten un increment del 2 per 
100 respecte de les establides en el 2004, sense perjuí, si 
s’escau, del que preveu l’article 21.u.a) d’esta Llei.

La quantia del complement de productivitat es regix 
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 a què es referix este 
article li és aplicable el que preveu la lletra d) de l’article 
21.u, si s’escau, tenint en compte el que establix el text 
refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pen-
sions.

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 que han de percebre l’any 2005 els 
funcionaris del Cos Nacional de Policia són les 
següents:

A)  Les retribucions bàsiques que corresponguen 
al grup en què estiga 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’ha de fer d’acord amb la normativa 
específica aplicable a este personal i, supletòriament, 
amb la normativa dels funcionaris inclosos en l’àmbit de 
l’esmentada Llei 30/1984, i també és aplicable per al per-
sonal en servici actiu el que disposa el paràgraf segon de 
l’article 19.dos d’esta Llei en relació amb estes pagues, 
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per la qual cosa s’hi inclou un 60 per 100 del comple-
ment de destinació mensual segons les quanties asse-
nyalades en l’article 25.u.B) d’esta Llei.

B)  Les retribucions complementàries de caràcter 
fix, que experimenten un increment del 2 per 100 res-
pecte de les establides en el 2004, sense perjuí, si s’escau, 
del que preveu l’article 21.u.a) d’esta Llei.

La quantia del complement de productivitat es regix 
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, els és aplicable el que preveu la 
lletra d) de l’article 21.u, si s’escau, tenint en compte 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’Administra-
ció de Justícia.

U.  D’acord amb el que disposa l’article 21.u d’esta 
Llei, les retribucions que han de percebre l’any 2005 els 
membres del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal i el per-
sonal al servici de l’Administració de Justícia són les 
següents:

1.  El sou, d’acord amb el detall que es reflectix a 
continuació, i la retribució per antiguitat o triennis, si s’es-
cau, 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 2005 en les quanties següents referides a 12 
mensualitats: 

Euros

  

 Carrera judicial:  
President de l’Audiència Nacional (no magis-

trat del Tribunal Suprem) ............................. 24.424,44
President de la sala de l’Audiència Nacional 

(no magistrat del Tribunal Suprem) ............ 23.138,16
President del Tribunal Superior de Justícia ... 23.579,04
Magistrat .......................................................... 20.959,68
Jutge ................................................................. 18.339,24
 Carrera fiscal:  
Fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia . 23.579,04
Fiscal ................................................................. 20.959,68
Advocat fiscal ................................................... 18.339,24

un increment del 2 per 100 respecte de l’aplicat a 31 de 
desembre del 2004.

2.  Les pagues extraordinàries, que es meriten 
d’acord amb la normativa aplicable als funcionaris inclo-
sos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
són dos a l’any per un import, cada una d’estes, d’una 
mensualitat del sou, antiguitat o triennis, segons el cas, i 
la quantia complementària que, per aplicació del que dis-
posa l’article 19.dos, tercer paràgraf, d’esta Llei, s’asse-
nyalen en el seu l’annex X.

3.  a)  Les retribucions complementàries, variables 
i especials, dels membres de les carreres judicial i fiscal i 
del cos de secretaris judicials, que experimenten un incre-
ment del 2 per 100 respecte de les vigents el 2004, sense 
perjuí, si s’escau, 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 pot excedir el cinc per 100 de la quantia 
global de les retribucions dels membres de les carreres 
judicial i fiscal, respectivament.

3.  b)  Les retribucions complementàries, variables 
i especials dels funcionaris dels cossos al servici de l’Ad-
ministració de Justícia a què es referix l’apartat u.1.c) 
d’este mateix article, experimenten un increment del 2 
per 100 respecte de les aplicades el 31 de desembre del 
2004, sense perjuí, si s’escau, del que preveu l’article 
21.u.a) d’esta Llei.

4.  Així mateix, al personal a què es referix l’apartat u 
d’este mateix article li és aplicable el que preveu la lletra 
d) de l’article 21.u, d’esta Llei, d’acord amb la titulació cor-
responent a les diferents carreres i cossos.

5.   Les retribucions bàsiques i complementàries cor-
responents als funcionaris a què es referix l’article 145.1 
de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, 
segons la redacció que en fa la Llei Orgànica 19/2003, que 
experimenten un increment del 2 per 100 respecte a les 
vigents el 2004, sense perjuí, si s’escau, i pel que fa a les 
retribucions complementàries esmentades, del que pre-
veu l’article 21.u.a) d’esta Llei.

Dos.  Les retribucions per a l’any 2005 dels membres 
del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal a què es referixen 
els apartats 1 i 2 següents es perceben segons les quan-
ties que en els esmentats apartats s’especifiquen per a 
cada un d’estos.

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

Euros

  
Sou (es percep en 14 mensualitats) ...............  28.495,18
Altres remuneracions (es percep en 12 men-

sualitats) ........................................................  85.182,96
   Total ........................................................... 113.678,14

 Les dels magistrats del Tribunal Suprem i dels presi-
dents de sala de l’Audiència Nacional (magistrats del Tri-
bunal Suprem), en les quanties següents: 

Euros

  
Sou (es percep en 14 mensualitats) ............... 26.995,64
Altres remuneracions (es perceben en 12 

mensualitats) ................................................ 83.724,60
  Total ............................................................ 110.720,24

 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 dels membres del cos de secretaris judici-
als queda establit per a l’any 2005 en les quanties 
següents, referides a 12 mensualitats:

Secretaris judicials de primera categoria: 18.339,24 €.
Secretaris judicials de segona categoria: 17.029,32 €.
Secretaris judicials de tercera categoria: 15.719,40 €.

c)  El sou que han de percebre l’any 2005 els funcio-
naris dels cossos al servici de l’Administració de Justícia, 
a què es referix el llibre VI de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, del Poder Judicial, segons la redacció que en fa 
la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, experimenta 
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 2.  Les retribucions del fiscal general de l’Estat, en la 
quantia de 115.538,40 euros a percebre en dotze mensua-
litats sense dret a pagues extraordinàries.

Les del tinent fiscal del Tribunal Suprem, en les quan-
ties següents: 

Euros

  
Sou (es percep en 14 mensualitats) ............... 28.495,18
Altres remuneracions (es perceben en 12 

mensualitats) ................................................ 85.182,96
  Total ............................................................ 113.578,14

 Les del fiscal inspector, del fiscal en cap de la Fiscalia 
davant del Tribunal Constitucional i del fiscal en cap de la 
Fiscalia de l’Audiència Nacional, en les quanties següents:
 

Euros

  
Sou (es percep en 14 mensualitats) ............... 26.995,64
Altres remuneracions (es perceben en 12 

mensualitats) ................................................ 85.182,96
  Total ............................................................ 112.178,60

 Les dels fiscals en cap de la Fiscalia del Tribunal de 
Comptes, de la Secretaria Tècnica del Fiscal General de 
l’Estat 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 (es perceben en 14 mensualitats) ........... 26.995,64
Altres remuneracions (es perceben en 12 

mensualitats) ................................................ 83.724,60
  Total ............................................................ 110.720,24

Article 30. Retribucions del personal de la Seguretat 
Social.

U.  Les retribucions que ha de percebre l’any 2005 
el personal funcionari de l’Administració de la Seguretat 
Social, ja homologat amb la resta del personal de l’Admi-
nistració General de l’Estat, són les que establix 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, els és aplicable el que preveu la lletra d) de l’ar-
ticle 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 retribu-
cions del personal estatutari de l’Institut Nacional de la 
Salut, percep les retribucions bàsiques i el complement 
de destinació en les quanties assenyalades per als 
esmentats conceptes retributius en l’article 25.u.A), B) i 
C) d’esta Llei, sense perjuí del que establix la disposició 
transitòria segona, dos, de l’esmentat Reial Decret Llei i 
que la quantia anual del complement de destinació fixat 
en la lletra C) de l’article 25 se satisfaça en 14 mensuali-
tats.

Als efectes de l’aplicació, per al personal estatutari 
esmentat, del que disposa l’article 19.dos, tercer parà-
graf, d’esta Llei, la quantia del complement de destinació 
que preveu l’article 25.u.B), corresponent a les dos 
pagues extraordinàries de juny i desembre, també es fa 
efectiva en 14 mensualitats.

L’import de les retribucions corresponents als com-
plements específic i d’atenció continuada que, si s’es-
cau, estiguen fixats al personal esmentat, experimenta 
un increment del 2 per 100 respecte a l’aprovat per a 
l’exercici del 2003, sense perjuí, si s’escau, del que pre-
veu l’article 21.u.a) d’esta Llei.

La quantia individual del complement de productivi-
tat es determina de conformitat amb els criteris que 
assenyalen l’article 2.tres.c) i la disposició transitòria 
tercera del Reial Decret Llei 3/1987, i les altres normes 
dictades en el seu desplegament.

D’altra banda, al personal a què es referix este mateix 
apartat li és aplicable el que preveu la lletra d) de l’article 
21.u d’esta Llei.

Tres. Les retribucions de la resta del personal funcio-
nari i estatutari de la Seguretat Social experimenten 
l’increment que preveu l’article 21.u d’esta Llei. Així 
mateix, els és aplicable el que preveu la lletra d) de l’ar-
ticle 21.u, si s’escau, 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, excepte els sotmesos al règim 
d’aranzel, no poden percebre cap participació dels tri-
buts, comissions o altres ingressos de qualsevol natura-
lesa, que corresponguen a l’Administració o a qualsevol 
poder públic com a contraprestació de qualsevol servici 
o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposa-
des encara que estiguen normativament atribuïdes a 
estos, i han 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 específica sobre gaudi de 
vivenda per raó del treball o càrrec exercit.

 3.  Els membres del Poder Judicial i del Ministeri 
Fiscal a què es referixen els números anteriors d’este 
apartat dos perceben 14 mensualitats de la retribució per 
antiguitat o triennis, si s’escau, que els corresponga. Així 
mateix, perceben dos pagues a l’any, per la quantia que 
es detalla, per a cada un dels càrrecs en l’annex IX d’esta 
Llei, en aplicació del que disposa l’article 19.dos, tercer 
paràgraf, d’esta norma. Estes quanties es meriten 
d’acord amb la normativa sobre pagues extraordinàries 
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 són 
els establits en estos i en el punt 3 del mateix apartat, i 
queden 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.

5.  D’altra banda, al personal a què es referix este 
apartat, li és aplicable el que preveu la lletra d) de l’arti-
cle 21.u d’esta Llei, d’acord amb el corresponent nivell 
de titulació.
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Article 32. Recompenses, creus, medalles i pensions de 
mutilació.

U.  Durant l’any 2005 les quanties que s’han de per-
cebre pels conceptes de recompenses, creus, medalles i 
pensions de mutilació experimenten un increment del 2 
per 100 sobre les reconegudes el 2004.

Dos.  La Creu Llorejada de Sant Ferran i la Medalla Mili-
tar individual es regixen per la seua legislació especial.

Tres.  La Creu a la Constància i les diferents catego-
ries del Reial i Militar Orde de Sant Hermenegild es regi-
xen pel que establix el Reial Decret 1189/2000, de 23 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament del Reial i Militar 
Orde de Sant Hermenegild.

Article 33. Altres normes comunes.

U.  El personal contractat administratiu i els funcio-
naris de cossos de sanitaris locals, així com el personal 
les retribucions del qual el 2004 no corresponguen a les 
establides amb caràcter general en el títol III de la Llei 61/2003, 
de 30 de desembre, i no els siguen aplicables les establi-
des expressament en el mateix títol d’esta Llei, continuen 
percebent durant l’any 2005 les mateixes retribucions 
amb un increment del 2 per 100 sobre les quanties corres-
ponents a l’any 2004, 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’este mateix article.

Dos.  En l’Administració General de l’Estat i els seus 
organismes autònoms, en els casos d’adscripció durant 
l’any 2005 d’un funcionari subjecte a un règim retributiu 
diferent del corresponent al lloc de treball al qual se l’ads-
criu, el funcionari esmentat ha de percebre les retribuci-
ons que corresponguen al lloc de treball que exercisca, 
amb l’oportuna assimilació prèvia de les retribucions 
bàsiques que autoritzen conjuntament els ministeris d’Hi-
senda i d’Administracions Públiques a proposta dels 
departaments ministerials interessats.

Únicament a l’efecte de l’assimilació a què es referix 
el paràgraf anterior, es pot autoritzar que la quantia de la 
retribució per antiguitat siga la que siga procedent d’acord 
amb el règim retributiu d’origen del funcionari.

Tres.  La Societat Estatal Correus i Telègrafs, Societat 
Anònima, i l’entitat pública empresarial de Loteries i 
Apostes de l’Estat, no poden abonar al seu personal fun-
cionari en situació de servici actiu, per retribucions varia-
bles 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 favo-
rable del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Quatre.  Les referències relatives a retribucions que 
conté esta Llei s’entenen sempre fetes a retribucions ínte-
gres.

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

U.  Durant l’any 2005 és necessari l’informe favorable 
conjunt dels ministeris d’Economia i Hisenda i d’Administra-
cions Públiques per a determinar o modificar les condicions 
retributives del personal laboral i no funcionari al servici 
de:

a)  L’Administració General de l’Estat i els seus orga-
nismes 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 establisca la Comissió lnterministerial de Retribu-

cions, atenent les característiques específiques d’aque-
lles.

Dos.  S’entén 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)  Signatura de convenis col·lectius subscrits pels 
organismes 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 laboral 
de l’Administració de l’Estat i dels convenis col·lectius 
d’àmbit sectorial, així com les seues revisions i les adhe-
sions o extensions a estos.

d)  Fixació de retribucions mitjançant contracte indi-
vidual, tant si es tracta de personal fix o contractat per 
temps determinat, quan no estiguen regulades en tot o en 
part mitjançant conveni col·lectiu, amb excepció del per-
sonal temporal subjecte a la relació laboral de caràcter 
especial que regula l’article 2, apartat 1, lletra 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 Treballadors. No 
obstant això, s’ha de facilitar informació de les retribuci-
ons d’este últim personal als ministeris d’Economia i 
Hisenda i d’Administracions Públiques.

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

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

Tres.  L’informe esmentat en l’apartat u d’este article 
afecta tots els organismes, entitats, societats i ens asse-
nyalats en les lletres a), b) i c) del mateix article i s’ha 
d’emetre pel procediment i amb l’abast previst en els 
punts següents.

1.  Els organismes afectats han de remetre als minis-
teris d’Economia i Hisenda i d’Administracions Públiques 
el projecte corresponent, amb caràcter previ al seu acord 
o signatura en el cas dels convenis col·lectius o contractes 
individuals, juntament amb la valoració de tots els aspec-
tes econòmics.

2.  L’informe, que en el cas de projectes de convenis 
col·lectius ha de ser evacuat en el termini màxim de 
quinze dies, a comptar de la data de recepció del projecte 
i de la seua valoració, ha de tractar de tots aquells aspec-
tes dels quals deriven conseqüències directes o indirectes 
en matèria de despesa pública, tant per a l’any 2005 com 
per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la 
determinació de la massa salarial corresponent i al con-
trol del seu creixement, sense perjuí del que disposa l’ar-
ticle 21 d’esta Llei.

Quatre.  Són 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 impli-
quen creixements salarials per a exercicis successius 
contraris als que determinen les futures lleis de pressu-
postos.

Cinc.  Els ministeris d’Economia i Hisenda i d’Admi-
nistracions Públiques han de determinar i, si s’escau, 
actualitzar les retribucions del personal laboral a l’exterior 
d’acord amb les circumstàncies específiques de cada 
país.

Sis.  No es poden autoritzar despeses derivades de 
l’aplicació de les retribucions per a l’any 2005 sense el 
compliment dels requisits que establix este article.

Set.  Els ministeris d’Economia i Hisenda i d’Admi-
nistracions Públiques han d’emetre informe amb caràcter 
previ sobre el marc general de negociació de la Societat 
Estatal Correus i Telègrafs, SA, pel que fa a la determina-
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ció de les condicions retributives del seu personal laboral, 
prenent com a referència els criteris que establix esta Llei 
per al sector públic estatal.

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

U.  Els departaments ministerials, organismes autò-
noms i entitats gestores de la Seguretat Social poden 
formalitzar durant l’any 2005, a càrrec dels respectius crè-
dits d’inversions, contractacions de personal de caràcter 
temporal per a la realització d’obres o servicis, sempre 
que concórreguen els requisits següents:

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

b)  Que tals obres o servicis corresponguen a inver-
sions 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 contracta-
ció de personal.

Dos.  Els contractes s’han de formalitzar 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’incompatibilitats del 
personal al servici de l’Administració Pública. En els con-
tractes s’ha de fer constar, quan escaiga, l’obra o el servici 
per a la realització del qual 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, els organismes o les enti-
tats han d’evitar l’incompliment d’estes obligacions for-
mals, així com l’assignació de personal contractat per a 
funcions diferents de les determinades en els contractes, 
dels quals puguen derivar drets de permanència per al 
personal contractat, actuacions que, si s’escau, poden 
donar lloc a l’exigència de responsabilitats, de conformi-
tat amb l’article 176 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària.

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

Tres.  La contractació pot excedir l’exercici pressu-
postari quan es tracte d’obres o servicis que hagen d’ex-
cedir l’esmentat exercici i corresponguen a projectes 
d’inversió de caràcter plurianual que complisquen els 
requisits que per a estos preveu l’article 47 de la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, General Pressupostària, o esta 
mateixa Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2005.

Quatre.  Els contractes han de rebre l’informe, amb 
caràcter previ a la seua formalització, de l’advocacia de 
l’Estat en el departament, organisme o entitat que, especial-
ment, s’ha de pronunciar sobre la modalitat de contracta-
ció utilitzada i l’observança en les clàusules del contracte 
dels requisits i formalitats exigides per la legislació labo-
ral.

Cinc.  La realització dels contractes regulats en este 
article ha de ser objecte de fiscalització prèvia en els casos 
en què esta siga preceptiva, d’acord amb el que disposen 
els articles 152 a 156 de la Llei 47/2003, de 26 de novem-
bre, General Pressupostària. A estos efectes, els crèdits 
d’inversions s’entenen adequats per a la contractació de 
personal eventual si no hi ha crèdit suficient per a fer-ho 
en el concepte pressupostari destinat específicament a la 
finalitat esmentada.

En els organismes autònoms de l’Estat, amb activitats 
industrials, comercials, financeres o anàlogues, i en les 
entitats públiques empresarials, esta contractació reque-

rix l’informe favorable de l’interventor delegat, que ha de 
versar sobre la no-disponibilitat de crèdit en el concepte 
pressupostari destinat a la contractació de personal even-
tual en el capítol corresponent. En cas de disconformitat 
amb l’informe emés, l’organisme autònom o l’entitat 
pública empresarial pot elevar l’expedient al Ministeri 
d’Economia i 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 regu-
lades 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’Es-
tat, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 
d’abril, causades pel personal a què es referix l’article 3, 
apartat 1, lletres a), b) i e) del mateix text legal, s’han de 
tindre en compte per al 2005 els havers reguladors que a 
continuació s’establixen, i s’han d’assignar d’acord amb 
les regles que conté cada un dels respectius apartats de 
l’article 30 de l’esmentada norma:

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

Grup
Haver regulador

–
Euros/any

  
A 33.451,30
B 26.327,01
C 20.219,60
D 15.997,06
E 13.638,75

 b)  Per al personal esmentat en l’apartat 3 de l’arti-
cle 30 del text refós de la Llei de Classes Passives de l’Es-
tat: 

Administració Civil i Militar de L’Estat

Multiplicador
Haver regulador

–
Euros/any

  
A 33.451,30
B 26.327,01
C 20.219,60
D 15.997,06
E 13.638,75

Administració de Justícia

Multiplicador
Haver regulador

–
Euros/any

  
4,75 33.451,30
4,50 33.451,30
4,00 33.451,30
3,50 33.451,30
3,25 33.451,30
3,00 33.451,30
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2,50 33.451,30
2,25 26.327,01
2,00 23.053,58
1,50 15.997,06
1,25 13.638,75

Multiplicador
Haver regulador

–
Euros/any

  

Tribunal Constitucional

Cos
Haver regulador

–
Euros/any

  
Secretari general ...................................... 33.451,30
De lletrats .................................................. 33.451,30
Gerent ........................................................ 33.451,30

Corts Generals

Cos
Haver regulador

–
Euros/any

  
De lletrats. ................................................. 33.451,30
D’arxivers bibliotecaris ............................ 33.451,30
D’assessors facultatius ............................ 33.451,30
De redactors, taquígrafs i estenotipistes . 33.451,30
Tècnic administratiu ................................. 33.451,30
Auxiliar administratiu ............................... 20.219,60
D’uixers ..................................................... 15.997,06

 Dos.  Per a la determinació inicial de les pensions 
causades pel personal a què es referix l’article 3, apar-
tat 2, lletres a) i c), del text refós de la Llei de Classes Pas-
sives de l’Estat, que tinguen efectes econòmics a partir de 
l’1 de gener del 2005, s’han de tindre en compte les bases 
reguladores que resulten de l’aplicació de les regles 
següents:

a)  Es considera l’import que, dins dels quadres que 
s’arrepleguen a continuació, corresponga al causant pels 
conceptes de sou i, si s’escau, grau, en còmput anual, en 
funció del cos o de l’índex de proporcionalitat i grau de 
carrera administrativa o de l’índex multiplicador que 
tenia assignat a 31 de desembre de 1984 el cos, la car-
rera, l’escala, la plaça, l’ocupació o la categoria a què 
aquell pertanya. 

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  22.424,92
10 (5,5) 7  21.808,62
10 (5,5) 6  21.192,33
10 (5,5) 3  19.343,40

10 5  19.028,71
10 4  18.412,42
10 3  17.796,12
10 2  17.179,79
10 1  16.563,48
8 6  16.001,67
8 5  15.508,70
8 4  15.015,74
8 3  14.522,77
8 2  14.029,81
8 1  13.536,84
6 5  12.190,34

6 4  11.820,72
6 3  11.451,15
6 2  11.081,51
6 1 (12 per 100) 11.953,01
6 1  10.711,90
4 3   9.020,25
4 2 (24 per 100) 10.763,39
4 2   8.773,77
4 1 (12 per 100)  9.523,01
4 1   8.527,30
3 3   7.788,36
3 2   7.603,54
3 1   7.418,75

Índex Grau Grau especial

Import per concepte
de sou i grau 

en còmput anual
–

Euros
    

Administració de Justícia

Multiplicador

Import per concepte de sou 
en còmput anual

–
Euros

  
4,75 36.620,53
4,50 34.693,13
4,00 30.838,34
3,50 26.983,53
3,25 25.056,15
3,00 23.128,73
2,50 19.273,96
2,25 17.346,57
2,00 15.419,17
1,50 11.564,37
1,25  9.636,97

Tribunal Constitucional

Cos

Import per concepte 
de sou en còmput 

anual
–

Euros
  

Secretari general ...................................... 34.693,13
De lletrats .................................................. 30.838,34
Gerent ........................................................ 30.838,34

Corts Generals

Cos

Import per concepte 
de sou en còmput 

anual
–

 Euros
  

De lletrats .................................................. 20.181,78
D’arxivers bibliotecaris ............................ 20.181,78
D’assessors facultatius ............................ 20.181,78
De redactors, taquígrafs i estenotipistes . 18.533,23
Tècnic administratiu ................................. 18.533,23
Auxiliar administratiu ............................... 11.161,37
D’uixers .....................................................  8.828,76

 b)  A l’import anual pels conceptes de sou i, si s’es-
cau, grau, a què es referix l’apartat anterior, s’ha de sumar 
la quantia que s’obtinga de multiplicar el nombre de trien-
nis que tinga acreditats el causant pel valor unitari en 
còmput anual que corresponga a cada trienni en funció 
del cos o plaça en què el causant haja prestat servicis, 
atenent, si s’escau, els índexs de proporcionalitat o multi-
plicadors assignats a estos en els quadres següents: 
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Administració Civil i Militar de l’Estat

Índex

Valor unitari del trienni
en còmput anual

–
Euros

  
10 724,44
 8 579,55
 6 434,65
 4 289,79
 3 217,34

Administració de Justícia

Multiplicadors als efectes de triennis

Valor unitari del trienni
en còmput anual

–
Euros

  
3,50 1.349,16
3,25 1.252,80
3,00 1.156,45
2,50  963,69
2,25  868,51
2,00  770,96
1,50  578,22
1,25  481,85

Tribunal Constitucional

Cos

Valor unitari del 
trienni 

en còmput anual
–

Euros
  

Secretari general ..................................... 1.349,16
De lletrats ................................................. 1.349,16
Gerent ....................................................... 1.349,16

Corts Generals

Cos

Valor unitari del 
trienni

en còmput anual
–

Euros
  

De lletrats ................................................. 825,18
D’arxivers bibliotecaris ........................... 825,18
D’assessors facultatius ........................... 825,18
De redactors, taquígrafs i estenotipistes ... 825,18
Tècnic administratiu ................................ 825,18
Auxiliar administratiu .............................. 495,13
D’uixers .................................................... 330,08

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

Article 37. Determinació inicial i quantia de les pensions 
especials de guerra per al 2005.

U.  L’import de les pensions reconegudes a l’empara 
de la Llei 5/1979, de 18 de setembre, a favor de familiars 
de morts com a conseqüència de la Guerra Civil no pot ser 
inferior, per al 2005, a l’establit com a quantia mínima en 
el sistema de la Seguretat Social per a les pensions de 
viudetat a favor de titulars de més de seixanta-cinc anys.

El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable a 
les pensions causades pel personal no funcionari a favor 
d’orfes no incapacitats amb dret a pensió, d’acord amb la 
seua legislació reguladora, la quantia de la qual és 
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 excom-
batents de la zona republicana, els causants de les quals 
no tinguen la condició de militar professional de les for-
ces i els instituts armats, es fixen per al 2005 en les quan-
ties següents:

a)  La pensió de mutilació és la que resulte d’aplicar 
els percentatges establits per a cada grau d’incapacitat a 
la quantitat de 4.133,53 euros, referida a 12 mensualitats.

b)  La suma de la remuneració bàsica, la remunera-
ció substitutòria de triennis i les remuneracions suple-
mentàries en compensació per retribucions no percebu-
des, és d’11.148,05 euros, referida a 12 mensualitats, i 
l’import de cada una de les dos mensualitats extraordinà-
ries és de la mateixa quantia que la de la mensualitat 
ordinària per estos conceptes.

c)  Les pensions a 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 viu-
detat a favor de titulars de més de seixanta-cinc anys, lle-
vat de les pensions a favor d’orfes no incapacitats de més 
de 21 anys amb dret a pensió, d’acord amb la legislació 
reguladora, la quantia de les quals és de 43,27 euros men-
suals.

2.  L’import de les pensions a favor de familiars d’ex-
combatents professionals reconegudes a l’empara de la 
Llei 35/1980 no pot ser inferior, per al 2005, al que està 
establit com de quantia mínima en el sistema de la Segu-
retat Social per a les pensions de viudetat a favor de titu-
lars de més de seixanta-cinc anys.

Tres.  Les pensions reconegudes a l’empara de la 
Llei 6/1982, de 29 de març, sobre retribució bàsica a muti-
lats civils de guerra, es fixen per al 2005 en les següents 
quanties:

a)  La retribució bàsica per als qui tinguen recone-
guda una incapacitat de segon, tercer o quart grau, en 
el 100 per 100 de la quantitat de 7.803,64 euros, referida 
a 12 mensualitats.

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

Quatre.  Les pensions reconegudes a l’empara del 
Decret 670/1976, de 5 de març, a favor de mutilats de 
guerra que no es van poder integrar al cos de cavallers 
mutilats, s’establixen, per al 2005, en l’import que resulte 
d’aplicar els percentatges establits per a cada grau d’inca-
pacitat a la quantia de 4.952,49 euros, referida a 12 men-
sualitats.

Cinc.  La quantia per al 2005 de les pensions causa-
des a l’empara del títol II de la Llei 37/1984, de 22 d’octu-
bre, sobre reconeixement de drets i servicis prestats als 
qui durant la Guerra Civil van formar part de les Forces 
Armades i d’Orde Públic i Cos de Carrabiners de la Repú-
blica, es fixa prenent en consideració l’import pels con-
ceptes de sou i grau que escaiga d’entre els continguts en 
l’apartat dos.a) del precedent article 36.

Les quanties d’estes pensions no poden ser inferiors a 
les següents:

a)  En les pensions a favor de causants, a l’import 
establit com de quantia mínima en el sistema de la Segu-
retat Social per a les pensions de jubilació, amb cònjuge a 
càrrec, a favor de titulars de més de seixanta-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 a favor de titulars de 
més de seixanta-cinc anys.
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Article 38. Determinació inicial de les pensions no con-
tributives de la Seguretat Social.

Per a l’any 2005, la quantia de les pensions de jubila-
ció i invalidesa de la Seguretat Social, en la seua moda-
litat no contributiva, es fixa en 3.984,26 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 pot 
superar durant l’any 2005 la quantia íntegra de 2.127,83 
euros mensuals, sense perjuí de les pagues extraordinà-
ries que puguen correspondre al titular i la quantia de les 
quals també està afectada per este límit.

No obstant això, si el pensionista té dret a percebre 
menys o més de 14 pagues a l’any, incloses les extraordi-
nàries, este límit mensual ha de ser adequat, als efectes 
que la quantia íntegra anual que corresponga a l’interes-
sat assolisca o no supere, durant l’any 2005, l’import 
de 29.789,62 euros.

Dos.  En els casos en què un mateix titular cause 
simultàniament dret a dos o més pensions públiques de 
les enumerades en l’article 37 de la Llei 4/1990, de 29 de 
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 1990, 
d’acord amb la redacció que en fa la disposició addicional 
desena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Mesures 
Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, l’import con-
junt a percebre com a conseqüència de l’assenyalament 
inicial de totes estes està subjecte als mateixos límits que 
establix l’apartat anterior.

A este efecte s’ha de determinar, en primer lloc, l’im-
port íntegre de cada una de les pensions públiques de què 
es tracte i, si la suma de totes estes excedix els 2.127,83 
euros mensuals, s’han de reduir proporcionalment fins a 
absorbir-ne l’excés.

No obstant això, si alguna de les pensions que es 
causen és a càrrec del Fons Especial d’una de les mutua-
litats de funcionaris incloses en la lletra c) de l’article 37 
de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de Pressupostos Gene-
rals de l’Estat per al 1990, d’acord amb la redacció que en 
fa la disposició addicional desena de la Llei 62/2003, 
de 30 de desembre, la minoració s’ha de fer preferent-
ment i, si és possible, amb simultaneïtat al seu reconei-
xement sobre l’import íntegre de les esmentades pensions, 
i s’ha de procedir posteriorment, si és necessari, a l’apli-
cació de la reducció proporcional en les restants pensi-
ons, perquè la suma de totes estes no supere el límit 
màxim esmentat.

Tres.  Quan es faça l’assenyalament inicial d’una 
pensió pública a favor de qui ja estiga percebent una altra 
o altres pensions públiques, si la suma conjunta de l’im-
port íntegre de totes estes supera els límits que establix 
l’apartat u d’este precepte, s’ha de minorar o suprimir 
l’import íntegre a percebre com a conseqüència de l’últim 
assenyalament fins a absorbir la quantia que excedisca el 
límit legal esmentat.

No obstant això, si la pensió objecte d’assenyalament 
inicial, en el present exercici econòmic o en exercicis 
anteriors, 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, escau fer 
l’esmentada minoració o supressió sobre la pensió o les 
pensions públiques que l’interessat haja causat anterior-
ment. En estos casos els efectes de la regularització es 
retrotrauen al dia 1 de gener de l’any que 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 poden conéixer la quantia i la 
naturalesa de les altres pensions que corresponguen al 
beneficiari, l’assenyalament s’ha de fer amb caràcter pro-
visional fins al moment en què es puguen practicar les 
comprovacions oportunes.

La regularització definitiva dels assenyalaments provi-
sionals comporta, si s’escau, l’exigència del reintegra-
ment del que haja percebut indegudament el titular de la 
pensió. Este reintegrament es pot practicar a càrrec de les 
successives mensualitats de pensió.

Cinc.  Si posterioriorment a la minoració o supressió 
de l’import de l’assenyalament inicial a què es referixen 
els apartats dos i tres, s’altera, per qualsevol circumstàn-
cia, la quantia o composició de les altres pensions públi-
ques percebudes pel titular, s’han de revisar 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 efectuats en 
casos de concurrència de pensions públiques estan sub-
jectes a revisió periòdica.

Sis.  La minoració o supressió de l’import dels asse-
nyalaments inicials de pensions públiques que es puguen 
efectuar per aplicació de les normes limitatives no signi-
fica, 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 que establix este 
article no s’aplica a les següents pensions públiques que 
es causen durant l’any 2005:

a)  Pensions extraordinàries del règim de classes 
passives de l’Estat, originades per actes terroristes.

b)  Pensions del règim de classes passives de l’Estat 
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.

d)  Pensions extraordinàries reconegudes a l’em-
para de la disposició addicional quaranta-tresena de la 
Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, 
Administratives i de l’Orde Social.

Huit.  Quan en el moment de l’assenyalament ini-
cial de les pensions públiques concórreguen en un 
mateix titular alguna o algunes de les pensions esmen-
tades 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 altres 
pensions públiques, les normes limitatives d’este article 
només s’apliquen respecte a les no procedents d’actes 
terroristes.

CAPÍTOL III

Revaloració i modificació dels valors de les pensions 
públiques per a l’any 2005

Article 40. Revaloració i modificació dels valors de les 
pensions públiques per al 2005.

U.  Les pensions de classes passives de l’Estat, llevat 
de les excepcions que contenen els següents articles 
d’este capítol i que els siguen aplicables, experimenten el 
2005 un increment del 2 per 100, de conformitat amb el 
que preveu l’article 27 del text refós de la Llei de Classes 
Passives de l’Estat. Això s’entén sense perjuí dels imports 
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de garantia que figuren en l’article 37, respecte a les pen-
sions reconegudes a l’empara de la legislació especial de 
la Guerra Civil.

Dos.  Les pensions abonades pel sistema de la Segu-
retat Social, en la seua modalitat contributiva, experimen-
ten l’any 2005 un increment del 2 per 100, de conformitat 
amb el que preveu l’article 48 del text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social, sense perjuí de les excep-
cions contingudes en els articles següents d’este capítol i 
que els siguen expressament aplicables.

Tres.  Les pensions esmentades en l’article 38 d’este 
títol que s’estiguen percebent el 31 de desembre del 2004 
es fixen l’any 2005 en 3.984,26 euros íntegres anuals.

Quatre.  D’acord amb el que establix la disposició 
addicional sexta, punt u del text refós de la Llei sobre 
Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, les pen-
sions de les mutualitats integrades en el Fons Especial de 
la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat, 
quan hagen estat causades posteriorment al 31 de desem-
bre de 1999, experimenten l’1 de gener de l’any 2005 una 
reducció, respecte dels imports percebuts el 31 de desem-
bre del 2004, del 20 per 100 de la diferència entre la quan-
tia corresponent a 31 de desembre de 1978 –o tractant-se 
de la Mutualitat de Funcionaris de l’Organització Sindical, 
a 31 de desembre de 1977– i la que correspondria a 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 al 
1990, d’acord amb la redacció donada per la disposició 
addicional desena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, 
i no esmentades en els apartats anteriors d’este article, 
experimenten el 2005 la revaloració o modificació que 
escaiga segons la seua normativa pròpia, que s’aplica 
sobre les quanties percebudes a 31 de desembre del 
2004, llevat de les excepcions que contenen els articles 
següents d’este capítol i que els siguen expressament 
aplicables.

Article 41. Pensions no revalorables durant l’any 2005.

U.  L’any 2005 no experimenten revaloració les pen-
sions públiques següents:

a)  Les pensions abonades a càrrec de qualsevol 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 al 1990, de conformitat amb la redacció que en 
fa la disposició addicional desena de la Llei 62/2003, de 30 
de desembre, l’import íntegre mensual de les quals, 
sumat, si s’escau, a l’import íntegre mensual de les altres 
pensions públiques percebudes pel titular, excedisca els 
2.127,83 euros íntegres en còmput mensual, quantitat que 
s’entén en els termes exposats en l’article precedent.

El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable a 
les pensions extraordinàries del règim de classes passi-
ves de l’Estat i de la Seguretat Social, originades per 
actes terroristes, així com les pensions millorades a l’em-
para del Reial Decret Llei 19/1981, de 30 d’octubre, sobre 
pensions extraordinàries a víctimes del terrorisme, i a les 
pensions reconegudes a l’empara de la disposició addici-
onal quaranta-tresena de la Llei 62/2003, de 30 de desem-
bre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde 
Social.

b)  Les pensions de classes passives reconegudes 
a favor dels peons caminers de l’Estat i causades abans 
de l’1 de gener de 1985, excepte aquelles el titular de 
les quals només percep esta pensió com a tal peó cami-
ner.

c)  Les pensions reconegudes a l’empara de la Llei 5/
1979, de 18 de setembre, a favor d’orfes no incapacitats, 

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, a favor d’orfes de més de 21 anys no 
incapacitats, excepte quan els causants d’estes pensions 
tinguen la condició d’excombatents professionals.

e)  Les pensions de l’extingida Assegurança Obligatò-
ria de Vellesa i Invalidesa, quan entren en concurrència 
amb altres pensions públiques, excepte amb el subsidi 
d’ajuda per tercera persona que preveu 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’esmen-
tada Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa, 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 revalora en un import igual a la diferència resultant. Esta 
diferència no té caràcter consolidable, i és absorbible amb 
qualsevol increment que puguen experimentar les percep-
cions de l’interessat, ja siga en concepte de revaloracions o 
per reconeixement de noves prestacions de caràcter periò-
dic.

f)  Les pensions de les mutualitats integrades en el 
Fons Especial de la Mutualitat General de Funcionaris 
Civils de l’Estat que, el 31 de desembre del 2004, ja hagen 
assolit les quanties corresponents al 31 de desembre 
de 1973.

Dos.  En cas que mutualitats o entitats de previsió 
social de qualsevol tipus que integren personal que perta-
nya 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 
dels òrgans o les entitats públiques esmentats, o en cas 
que estos, directament, estiguen abonant al personal 
inclòs en l’acció protectora d’aquelles pensions comple-
mentàries per qualsevol concepte sobre les quals els cor-
respondria abonar als règims generals que siguen aplica-
bles, les revaloracions a què es referix l’article 40 es 
consideren límit màxim, i es poden aplicar coeficients infe-
riors i fins i tot inferiors que la unitat, a estes pensions 
complementàries, d’acord amb les seues regulacions prò-
pies o amb els pactes que es produïsquen.

Article 42. Limitació de l’import de la revaloració per a 
l’any 2005 de les pensions públiques.

U.  L’import de la revaloració per a l’any 2005 de les 
pensions públiques que, d’acord amb les normes dels pre-
ceptes d’este capítol, es puguen incrementar, no pot supo-
sar per a estes, una vegada revalorades, un valor íntegre 
anual superior a 29.789,62 euros.

Dos.  En cas que un mateix titular perceba dos o més 
pensions públiques, la suma de l’import anual íntegre de 
totes estes, una vegada revalorades les que siguen proce-
dents, no pot superar el límit màxim a què es referix l’apar-
tat anterior. Si el supera, s’ha de minorar proporcionalment 
la quantia de la revaloració, fins que absorbisca l’excés 
sobre este límit.

A este efecte, cada entitat o organisme competent per 
a revalorar ha de determinar el seu propi límit màxim de 
percepció anual per a les pensions a càrrec seu. Este límit 
consistix en una xifra que tinga amb l’esmentada quantia 
íntegra de 29.789,62 euros anuals la mateixa proporció que 
la que té la pensió o les pensions a càrrec de l’organisme o 
l’entitat de què es tracte amb el conjunt total de les pensi-
ons públiques que perceba el titular.

El límit esmentat (L) s’obté mitjançant l’aplicació de la 
fórmula següent: 

P
L = — x 29.789,62 euros anuals

T
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 En què «P» és el valor íntegre teòric anual assolit a 31 
de desembre del 2004 per la pensió o les pensions a càrrec 
de l’organisme o l’entitat competent, i «T», el resultat 
d’afegir a la xifra anterior el valor íntegre anual de les res-
tants pensions concurrents del mateix titular en el mateix 
moment.

No obstant això, si alguna de les pensions que percep 
l’interessat és a compte del Fons Especial d’una de les 
mutualitats de funcionaris incloses en la lletra c) de l’arti-
cle 37 de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 1990, de conformitat amb la 
redacció que en fa la disposició addicional desena de la 
Llei 62/2003, de 30 de desembre, o es tracta de les pensi-
ons 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’ha 
d’adaptar per reglament a fi que es puga assolir, si s’es-
cau, el límit màxim de percepció, en cas que estes pensions 
complementàries concórreguen amb una altra o altres 
l’import de les quals haja estat minorat o suprimit a 
l’efecte de no sobrepassar la quantia màxima fixada en 
cada moment.

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

La regularització definitiva comporta, si s’escau, l’exi-
gència del reintegrament del que haja percebut indeguda-
ment el titular. Este reintegrament es pot practicar a càrrec 
de les successives mensualitats de pensió.

En tot cas, les revaloracions efectuades en casos de 
concurrència de pensions públiques estan subjectes a 
revisió o inspecció periòdica.

Quatre.  Les normes limitatives regulades en este 
precepte no s’apliquen 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’estat 
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.

d)  Pensions extraordinàries reconegudes a l’em-
para de la disposició addicional quaranta-tresena de la 
Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, 
Administratives i de l’Orde Social.

Cinc.  Quan en un mateix titular concórreguen 
alguna o algunes de les pensions esmentades en el pre-
cedent apartat tres 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 terroristes, amb una altra o altres pensions públi-
ques, les normes limitatives d’este precepte només 
s’apliquen respecte a les que no procedisquen d’actes 
terroristes.

CAPÍTOL IV

Complements per a mínims

Article 43. Reconeixement de complements per a 
mínims en les pensions de classes passives.

U.  En els termes que es determinen per reglament, 
tenen dret a percebre els complements econòmics neces-
saris per a assolir la quantia mínima de les pensions els 
pensionistes de classes passives de l’Estat que no perce-

ben durant l’exercici del 2005 ingressos de treball o de 
capital o que, tot i percebre’ls, no excedisquen els 6.033,80 
euros a l’any.

A este efecte, també es computen entre estos ingres-
sos les plusvàlues o els guanys patrimonials, així com els 
rendiments que es puguen deduir de l’import econòmic 
del patrimoni, amb l’aplicació al seu valor el 50 per 100 
del tipus d’interés legal del diner que establix esta Llei, 
excepte la vivenda que ocupa habitualment el pensionista 
i dels béns les rendes dels quals hagen sigut computa-
des.

Per a acreditar les rendes i els ingressos, el centre 
gestor pot exigir al pensionista una declaració d’estes i, 
si s’escau, l’aportació de les declaracions tributàries pre-
sentades.

Es considera que hi concorren els requisits indicats 
quan l’interessat haja percebut durant el 2004 ingressos 
per una quantia igual o inferior a 5.915,49 euros anuals. 
Esta presumpció es pot destruir, si s’escau, per les proves 
obtingudes per l’Administració.

Als únics efectes de garantia de complements per a 
mínims, s’equiparen a ingressos de treball les pensions 
públiques que no siguen a compte de qualssevol dels 
règims públics bàsics de previsió social.

En els casos en què, d’acord amb les previsions 
legals, es tinga reconeguda una part proporcional de la 
pensió de viudetat, el complement per a mínims per a 
aplicar, si s’escau, ho ha de ser en la mateixa proporció 
que es va tindre en compte per al reconeixement de la 
pensió.

Els efectes econòmics del reconeixement dels com-
plements econòmics es retrotrauen 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 en ocasió d’exercir el dret al cobrament de la 
pensió, els efectes econòmics poden 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 complisquen els requi-
sits necessaris per a percebre-la.

Dos.  Els reconeixements de complements econò-
mics que s’efectuen el 2005 amb base en declaracions de 
l’interessat tenen caràcter provisional fins que es com-
prove la realitat o efectivitat del que s’haja declarat.

En tot cas, l’Administració pot revisar periòdicament, 
d’ofici o a instància de l’interessat, les resolucions de 
reconeixement de complements econòmics, acció que 
pot comportar, si s’escau, l’exigència del reintegrament 
del que haja percebut indegudament el titular de la pen-
sió. Este reintegrament es pot practicar a càrrec de les 
successives mensualitats de pensió.

Tres.  Durant el 2005 les quanties mínimes de les 
pensions de classes passives queden fixades, en còmput 
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.

516,41 euros/mes
7.229,74 euros/any

432,35 euros/mes
6.052,90 euros/any

Pensió de viudetat. 432,35 euros/mes
6.052,90 euros/any

Pensió familiar diferent 
de la de viudetat, en què 
N és el nombre de bene-
ficiaris de la pensió o 
pensions.

432,35 euros/mes
 N 

6.052,90 euros/any
 N 
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 Quatre.  Els complements econòmics regulats en els 
apartats precedents no s’apliquen a les pensions recone-
gudes 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 recone-
gudes a l’empara del títol II de la Llei 37/1984, de 22 d’oc-
tubre, a les quals sí que els són aplicables els dits comple-
ments econòmics.

Article 44. Reconeixement dels complements per a les 
pensions inferiors a la mínima en el sistema de la 
Seguretat Social i imports d’estes pensions 
l’any 2005.

U.  En els termes que es determinen per reglament, 
tenen dret a percebre els complements necessaris per a 
assolir la quantia mínima de pensions els pensionistes del 
sistema de la Seguretat Social en la modalitat contribu-
tiva que no perceben ingressos de capital o treball perso-
nal o que, tot i percebre’ls, no excedisquen els 6.033,80 
euros a l’any. A este efecte, també es computen entre 
estos ingressos les plusvàlues o els guanys patrimonials, 
així com els rendiments que es puguen deduir de l’import 
econòmic del patrimoni, amb l’aplicació al seu valor del 
50 per 100 del tipus d’interés legal del diners establit en 
esta Llei, exceptuant-ne la vivenda habitualment ocupada 
pel pensionista i els béns les rendes dels quals hagen 
sigut computades.

Per a acreditar les rendes i els ingressos, l’entitat ges-
tora pot exigir al pensionista una declaració d’estes i, si 
s’escau, l’aportació de les declaracions tributàries presen-
tades.

No obstant això, els pensionistes de la Seguretat 
Social en la modalitat contributiva que perceben ingres-
sos pels conceptes indicats en una quantia superior a la 
xifra assenyalada en el paràgraf primer d’este apartat, 
tenen dret a un complement per mínims quan la suma en 
còmput anual d’estos ingressos i dels corresponents a la 
pensió ja revalorada siga inferior a la suma de 6.033,80 
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 consistix en la diferèn-
cia entre els imports de les dos 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 pensió que corres-
ponga en termes mensuals.

Als únics efectes de garantia de complements per a 
mínims s’equiparen a ingressos de treball les pensions 
públiques que no estiguen a càrrec de qualssevol dels 
règims públics bàsics de previsió social.

Dos.  Es considera que concorren els requisits 
esmentats en el número anterior quan l’interessat haja 
percebut durant l’any 2004 ingressos per una quantia 
igual o inferior a 5.915,49 euros. Esta presumpció es pot 
destruir, si s’escau, per les proves obtingudes per l’Ad-
ministració.

Tres.  Als efectes que preveu el número u d’este 
article, els pensionistes de la Seguretat Social en la seua 
modalitat contributiva que tinguen reconegut un com-
plement per mínims i hagen percebut durant l’any 2004 
ingressos de capital o treball personal que excedisquen 
els 5.915,49 euros, estan obligats a presentar abans de 
l’1 de març de l’any 2005 la declaració expressiva de la 
quantia dels ingressos esmentats. L’incompliment d’esta 
obligació dóna lloc al reintegrament de les quantitats 
indegudament percebudes pel pensionista amb els efec-
tes i en la forma que es determinen per reglament.

Quatre.  Durant l’any 2005, les quanties mínimes de 
les pensions del sistema de la Seguretat Social, en la 
modalitat contributiva, queden fixades, en còmput anual, 
classe de pensió i requisits concurrents en el titular, en les 
quanties següents: 

Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge 
a càrrec

–
Euros/anys

Sense 
cònjuge
a càrrec

–
Euros/anys

   
Jubilació   

Titular amb seixanta-cinc anys ....  7.229,74 6.052,90
Titular menor de seixanta-cinc 

anys ............................................  6.756,68 5.639,90

Incapacitat permanent   

Gran invalidesa amb increment 
del 50 per 100 ............................. 10.844,68 9.079,42

Absoluta ........................................  7.229,74 6.052,90
Total: Titular amb seixanta-cinc 

anys ............................................  7.229,74 6.052,90
Total: «Qualificada» amb edat 

entre seixanta i seixanta-quatre 
anys ............................................  6.756,68 5.639,90

Parcial del règim d’accidents de 
treball:   

Titular amb seixanta-cinc anys ....  7.229,74 6.052,90

Viudetat   

Titular amb seixanta-cinc anys ....  6.052,90
Titular amb edat entre seixanta i 

seixanta-quatre anys ..................  5.639,90
Titular amb menys de seixanta 

anys ............................................  4.500,44
Titular amb menys de seixanta 

anys amb càrregues familiars ...  5.639,90

Orfandat   

Per beneficiari ...............................  1.829,66
En l’orfandat absoluta el mínim 

s’incrementa en 4.500,44 euros 
distribuïts, si s’escau, entre els 
beneficiaris.   

En favor de familiars   

Per beneficiari ...............................  1.829,66

Si no existix viuda ni orfe pensio-
nistes:   

– Un sol beneficiari, amb 65 anys .  4.710,58
– Un sol beneficiari menor de 65 

anys ............................................  4.435,20
– Diversos beneficiaris: el mínim 

assignat a cada un d’ells s’incre-
menta en l’import que resulte de 
prorratejar 2.670,78 euros entre 
el nombre de beneficiaris .........   

 CAPÍTOL V

Altres disposicions en matèria de pensions públiques

Article 45. Pensions no concurrents de l’extingida Asse-
gurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa.

A partir de l’1 de gener de l’any 2005 la quantia de les 
pensions de l’extingida Assegurança Obligatòria de 
Vellesa i Invalidesa, no concurrents amb altres pensions 



34 Dissabte 1 gener 2005 Suplement núm. 1

públiques, queda fixada, en còmput anual, en 4.321,38 
euros.

A estos efectes, no es considera pensió concurrent la 
percebuda pels mutilats útils o incapacitats de primer 
grau per causa de la Guerra Civil espanyola, siga quina 
siga la legislació reguladora, ni el subsidi d’ajuda per ter-
cera persona que preveu la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’in-
tegració social dels minusvàlids, ni les pensions extraor-
dinàries derivades d’actes de terrorisme.

TÍTOL V

De les operacions financeres

CAPÍTOL I

Deute públic

Article 46. Deute públic.

U.  S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per-
què incremente el deute de l’Estat, amb la limitació que el 
saldo pendent d’este a 31 de desembre de l’any 2005 no 
supere el corresponent saldo a l’1 de gener del 2005 en 
més de 14.011.048,29 milers d’euros.

Dos.  Este límit és efectiu al terme de l’exercici, i pot 
ser sobrepassat en el curs del mateix exercici, i queda 
automàticament revisat:

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

b)  Per les desviacions entre les previsions d’ingres-
sos que conté esta Llei i l’evolució real d’estos.

c)  Pels avançaments 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.

Estes revisions incrementen o reduïxen el límit asse-
nyalat en l’apartat anterior segons suposen un augment o 
una disminució, respectivament, de la necessitat de finan-
çament de l’Estat.

Article 47. Operacions de crèdit autoritzades a organis-
mes públics.

S’autoritza els organismes públics que figuren en l’an-
nex III d’esta Llei a concertar operacions de crèdit durant 
l’any 2005 pels imports que, per a cada un, figuren en 
l’annex esmentat.

Així mateix, s’autoritza les entitats públiques empre-
sarials que figuren en este mateix annex III a concertar 
operacions de crèdit durant l’any 2005 pels imports que, 
per a cada una, figuren en l’annex esmentat. L’autorització 
es referix, en este cas, d’acord amb el que establix l’article 
111.4 de la Llei General Pressupostària, a les operacions de 
crèdit que no es concerten i cancel·len dins de l’any.

Article 48. Informació de l’evolució del deute de l’Estat al 
Ministeri d’Economia i Hisenda i al Congrés dels Dipu-
tats i al Senat; i dels comptes oberts pel Tresor en el 
Banc d’Espanya o en altres entitats financeres al Con-
grés dels Diputats i al Senat.

Els organismes públics que tenen a càrrec seu la ges-
tió del deute de l’Estat o assumida per este, encara que el 
que haja assumit siga únicament la càrrega financera, han 
de remetre a la Direcció General del Tresor i Política Finan-
cera del Ministeri d’Economia i Hisenda la informació 
següent: trimestralment sobre els pagaments efectuats i 
sobre la situació del deute l’últim dia del trimestre, i al 

començament de cada any, sobre la previsió de despeses 
financeres i amortitzacions per a l’exercici.

El Govern ha de comunicar trimestralment a les 
comissions de pressupostos del Congrés dels Diputats i 
del Senat el saldo detallat de les operacions financeres 
concertades per l’Estat i els organismes autònoms.

Així mateix, el Govern ha de comunicar trimestral-
ment el nombre de comptes oberts pel Tresor en el Banc 
d’Espanya o en altres entitats financeres, 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 que ha de prestar l’Estat 
durant l’exercici de l’any 2005 no pot excedir els 1.742,94 
milions d’euros.

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

a)  A l’entitat pública empresarial RENFE-operadora, 
per un import màxim de 180,30 milions d’euros.

b)  A l’Ens Públic Ràdio Televisió Espanyola, per un 
import màxim de 658,63 milions d’euros.

c)  Dins del total assenyalat en l’apartat u, s’aplica 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, mitjançant 
la seua compra o l’arrendament amb opció de compra.

L’import avalat no pot superar el 35 per 100 del preu 
total del vaixell finançat.

Este import s’entén referit al principal de les operaci-
ons de crèdit objecte de l’aval, i este s’estén a les seues 
càrregues financeres corresponents.

Les condicions dels préstecs assegurables sota este 
sistema han de ser, com a màxim, les que establix el Reial 
Decret 442/1994, d’11 de març, o disposicions posteriors 
que el modifiquen.

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

Tres.  En tot cas, la materialització de la responsabili-
tat de l’Estat a què es referix l’apartat anterior requerix 
l’atorgament previ de l’aval exprés a cada operació de 
crèdit.

Quatre.  L’import indicat en l’apartat u s’entén referit 
al principal de les operacions de crèdit objecte de l’aval, i 
este s’estén a les seues corresponents càrregues finan-
ceres.

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

S’autoritza la Societat Estatal de Participacions Indus-
trials a prestar avals en l’exercici de l’any 2005, en relació 
amb les operacions de crèdit que concerten i amb les obli-
gacions derivades de concursos d’adjudicació en què 
participen durant l’exercici esmentat les societats mer-
cantils 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 ha de comunicar trimestralment a les 
comissions de pressupostos del Congrés dels Diputats i 
del Senat l’import i les característiques principals dels 
avals públics atorgats.
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Article 52. Avals per a garantir valors de renda fixa eme-
sos per fons de titulització d’actius.

U.  L’Estat pot atorgar avals fins a una quantia 
màxima, durant l’exercici del 2005, de 600 milions d’eu-
ros, per a garantir valors de renda fixa emesos per fons de 
titulització d’actius constituïts a l’empara dels convenis 
que subscriguen l’Administració General de l’Estat i les 
societats gestores de fons de titulització d’actius inscrites 
en la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per a millo-
rar el finançament de l’activitat productiva empresarial.

Dos.  L’import viu acumulat de tots els avals atorgats 
per l’Estat a valors de renda fixa emesos pels fons de titu-
lització d’actius assenyalats en l’apartat anterior no pot 
excedir els 5.000 milions d’euros a 31 de desembre del 
2005.

Tres.  L’atorgament dels avals assenyalats en l’apar-
tat u d’este article ha de ser acordat pel Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda, en ocasió de la constitució del fons i amb la 
tramitació prèvia de l’expedient preceptiu.

Quatre.  Les societats gestores de fons de titulització 
d’actius han de remetre a la Direcció General del Tresor i 
Política Financera la informació necessària per al control 
del risc assumit per part de l’Estat en virtut dels avals, en 
particular la referent al volum total del principal pendent 
d’amortització dels valors de renda fixa emesos pels fons 
de titulització d’actius i a la taxa d’actius impagats o fallits 
de la cartera titulitzada.

Cinc.  La constitució dels fons de titulització d’actius 
a què es referixen els apartats anteriors està exempta de 
tot aranzel notarial i, si s’escau, registral.

Sis.  Es faculta el ministre d’Indústria, Turisme i 
Comerç perquè establisca, si s’escau, les normes i els 
requisits als quals s’ajusten els convenis a què fa esment 
l’apartat u d’este article.

CAPÍTOL III

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

Article 53. Reemborsaments de l’Estat a l’Institut de Crè-
dit Oficial.

U.  L’Estat ha de reemborsar durant l’any 2005 a l’Ins-
titut de Crèdit Oficial tant les quantitats que este haja 
satisfet a les institucions financeres en pagament de les 
operacions d’ajust d’interessos previstes a la Llei 11/1983, 
de 16 d’agost, de Mesures Financeres d’Estímul a l’Expor-
tació, com els costos de gestió de les esmentades opera-
cions en què aquell haja incorregut.

Els ingressos depositats en l’Institut de Crèdit Oficial 
durant l’any 2005 per aplicació del que preveu l’apartat 2 
de l’article 15 del Reial Decret 677/1993 poden ser desti-
nats a finançar, conjuntament amb les dotacions que anu-
alment figuren en els Pressupostos Generals de l’Estat en 
l’aplicació 20.06.431A.444, el resultat net de les opera-
cions 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 
cas que hi haja saldos positius a favor de l’Institut de Crè-
dit Oficial a 31 de desembre de l’any 2005, s’han d’ingres-
sar en el Tresor.

Així mateix, i amb la finalitat d’optimitzar la gestió 
financera de les operacions d’ajust recíproc d’interessos, 
l’Institut de Crèdit Oficial pot concertar, a càrrec dels 
mateixos ingressos i dotacions assenyalades en el parà-
graf anterior i de conformitat amb els seus Estatuts i nor-
mes d’actuació, per si o per mitjà d’agents financers d’in-
termediació, operacions d’intercanvi financer que tinguen 
per objecte cobrir el risc que per al Tresor puga suposar 
l’evolució dels tipus d’interés, amb l’autorització prèvia de 
la Direcció General de Comerç i Inversions del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç.

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 requerixen l’acreditació 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 poden ser aprovats 
durant l’any 2005, puja a 480 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 que s’esgote el saldo existent a 31 de 
desembre del 2004 del Fons de Provisió constituït en l’Ins-
titut de Crèdit Oficial, d’acord amb l’apartat quart de la 
disposició addicional sexta del Reial Decret Llei 12/1995, 
de 28 de desembre, durant l’any 2005 i amb justificació de 
noves necessitats, pot 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 ha de remetre trimestralment a les comissi-
ons de pressupostos del Congrés dels Diputats i del Senat 
informació detallada de totes les compensacions de l’Es-
tat, en virtut del que establix l’article 53 d’esta Llei. Així 
mateix, la informació ha d’incloure les quantitats reem-
borsades 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-
crementa l’any 2005 en 520 milions d’euros, que es desti-
nen als fins previstos en l’apartat 2 de la disposició addicio-
nal vint-i-dosena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social.

El Consell de Ministres pot 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 2005, sense 
que, en cap cas, les dotacions que s’utilitzen per a finan-
çar les operacions realitzades a càrrec del Fons d’Ajuda al 
Desenvolupament puguen excedir 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 anteriorment a càrrec del 
Fons d’Ajuda al Desenvolupament que es porten 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.

L’any 2005, el Consell de Ministres destina almenys 
125 milions d’euros de la dotació del Fons d’Ajuda al Des-
envolupament a projectes de desenvolupament humà 
sostenible en la forma de crèdits, línies de finançament i 
donacions, tant de manera bilateral com canalitzats per 
mitjà d’institucions financeres de desenvolupament. Els 
projectes finançats poden ser adjudicats a empreses de 
qualsevol país, incloent-hi empreses locals i d’altres paï-
sos en desenvolupament.

El Govern ha d’informar semestralment el Congrés i el 
Senat de l’import, el país de destinació i les condicions de 
les operacions autoritzades pel Consell de Ministres a 
càrrec del Fons esmentat.
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Article 56. Fons per a la concessió de microcrèdits per a 
projectes de desenvolupament social bàsic a l’exterior.

La dotació al Fons per a la concessió de microcrèdits 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, puja l’any 2005 a 100.000 milers d’euros i es destina 
als fins que preveu l’apartat tres d’este article, així com les 
despeses d’assistència tècnica dels diferents projectes.

El Consell de Ministres pot autoritzar operacions a 
càrrec del Fons per un import de fins a 100.000 milers 
d’euros al llarg de l’any 2005.

El Govern ha d’informar semestralment el Congrés i el 
Senat de l’import, el país de destinació i les 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’adquisició.

U.  Als efectes del que preveu l’apartat 2 de l’article 
33 del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2004, de 5 de març, per a les transmissions de béns 
immobles no afectes a activitats econòmiques que s’efec-
tuen durant l’any 2005, els coeficients d’actualització del 
valor d’adquisició són els següents: 

Any d’adquisició Coefi cient

  
1994 i anteriors 1,1690

1995 1,2350
1996 1,1928
1997 1,1690
1998 1,1463
1999 1,1257
2000 1,1040
2001 1,0824
2002 1,0612
2003 1,0404
2004 1,0200
2005 1,0000

 No obstant això, quan les inversions s’han efectuat el 
31 de desembre de 1994, és aplicable el coeficient 
1,2350.

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

Dos.  Als efectes de l’actualització del valor d’adqui-
sició prevista en l’apartat anterior, els coeficients aplica-
bles als béns immobles afectes a activitats econòmiques 
són els previstos per a l’Impost sobre Societats en l’article 
60 d’esta Llei.

Tres.  Si es tracta d’elements patrimonials actualit-
zats d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial Decret 
Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràc-
ter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econò-
mica, s’apliquen les regles següents:

1a.  Els coeficients d’actualització a què es referix 
l’apartat anterior s’apliquen sobre el preu d’adquisició i 
sobre les amortitzacions comptabilitzades corresponents 

a este, sense tindre en consideració l’import de l’incre-
ment net del valor resultant de les operacions d’actualit-
zació.

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

Per a determinar el valor anterior de l’element patri-
monial actualitzat es prenen els valors que hagen sigut 
considerats als efectes d’aplicar els coeficients d’actualit-
zació.

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

4a.  El guany o la pèrdua patrimonial és 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.

Article 58. Escala general de l’impost.

Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2005, l’article 
64 del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2004, de 5 de març, queda redactat de la manera 
següent:

«Article 64.  Escala general de l’impost.
1.  La base liquidable general es grava als tipus 

que s’indiquen en l’escala següent: 

Base liquidable
 –

Fins a euros

Quota íntegra
–

Euros

Resta base 
liquidable

–
Fins a euros

Tipus aplicable
–

Percentatge

0
 4.080
14.076
26.316
45.900

0
 369,65
1.953,02
4.239,45
9.078,66

 4.080
 9.996
12.240
19.584

En avant

 9,06
15,84
18,68
24,71
29,16

 2.  S’entén per tipus mitjà de gravamen estatal 
el derivat de multiplicar per 100 el quocient resultant 
de dividir la quota obtinguda per l’aplicació de l’es-
cala prevista en l’apartat anterior per la base liquida-
ble general. El tipus mitjà de gravamen estatal s’ex-
pressa amb dos decimals.»

Article 59. Escala autonòmica o complementària de l’im-
post.

Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2005, l’arti-
cle 75 del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2004, de 5 de març, queda redactat de la manera 
següent:

«Article 75.  Escala autonòmica o complementària 
de l’impost.

1.  La base liquidable general es grava als tipus 
de l’escala autonòmica de l’impost que, d’acord 
amb el que preveu la Llei 21/2001, de 27 de desem-
bre, per la qual es regulen les mesures fiscals i admi-
nistratives del nou sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb 
estatut d’autonomia, hagen sigut aprovades per la 
comunitat autònoma.

Si la comunitat autònoma no ha aprovat l’escala 
a què es referix el paràgraf anterior és aplicable l’es-
cala complementària següent: 
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Base liquidable
 –

Fins a euros

Quota íntegra
–

Euros

Resta base 
liquidable

–
Fins a euros

Tipus aplicable
–

Percentatge

    
0

 4.080
14.076
26.316
45.900

0
 242,35
1.058,02
2.198,79
4.605,66

 4.080
 9.996
12.240
19.584

En avant

 5,94
 8,16
 9,32
12,29
15,84

 2.  S’entén per tipus mitjà de gravamen auto-
nòmic o complementari el derivat de multiplicar per 
100 el quocient resultant de dividir la quota obtin-
guda per l’aplicació de l’escala que preveu l’apartat 
anterior per la base liquidable general.

El tipus mitjà de gravamen autonòmic s’ex-
pressa amb dos decimals.»

SECCIÓ 2a.  IMPOST SOBRE SOCIETATS

Article 60. Coeficient de correcció monetària.

U.  Amb efectes per als períodes impositius que 
s’inicien durant l’any 2005, els coeficients que preveu l’ar-
ticle 15.10.a) del text refós de la Llei de l’Impost sobre 
Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 
de març, en funció del moment d’adquisició de l’element 
patrimonial transmés, són els següents: 

Coefi cient

Abans de l’1 de gener de 1984 ..................... 2,0420
L’exercici de 1984 ........................................... 1,8541
L’exercici de 1985 ........................................... 1,7124
L’exercici de 1986 ........................................... 1,6120
L’exercici de 1987 ........................................... 1,5357
L’exercici de 1988 ........................................... 1,4672
L’exercici de 1989 ........................................... 1,4031
L’exercici de 1990 ........................................... 1,3481
L’exercici 1991 ................................................ 1,3022
L’exercici 1992 ................................................ 1,2732
L’exercici 1993 ................................................ 1,2567
L’exercici 1994 ................................................ 1,2339
L’exercici 1995 ................................................ 1,1846
L’exercici 1996 ................................................ 1,1282
L’exercici 1997 ................................................ 1,1029
L’exercici 1998 ................................................ 1,0887
L’exercici 1999 ................................................ 1,0811
L’exercici 2000 ................................................ 1,0757
L’exercici 2001 ................................................ 1,0536
L’exercici 2002 ................................................ 1,0408
L’exercici 2003 ................................................ 1,0232
L’exercici 2004 ................................................ 1,0134
L’exercici 2005 ................................................ 1,0000

 Dos. Els coeficients s’apliquen de la manera 
següent:

a)  Sobre el preu d’adquisició o cost de producció, 
atenent l’any d’adquisició o producció de l’element patri-
monial. El coeficient aplicable a les millores és el corres-
ponent a l’any que s’hagen efectuat.

b)  Sobre les amortitzacions comptabilitzades, ate-
nent l’any que es van fer.

Tres.  Si es tracta d’elements patrimonials actualit-
zats d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial Decret 
Llei 7/1996, de 7 de juny, els coeficients s’apliquen sobre 
el preu d’adquisició i sobre les amortitzacions comptabi-
litzades corresponents a este, sense tindre en considera-
ció 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 s’ha de mino-
rar en l’import del valor anterior de l’element patrimonial 
i al resultat s’aplica, quan escaiga, el coeficient a què es 
referix la lletra c) de l’apartat 10 de l’article 15 del text 
refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.

L’import que resulte de les operacions descrites en el 
paràgraf anterior s’ha de minorar en l’increment net de 
valor derivat de les operacions d’actualització que preveu 
el Reial Decret Llei 7/1996, i la diferència positiva així 
determinada és l’import de la depreciació monetària a 
què fa referència l’apartat 10 de l’article 15 del text refós 
de la Llei de l’Impost sobre Societats.

Per a determinar el valor anterior de l’element patri-
monial actualitzat es prenen els valors que hagen sigut 
considerats a l’efecte d’aplicar els coeficients que establix 
l’apartat u.

Article 61. Pagament fraccionat de l’Impost sobre Socie-
tats.

Respecte als períodes impositius que s’inicien durant 
l’any 2005, el percentatge a què es referix l’apartat 4 de 
l’article 45 del text refós de la Llei de l’Impost sobre So-
cietats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de 
març, és del 18 per 100 per a la modalitat de pagament 
fraccionat que preveu l’apartat 2 del mateix article. Les 
deduccions i les bonificacions a què es referix l’esmentat 
apartat han d’incloure totes aquelles altres que siguen 
aplicables al subjecte passiu.

Per a la modalitat que preveu l’apartat 3 de l’article 45 
del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, el per-
centatge és el resultat de multiplicar per cinc sèptims el 
tipus de gravamen arredonit per defecte.

Estan obligats a aplicar la modalitat a què es referix el 
paràgraf anterior els subjectes passius el volum d’opera-
cions dels quals, calculat d’acord amb el que disposa 
l’article 121 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Im-
post 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 
2005.

No obstant això, les entitats que, per exigència de nor-
mes comptables espanyoles de compliment obligat, 
hagen d’utilitzar la formulació dels seus comptes anuals 
individuals de l’any 2005 criteris comptables adaptats a 
les normes internacionals d’informació financera aprova-
des pels reglaments de la Unió Europea, poden aplicar, 
exclusivament en el pagament fraccionat corresponent al 
mes d’abril del 2005, la modalitat que preveu l’apartat 2 
de l’article 45 del text refós de la Llei de l’Impost sobre 
Societats.

Article 62.

U.  Amb efectes per als períodes impositius que 
s’inicien a partir d’1 de gener de l’any 2005 es fa una nova 
redacció de l’article 108 del text refós de la Llei de l’Impost 
sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, 
de 5 de març, que queda redactat en els termes 
següents:

«Article 108. Àmbit d’aplicació. Volum de negoci.
1.  Els incentius fiscals establits en este capítol 

s’apliquen sempre que l’import net del volum de 
negoci que hi ha hagut en el període impositiu 
immediat anterior siga inferior a 8 milions d’euros.

2.  Quan l’entitat siga de nova creació, l’import 
del volum de negoci es referix al primer període 
impositiu en què es desenvolupe efectivament l’ac-
tivitat. Si el període impositiu immediat anterior ha 
tingut una duració inferior a l’any, o l’activitat s’ha 
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dut a terme durant un termini també inferior, l’im-
port net del volum de negoci s’eleva a l’any.

3.  Quan l’entitat forme part d’un grup de so-
cietats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, 
l’import net del volum de negoci es referix al conjunt 
d’entitats pertanyents a este grup. També s’aplica 
este criteri quan una persona física per si mateixa o 
conjuntament amb altres persones físiques unides 
per vincles de parentiu en línia directa o col·lateral, 
consanguínia o per afinitat, fins al segon grau inclu-
sivament, estiguen amb relació a altres entitats de 
les quals siguen sòcies en algun dels casos a què es 
referix l’article 42 del Codi de Comerç.

Als efectes del que disposa este apartat, s’entén 
que els casos de l’article 42 del Codi de Comerç són 
els que arreplega la secció 1a del capítol I de les nor-
mes per a la formulació dels comptes anuals conso-
lidats, aprovades pel Reial Decret 1815/1991, de 20 
de desembre.»

Dos.  Amb efectes per als períodes impositius que 
s’inicien a partir de l’1 de gener de l’any 2005 es fa una 
nova redacció a l’article 109 del text refós de la Llei de 
l’Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legisla-
tiu 4/2004, de 5 de març, que queda redactat en els termes 
següents:

«Article 109. Llibertat d’amortització.
1.  Els elements de l’immobilitzat material 

nous, posats a disposició del subjecte passiu en el 
període impositiu en què es complisquen les condi-
cions de l’article anterior, poden ser amortitzats lliu-
rement sempre que, durant els vint-i-quatre mesos 
següents a la data de l’inici del període impositiu en 
què els béns adquirits entren en funcionament, la 
plantilla mitjana total de l’empresa s’incremente 
respecte de la plantilla mitjana dels 12 mesos anteri-
ors, i l’esmentat increment es mantinga durant un 
període addicional de vint-i-quatre mesos més.

La quantia de la inversió que es pot beneficiar 
del règim de llibertat d’amortització és la que resulte 
de multiplicar la xifra de 120.000 euros per l’incre-
ment esmentat calculat amb dos decimals.

Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l’em-
presa i del seu increment es prenen les persones 
empleades, en els termes que dispose la legislació 
laboral, tenint en compte la jornada contractada en 
relació amb la jornada completa.

La llibertat d’amortització és aplicable des de 
l’entrada en funcionament dels elements que s’hi 
puguen acollir.

2.  El règim que preveu l’apartat anterior també 
és aplicable als elements encarregats en virtut d’un 
contracte d’execució d’obra subscrit en el període 
impositiu, sempre que la seua posada a disposició 
siga dins dels 12 mesos següents a la seua conclu-
sió.

3.  El que preveuen els dos apartats anteriors 
també és aplicable als elements de l’immobilitzat 
material construïts per la mateixa empresa.

4.  La llibertat d’amortització és incompatible 
amb els beneficis fiscals següents:

a)  La bonificació per activitats exportadores, 
respecte dels elements en què s’invertisquen els 
beneficis objecte d’aquella.

b)  La reinversió de beneficis extraordinaris, 
l’exempció per reinversió i la deducció per reinversió 
de beneficis extraordinaris, respecte dels elements 
en què es reinvertisca l’import de la transmissió.

5.  En cas de transmissió d’elements que hagen 
gaudit de llibertat d’amortització, només es pot aco-
llir a l’exempció per reinversió la renda obtinguda 

per diferència entre el valor de transmissió i el seu 
valor comptable, una vegada corregida en l’import 
de la depreciació monetària.

6.  En el supòsit que s’incomplisca l’obligació 
d’incrementar o mantindre la plantilla s’ha de proce-
dir a ingressar la quota íntegra que haja correspost a 
la quantitat deduïda en excés més els interessos de 
demora corresponents.

L’ingrés de la quota íntegra i dels interessos de 
demora es fa conjuntament amb l’autoliquidació 
corresponent al període impositiu en què s’haja 
incomplit l’una o l’altra obligació.

7.  El que preveu este article també és aplicable 
als elements nous de l’immobilitzat material objecte 
d’un contracte d’arrendament financer, amb la con-
dició que s’exercisca l’opció de compra.»

Tres.  Amb efectes per als períodes impositius que 
s’inicien a partir d’1 de gener de l’any 2005 es fa una nova 
redacció de l’article 111 del text refós de la Llei de l’Impost 
sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, 
de 5 de març, que queda redactat en els termes 
següents:

«Article 111. Amortizació de l’immobilitzat material 
nou i de l’immobilitzat immaterial.
1.  Els elements de l’immobilitzat material 

nous, així com els elements de l’immobilitzat imma-
terial, posats a disposició del subjecte passiu en el 
període impositiu en què es complisquen les condi-
cions de l’article 108 d’esta Llei, es poden amortitzar 
en funció del coeficient que resulte de multiplicar 
per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim pre-
vist en les taules d’amortització oficialment aprova-
des.

2.  El règim que preveu l’apartat anterior també 
és aplicable als elements encarregats en virtut d’un 
contracte d’execució d’obra subscrit en el període 
impositiu, sempre que la seua posada a disposició 
siga dins dels 12 mesos següents a la seua conclu-
sió.

3.  El que preveuen els dos apartats anteriors 
és igualment aplicable als elements de l’immobilit-
zat material o immaterial construïts o produïts per la 
mateixa empresa.

4.  El règim d’amortització que preveu este arti-
cle és compatible amb qualsevol benefici fiscal que 
puga escaure per raó dels elements patrimonials 
subjectes a esta.

5.  Els elements de l’immobilitzat immaterial a 
què es referixen els apartats 4 i 5 de l’article 11 d’esta 
Llei, sempre que es complisquen els requisits esta-
blits en estos, adquirits en el període impositiu en 
què es complisquen les condicions de l’article 108 
d’esta Llei, es poden amortitzar en un 150 per 100 de 
l’amortització que resulte d’aplicar els apartats 
esmentats.

6.  La deducció de l’excés de la quantitat amor-
titzable resultant del que preveu este article respecte 
de la depreciació efectivament que hi ha hagut no 
està condicionada a la seua imputació comptable al 
compte de pèrdues i guanys.»

SECCIÓ 3a.  IMPOSTOS LOCALS

Article 63. Impost sobre Béns Immobles.

U.  Amb efectes de l’1 de gener de l’any 2005, s’actu-
alitzen tots els valors cadastrals dels béns immobles mit-
jançant l’aplicació del coeficient 1,02. Este coeficient 
s’aplica en els termes següents:

a)  Quan es tracte de béns immobles valorats d’acord 
amb les dades que consten en el cadastre immobiliari, 
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s’aplica sobre el valor assignat als esmentats béns per al 
2004.

b)  Quan es tracte de valors cadastrals notificats en 
l’exercici 2004, obtinguts de l’aplicació de ponències de 
valors parcials aprovades en l’exercici esmentat, s’aplica 
sobre els esmentats valors.

c)  Quan es tracte de béns immobles que hagen patit 
alteracions de les seues característiques d’acord amb les 
dades que consten en el cadastre immobiliari, sense que les 
variacions esmentades hagen tingut efectivitat, el coeficient 
esmentat s’aplica sobre el valor assignat a estos immobles, 
en virtut de les noves circumstàncies, 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 que regula 
este article els valors cadastrals obtinguts de l’aplicació de 
les ponències de valors totals aprovades entre l’1 de gener 
de 1997 i el 30 de juny del 2002, així com els valors obtinguts 
de l’aplicació de les ponències de valors parcials aprovades 
des de la primera de les dates indicades als municipis en què 
haja sigut aplicable 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 desembre, 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 que preveu este article no tenen efectes 
respecte al límit de base imposable de les explotacions agrà-
ries que condiciona la inclusió en el règim especial agrari de 
la Seguretat Social dels treballadors per compte propi, que 
se seguix regint per la seua legislació específica.

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

SECCIÓ 1a.  IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Article 64. Actualització de les tarifes per transmissió
i rehabilitació de grandeses i títols nobiliaris.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2005, l’escala 
a què fa referència el paràgraf primer de l’article 43 del 
text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patri-
monials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, és la següent:
 

Escala

Transmis-
sions 

directes
–

Euros

Transmis-
sions 

transversals
–

Euros

Rehabilitacions 
i reconeixements 

de títols 
estrangers

–
Euros

    
1r. Per cada títol amb 

grandesa .................. 2.349 5.888 14.118
2n. Per cada grandesa 

sense títol ................. 1.679 4.210 10.078
3r. Per cada títol sense 

grandesa ..................  670 1.679  4.040

 Secció 2a.  IMPOSTOS ESPECIALS

Article 65. Actualització dels tipus impositius específics 
dels Impostos sobre l’Alcohol i les Begudes Alcohòli-
ques  i de l’Impost sobre les Labors del Tabac .

Amb efectes a partir del dia 1 de gener del 2005, es 
modifiquen els preceptes de la Llei 38/1992, de 28 de 
desembre, d’Impostos Especials, de la manera en què a 
continuació s’indica:

U.  Els apartats 5 i 6 de l’article 23 de la Llei 38/1992, 
de 28 de desembre, d’impostos especials, queden redac-
tats de la manera següent:

«5.  L’impost sobre productes intermedis és 
exigible a les Canàries en els tipus impositius 
següents:

a)  Productes intermedis amb un grau alcohòlic 
volumètric adquirit no superior al 15 per 100 vol.: 
23,72 euros per hectolitre.

b)  Els altres productes intermedis: 39,52 euros 
per hectolitre.

6.  L’impost sobre l’alcohol i begudes derivades 
s’exigix a les Canàries al tipus de 590,60 euros per 
hectolitre d’alcohol pur, sense perjuí del que dispo-
sen els articles 40 i 41 d’esta Llei.»

Dos.  L’article 26 de la Llei 38/1992, de 28 de desem-
bre, d’Impostos Especials, queda redactat de la manera 
següent:

«Article 26. Tipus impositius.

1.  L’impost s’exigix, respecte als productes 
compresos dins del seu àmbit objectiu, d’acord amb 
els epígrafs següents:

Epígraf 1 a).  Productes amb un grau alcohòlic 
volumètric adquirit no superior a 1,2 per 100 vol.: 0 
euros per hectolitre.

Epígraf 1 b).  Productes amb un grau alcohòlic 
adquirit superior a 1,2 per 100 vol. i no superior a 2,8 
per 100 vol.: 2,50 euros per hectolitre.

Epígraf 2.  Productes amb un grau alcohòlic 
volumètric adquirit superior a 2,8 per 100 vol. i amb 
un grau Plato inferior a 11: 6,80 euros per hectolitre.

Epígraf 3.  Productes amb un grau Plato no 
inferior a 11 i no superior a 15: 9,05 euros per hecto-
litre.

Epígraf 4.  Productes amb un grau Plato supe-
rior a 15 i no superior a 19: 12,33 euros per hectoli-
tre.

Epígraf 5.  Productes amb un grau Plato supe-
rior a 19: 0,83 euros per hectolitre i per grau Plato.»

Tres.  L’article 34 de la Llei 38/1992, de 28 de desem-
bre, d’Impostos Especials, queda redactat de la manera 
següent:

«Article 34. Tipus impositiu.

Sense perjuí del que disposa l’article 23, l’impost 
s’exigix als tipus impositius següents:

1.  Productes intermedis amb un grau alcohòlic 
volumètric adquirit no superior al 15 per 100 vol.: 
30,29 euros per hectolitre.

2.  Els altres productes intermedis: 50,48 euros 
per hectolitre.»

Quatre.  L’article 39 de la Llei 38/1992, de 28 de 
desembre, d’Impostos Especials, queda redactat de la 
manera següent:

«Article 39. Tipus impositiu.

L’impost s’exigix al tipus de 754,77 euros per 
hectolitre d’alcohol pur, sense perjuí del que dispo-
sen els articles 23, 40 i 41.»

Cinc. El número 5t dels paràgrafs a) i b) de l’apartat 2 
i l’apartat 4 de l’article 40 queden redactats de la manera 
següent:

«5t. Tipus de gravamen. L’impost s’exigix al 
tipus de 660,49 euros per hectolitre d’alcohol pur. 



40 Dissabte 1 gener 2005 Suplement núm. 1

Quan l’impost siga exigible a les Canàries, el tipus 
ha de ser de 514,24 euros per hectolitre d’alcohol 
pur. El que disposa este número s’entén sense per-
juí del que establix l’article 41.»

«4. Introducció de begudes derivades fabrica-
des en altres estats membres per xicotets destil-
ladors.

El tipus aplicable en relació amb les begudes 
derivades fabricades per productors independents 
situats en altres estats membres que obtenen una 
producció anual que no excedisca els 10 hectolitres 
d’alcohol pur ha de ser de 660,49 euros per hectoli-
tre d’alcohol pur. Quan l’impost siga exigible a les 
Canàries, el tipus ha de ser de 514,24 euros per hec-
tolitre d’alcohol pur.»

Sis. L’article 41 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, 
d’Impostos Especials, queda redactat de la manera 
següent:

«Article 41. Règim de colliter.
Quan les begudes derivades obtingudes en 

règim de destil·lació artesanal es destinen directa-
ment des de fàbrica al consum dels colliters, en la 
forma i amb les condicions que s’establisquen per 
reglament, el tipus impositiu aplicable ha de ser de 
178,16 euros per hectolitre d’alcohol pur. Quan l’im-
post siga exigible a les Canàries, el tipus aplicable 
ha de ser de 138,05 euros per hectolitre d’alcohol 
pur. L’aplicació d’estos tipus es limita a la quantitat 
de beguda equivalent a 16 litres d’alcohol pur per 
colliter i any.»

Set.  L’epígraf 2 de l’article 60 de la Llei 38/1992, de 28 
de desembre, d’Impostos Especials, queda redactat de la 
manera següent:

«Epígraf 2.  Cigarrets. Estan gravats simultània-
ment amb els tipus impositius següents:

a)  Tipus proporcional: 54 per 100.
b)  Tipus específic: 3,99 euros per cada 1.000 

cigarrets.»

CAPÍTOL III

Altres tributs

Article 66. Taxes.

U.  A partir de l’1 de gener del 2005 s’eleven els tipus 
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’im-
port exigible durant l’any 2004, tenint en compte el que 
disposa l’article 62.u de la Llei 61/2003, de 30 de desem-
bre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2004.

S’exceptuen del que preveu el paràgraf anterior les 
taxes que hagen sigut creades o hagen sigut objecte d’ac-
tualització específica per normes dictades l’any 2004.

Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit 
i per la Direcció General del Cadastre s’han d’ajustar, una 
vegada aplicat el coeficient abans indicat, al múltiple de 
20 cèntims d’euro més pròxim.

Quan l’import que s’ha d’ajustar siga múltiple de 10 
cèntims d’euro s’ha d’elevar al múltiple de 20 cèntims 
immediatament superior a aquell. Les taxes exigibles per 
la Direcció General de Transports per Carretera que pre-
veu l’article 27 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de 
Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, s’han 
d’ajustar, una vegada aplicat el coeficient abans indicat, a 
dos decimals per defecte si el tercer decimal resulta infe-
rior a cinc i per excés, en cas contrari.

Dos.  Es consideren tipus de quantia fixa els que no 
es determinen per un percentatge de la base o la base 
dels quals no es valore en unitats monetàries.

Tres.  Es mantenen per a l’any 2005 els tipus i les 
quanties fixes que establix l’apartat 4 de l’article 3 del 
Reial Decret Llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regu-
len els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs 
de sort, envit o atzar, en l’import exigible durant l’any 
2004, d’acord amb el que establix l’article 62.tres de la Llei 
61/2003.

Article 67. Quantificació de la taxa per reserva del domini 
públic radioelèctric.

U.  La taxa per reserva de domini públic radioelèctric 
que establix la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de 
Telecomunicacions, es calcula mitjançant l’expressió:

T = [N x V] / 166,386 = [S (km2) x B(kHz) x 
x F (C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386

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 expressada en kHz.

V = és el valor de la URR, que ve determinat en funció 
dels cinc coeficients Ci, que establix la Llei General de 
Telecomunicacions, i la quantificació del qual, de confor-
mitat amb la Llei esmentada, és la que establix la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat.

F (C1, C2, C3, C4, C5) = és la funció que relaciona els cinc 
coeficients Ci. Esta funció és el producte dels cinc coefici-
ents indicats anteriorment.

L’import, en euros, a satisfer en concepte d’esta taxa 
anual és el resultat de dividir entre el tipus de conversió 
que preveu 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 x V] / 166,386 = [S (km2) x B(kHz) x
x (C1 x C2 x C3 x C4 x C5)] / 166,386

En els casos de reserves de domini públic radioelèc-
tric que afecten tot el territori nacional, el valor de la 
superfície que s’ha de considerar per al càlcul de la taxa 
és l’extensió del territori, la qual segons l’Institut Nacional 
d’Estadística és de 505.990 quilòmetres quadrats.

En els servicis de radiocomunicacions que siguen pro-
cedents, la superfície que s’ha de considerar pot incloure, 
si s’escau, 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 novem-
bre, General de Telecomunicacions, i les normes regla-
mentàries que la despleguen.

Estos cinc paràmetres són els següents:
1r.  Coeficient C1: grau d’utilització i congestió de les 

diferents bandes i en les diferents zones geogràfiques. 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 pre-
tén 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.
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Servicis de radiodifusió.

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

Característiques radioelèctriques de la banda (idoneï-
tat 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’utilitzen. 
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 diferents factors que afecten la deter-
minació 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 pon-
deració dels diferents coeficients, així com el seu possible 
marge de valoració respecte al valor de referència. Este 
valor de referència és el que es pren per defecte, el qual 
s’aplica en els casos en els quals, per la naturalesa del 
servici o de la reserva efectuada, el paràmetre correspo-
nent no és aplicable.

Coeficient C1: Mitjançant este paràmetre es té en 
compte el grau d’ocupació de les diferents bandes de fre-
qüència per a un determinat servici. A estos efectes s’ha 
fet una tabulació en marges de freqüència els extrems 
inferior i superior de la qual comprenen les bandes típica-
ment utilitzades en els respectius servicis. Este paràmetre 
també preveu la zona geogràfica 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 puguen 
ser els entorns rurals. Es partix d’un valor unitari o de 
referència per a les bandes menys congestionades i a les 
zones geogràfiques d’escassa utilització, i el cost relatiu 
puja 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. 

Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referèn-
cia.

1 Aplicable en una o 
diverses modali-
tats en cada ser-
vici.

Marge de valors. 1 a 2 –
Zona alta/baixa uti-

lització.
+ 25% Aplicable segons cri-

teris especifics per 
servicis i bandes 
de frequències en 
les modalitats i 
conceptes afectats.

Demanda de la 
banda.

Fins a + 20%

Concessions i usua-
ris.

Fins a + 30%

 Coeficient C2: Mitjançant este coeficient es fa una dis-
tinció entre les xarxes d’autoprestació i les que tenen per 
finalitat la prestació a tercers d’un servici de radiocomuni-
cacions amb contraprestació econòmica. Dins d’estos 
últims s’ha tingut en compte la consideració, si s’escau, 
de servici públic, i s’ha considerat en el valor d’este coefi-
cient la bonificació per servici públic que establix l’an-
nex I de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de 
Telecomunicacions, que queda inclosa en el valor que 
s’establix per a este paràmetre. 

Concepte Escala de valors Observacions

   
Valor de referèn-

cia.
1 Aplicable en una o 

diverses modalitats 
en cada servici.

Marge de valors. 1 a 2 –
Prestació a tercers/ 

autoprestació.
Fins a + 10% Aplicable segons crite-

ris específics per ser-
vicis i bandes de fre-
qüències en les 
modalitats i concep-
tes afectats.

 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 com-
partit amb altres usuaris en una determinada zona geo-
gràfica. Estes possibilitats són aplicables en el cas del 
servici mòbil. Per a altres servicis la reserva de domini 
públic radioelèctric ha de ser amb caràcter exclusiu per la 
seua naturalesa. Les reserves sol·licitades en bandes no 
adequades al servici, en funció de les tendències d’utilit-
zació i previsions del Quadre Nacional d’Atribució de Fre-
qüències (CNAF), es penalitzen amb una taxa més ele-
vada, amb la finalitat d’afavorir la tendència cap a 
l’harmonització de les utilitzacions radioelèctriques, fet 
que es reflectix en la valoració d’este coeficient. 

Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referèn-
cia.

1 Aplicable en una o 
diverses modali-
tats en cada ser-
vici.

Marge de valors. 1 a 2 –
Freqüència d’exclu-

siva/compartida.
Fins a + 75% Aplicable segons cri-

teris específics per 
servicis i bandes 
de freqüències en 
les modalitats i 
conceptes afectats.

Idoneïtat de la 
banda de freqüèn-
cia.

Fins a + 60%

 Coeficient C4: Amb este coeficient és possible ponde-
rar d’una manera diferent les diferents tecnologies o sis-
temes utilitzats, i afavorir les que fan un ús més eficient de 
l’espectre radioelèctric respecte a altres tecnologies. Així, 
per exemple, en xarxes mòbils, s’afavorix la utilització de 
sistemes d’assignació aleatòria de canal davant dels tradi-
cionals 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 això s’ha tingut en 
compte de manera general, considerant les tecnologies 
disponibles segons la banda de freqüències. En radiodifu-
sió s’han previst els nous sistemes de radiodifusió sonora 
i televisió digital, a més dels clàssics analògics. 
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Concepte Escala de valors Observacions

   
Valor de referèn-

cia.
2 Aplicable en una o 

diverses modalitats 
en cada servici.

Marge de valors. 1 a 2 –
Tecnologia utilit-

zada/ tecnologia 
de referència.

Fins a + 50% Aplicable segons crite-
ris específics per ser-
vicis i bandes de fre-
qüències en les 
modalitats i concep-
tes afectats.

 Coeficient C5: Este coeficient considera els aspectes de 
rellevància social d’un determinat servici davant d’altres 
servicis de similar naturalesa des del punt de vista radio-
elèctric. També preveu el relatiu interés econòmic o rendi-
bilitat del servici prestat, i es grava més per unitat d’am-
plada de banda els servicis d’alt interés i rendibilitat 
davant d’altres que, fins i tot sent similars des del punt de 
vista radioelèctric, oferisquen una rendibilitat molt dife-
rent i tinguen diferent consideració des del punt de vista 
de rellevància social.

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

Quan la reserva de freqüències es destine a la realitza-
ció d’emissions de caràcter experimental i sense contra-
prestació econòmica per al titular d’esta, ni cap altra fina-
litat que la recerca i el desenvolupament de noves 
tecnologies durant un període de temps limitat i definit, el 
valor del coeficient C5 en estos casos ha de ser el 15 per 
100 del valor general. 

Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referèn-
cia.

1 Aplicable en una o 
diverses modalitats 
en cada servici.

Marge de valors. > 0 –

Rendibilitat eco-
nòmica.

Fins a + 30% Aplicable segons crite-
ris específics per 
servicis i bandes de 
freqüències en les 
modalitats i concep-
tes 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 radio-
elèctric.

Servicis radioelèctrics i modalitats considerades.
Es consideren els grups o classificacions següents:
1.  Servicis mòbils.
1.1 Servici mòbil terrestre i altres associats.
1.2 Servici mòbil terrestre amb cobertura nacional.
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 terrestre (T-DAB).
3.2  Televisió.
Televisió (analògica).
Televisió digital terrestre (DVB-T).
3.3  Servicis auxiliars a la radiodifusió.

4.  Altres servicis.
4.1  Radionavegació.
4.2  Radiodeterminació.
4.3  Radiolocalizació.
4.4  Servicis per satèl·lit, com ara de recerca espacial, 

d’operacions espacials i altres.
4.5  Servicis no previstos en apartats anteriors.

Tenint en compte estos grups de servicis radioelèc-
trics, les possibles bandes de freqüències per a la presta-
ció del servici i els cinc coeficients amb els seus corres-
ponents conceptes o factors que s’han de 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 

domini públic radioelèctric per a xarxes del servici mòbil 
terrestre i altres modalitats com ara operacions portuà-
ries i de moviment de vaixells i els enllaços monocanals 
de banda estreta.

Els cinc paràmetres establits en l’annex I 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 cal distingir a l’efecte de calcular la taxa per 
a tindre en compte l’ocupació relativa de les diferents 
bandes de freqüència i altres aspectes que preveu la Llei 
General de Telecomunicacions, com per exemple la ido-
neïtat o no d’una determinada banda de freqüències per 
al servici considerat.

Dins d’estos marges de freqüència, únicament s’ator-
guen reserves de domini públic radioelèctric en les ban-
des de freqüències reservades en el CNAF al servici 
considerat.

Amb caràcter general, per a xarxes del servici mòbil 
s’aplica, als efectes 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’aplica de manera 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 que s’ha de considerar 
és la que figure en la corresponent reserva de domini 
públic radioelèctric, i s’establix una superfície mínima de 
1.000 quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz)  que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la cana-
lització (12,5 kHz, 25 kHz, etc.)  pel nombre de freqüèn-
cies utilitzades. 
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Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
f<100 MHz  . . . 1,2 1,25 1 1,3 0,4350 1111
100-200 MHz  . 1,7 1,25 1 1,3 0,4986 1112
200-400 MHz  . 1,6 1,25 1,1 1,3 0,4562 1113
400-1.000 MHz 1,5 1,25 1,2 1,3 0,4244 1114
1.000-3.000 MHz . 1,1 1,25 1,1 1,3 0,4244 1115
>3.000 MHz  . . 1 1,25 1,2 1,3 0,4244 1116

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

En estos casos, la superfície que s’ha de considerar és 
la que figure en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric, i s’establix una superfície mínima de 1.000 
quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències 
utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
f<100 MHz  . . . . 1,4 1,25 1 1,3 0,4350 1121
100-200 MHz  . . 2 1,25 1 1,3 0,4986 1122
200-400 MHz  . . 1,8 1,25 1,1 1,3 0,4562 1123
400-1.000 MHz  . . 1,7 1,25 1,2 1,3 0,4244 1124
1.000-3.000 MHz  . 1,25 1,25 1,1 1,3 0,4244 1125
>3.000 MHz  . . . 1,15 1,25 1,2 1,3 0,4244 1126

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

En estos casos, la superfície que s’ha de considerar és 
la que figure en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric, i s’establix una superfície mínima de 1.000 
quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències 
utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
f<100 MHz   . . 1,2 1,25 1,5 1,3 0,4350 1131
100-200 MHz  . 1,7 1,25 1,5 1,3 0,4986 1132
200-400 MHz  . 1,6 1,25 1,65 1,3 0,4562 1133
400-1.000 MHz  . 1,5 1,25 1,8 1,3 0,4244 1134
1.000-3.000 MHz  . 1,1 1,25 1,65 1,3 0,4244 1135
>3.000 MHz  . . 1 1,25 1,8 1,3 0,4244 1136

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

En estos casos, la superfície que s’ha de considerar és 
la que figure en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric, i s’establix una superfície mínima de 1.000 
quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (12,5 kHz; 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències 
utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       

f<100 MHz   . . . 1,4 1,25 1,5 1,3 0,4350 1141
100-200 MHz  . . 2 1,25 1,5 1,3 0,4986 1142
200-400 MHz  . . 1,8 1,25 1,65 1,3 0,4562 1143
400-1.000 MHz . 1,7 1,25 1,8 1,3 0,4244 1144
1.000-3.000 MHz . 1,25 1,25 1,65 1,3 0,4244 1145
>3.000 MHz  . . . 1,15 1,25 1,8 1,3 0,4244 1146

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

En estos casos la superfície que s’ha de considerar és 
la que figura en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric, i s’establix una superfície mínima de 1.000 
quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències 
utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
f<100 MHz  . . . 1,4 1,375 1,5 1,3 0,4350 1151
100-200 MHz  . 2 1,375 1,5 1,3 0,4986 1152
200-400 MHz  . 1,8 1,375 1,65 1,3 0,4562 1153
400-1.000 MHz  . 1,7 1,375 1,8 1,3 0,4244 1154
1.000-3.000 MHz  . . 1,25 1,375 1,65 1,3 0,4244 1155
>3.000 MHz  . . 1,15 1,375 1,8 1,3 0,4244 1156

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

En estos casos la superfície que s’ha de considerar és 
la que figure en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric, i s’establix una superfície mínima de 1.000 
quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències 
utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
f<100 MHz  . . . 1,1 1,25 2 1 0,1379 1161

100-200 MHz  . 1,6 1,25 2 1 0,1379 1162

200-400 MHz  . 1,7 1,25 2 1 0,1379 1163

400-1.000 MHz  . 1,4 1,25 2 1 0,1379 1164

1.000-3.000 MHz  . . 1,1 1,25 2 1 0,1379 1165

>3.000 MHz  . . 1 1,25 2 1 0,1379 1166

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

En estos casos la superfície que s’ha de considerar és 
la que figure en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric, i s’establix una superfície mínima de 1.000 
quilòmetres quadrats.
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L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències 
utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
f<100 MHz   . . 1,1 1,375 2 1 0,1379 1171
100-200 MHz  . 1,6 1,375 2 1 0,1379 1172
200-400 MHz  . 1,7 1,375 2 1 0,1379 1173
400-1.000 MHz  . 1,4 1,375 2 1 0,1379 1174
1.000-3.000 MHz  . . 1,1 1,375 2 1 0,1379 1175
>3.000 MHz  . . 1 1,375 2 1 0,1379 1176

 1.1.8  Radiolocalització (freqüència exclusiva/
qualsevol zona/prestació a tercers).

En estos casos la superfície que s’ha de considerar és 
la que figure en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric.

En xarxes d’àmbit nacional s’aplica el valor de super-
fície corresponent a tot el territori nacional.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (12,5 kHz o 25 kHz) pel nombre de freqüències utilit-
zades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
F< 50 MHz UN-34  . 1 2 1 2 18,03 1181
50<F>174 MHz  . . . 1 2 1 1,5 0,3183 1182
CNAF nota UN-24  . 1 2 1,3 1 0,3183 1183

 1.1.9  Dispositius de curt abast: telecomandaments, 
alarmes, dades, etc./qualsevol zona.

S’inclouen en este epígraf les instal·lacions de dispo-
sitius de curt abast sempre que el radi de cobertura de la 
xarxa no siga superior a 3 quilòmetres en qualsevol direc-
ció.

Per a xarxes de distància de cobertura superior 
s’aplica la modalitat corresponent entre la resta de servi-
cis mòbils o servici fix en funció de la naturalesa del ser-
vici i característiques pròpies de la xarxa.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (10, 12,5, 25 o 200 kHz) en els casos que siga aplica-
ble pel nombre de freqüències utilitzades. Si en virtut de 
les característiques tècniques de l’emissió no és aplicable 
cap canalització entre les indicades, es pren l’amplada de 
banda de la denominació de l’emissió o, si no n’hi ha, 
s’aplica la totalitat de la corresponent banda de freqüèn-
cies destinada en el CNAF per a estes aplicacions. 

Freqüències

Coefi cients
Codi de 

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

       

f<50 MHz  . . . . 1,7 1,25 1,5 1 18,03 1191

50-174 MHz  . . 1,8 1,25 1,5 1 18,03 1192

406-470 MHz  . 2 1,25 1,5 1 18,03 1193

862-870 MHz  . 1,7 1,25 1,5 1 18,03 1194

>1.000 MHz  . . 1,5 1,25 1,5 1 18,03 1195

 1.2  Servici mòbil terrestre de cobertura nacional.

1.2.1  Servici mòbil assignació fixa/xarxes o concessi-
ons de cobertura nacional.

En estos casos la superfície que s’ha de considerar és 
la corresponent a tot el territori nacional.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències 
utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients Codi

de 
moda-

litatC1 C2 C3 C4 C5

       
f<100MHz  . . . . 1,4 1,375 2 1,25 8,118 10-3 1211
100-200 MHz  . . 2 1,375 2 1,25 8,118 10-3 1212
200-400 MHz  . . 1,8 1,375 2 1,25 8,118 10-3 1213
400-1.000 MHz 1,7 1,375 2 1,25 8,118 10-3 1214
1.000-3.000 MHz  . 1,25 1,375 2 1,25 8,118 10-3 1215
>3.000 MHz  . . . 1,15 1,375 2 1,25 8,118 10-3 1216

 1.2.2  Servici mòbil d’assignació aleatòria/xarxes o 
concessions de cobertura nacional.

En estos casos la superfície que s’ha de considerar és 
la corresponent a tot el territori nacional.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (12,5 kHz, 25 kHz, un altre) pel nombre de freqüèn-
cies utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
f<100 MHz  . . . . 1,1 1,375 2 1 8,67 10-3 1221
100-200 MHz  . . 1,6 1,375 2 1 8,67 10-3 1222
200-400 MHz  . . 1,7 1,375 2 1 8,67 10-3 1223
400-1.000 MHz 1,4 1,375 2 1 8,67 10-3 1224
1.000-3.000 MHz  . 1,1 1,375 2 1 8,67 10-3 1225
>3.000 MHz  . . . 1 1,375 2 1 8,67 10-3 1226

 1.3  Sistemes de telefonia mòbil automàtica (TMA) i 
associats.

Les modalitats que preveu este apartat són les 
següents:

1.3.1  Sistema de telefonia rural d’accés cel·lular.
La superfície que s’ha de considerar és la correspo-

nent a tot el territori nacional.
L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 

compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (25 kHz) pel nombre de freqüències utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF notes UN:40, 

41   . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 1,8 1,382 10-3 1311

 1.3.2  Sistema GSM (prestació a tercers).

La superfície que s’ha de considerar és la correspo-
nent a tot el territori nacional.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (200 kHz) pel nombre de freqüències utilitzades. 
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Freqüències
Coefi cients Codi

de moda-
litatC1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF notes UN:41,  

43, 44  . . . . . . . . . . 2 2 1 1,8 3,181 10-3 1321

 1.3.3  Sistema DCS-1800 (prestació a tercers).
La superfície que s’ha de considerar és la correspo-

nent a tot el territori nacional.
L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 

compte és el resultat de multiplicar el valor de la canalit-
zació (200 kHz) pel nombre de freqüències utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients Codi

de moda-
litatC1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF nota UN:48  . 2 2 1 1,6 2,863 10-2 1331

 1.3.4  Sistema TFTS (freqüència exclusiva/qualsevol 
zona/ prestació a tercers).

Este servici ha quedat suprimit.

1.3.5  Comunicacions mòbils de tercera generació, 
sistema UMTS (prestació a tercers).

La superfície que s’ha de considerar és la correspo-
nent a tot el territori nacional.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (5.000 kHz) pel nombre de freqüències utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF nota UN:48  . 2 2 1 1,5 3,817 10-2 1351

 1.3.6  Sistema europeu de comunicacions en ferro-
carrils (GSM-R).

La superfície que s’ha de considerar és la que resulte 
de multiplicar la suma de les longituds de tots els trajec-
tes viaris, expressades en quilòmetres, per una amplada 
de 10 quilòmetres.

L’amplada de banda que s’ha de tindre en compte és 
l’amplada de banda total assignada expressada en kHz. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF nota UN:40  . . 2 2 1 1,8 0,0260 1361

 1.4  Servici mòbil marítim.
1.4.1  Servici mòbil marítim.
En estos casos, la superfície que s’ha de considerar és 

la que figure en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències 
utilitzades. 

Coefi cients Codi
de 

modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       

f<30 MHz   . . . 1 1,25 1,25 1 0,1060 1411
30–300 MHz   . 1,3 1,25 1,25 1 0,9019 1412

 1.5  Servici mòbil aeronàutic.
1.5.1  Servici mòbil aeronàutic.
En estos casos, la superfície que s’ha de considerar és 

la que figure en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències 
utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
f<30 MHz  . . . . 1 1,25 1,25 1 0,1060 1511
30–300 MHz  . . 1,3 1,25 1,25 1 0,1060 1512

 1.6  Servici mòbil per satèl·lit.
En este servici la superfície que s’ha de considerar és 

la corresponent a l’àrea de la zona de servici autoritzada 
del sistema o l’estació de què es tracte que, en general, és 
la corresponent a tot el territori nacional, i s’establix una 
superfície mínima de 100.000 quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda per a cada freqüència és l’am-
plada de banda reservada al sistema, i es computa 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
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
En les freqüències que 

preveu el CNAF  . . 1 1,25 1 1 18,03 10-4 1611

 1.6.2  Servici mòbil aeronàutic per satèl·lit. 

Freqüències
Coefi cients

Codi
de modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       

Banda 10-15 GHz  . . . 1 1 1 1 0,8 10–5 1621

 1.6.3  Servici mòbil marítim per satèl·lit. 

Freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
Banda 1.500-1.700 MHz  . 1 1 1 1 7,4 10-5 1631

 2.  Servici fix.

2.1 Servici fix punt a punt.

A cada un dels marges de freqüència tabulats, el ser-
vici considerat es pot prestar 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’aplica als efectes de càlcul de 
la taxa la modalitat de zona geogràfica d’alta utilització en 
els trams individuals o que formen part d’una xarxa radi-
oelèctrica extensa, en els quals alguna de les estacions 
extrem dels trams estan 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. Així mateix, per als trams de radioenlla-
ços on es reserven freqüències amb doble polarització es 
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considera, a efectes del càlcul de la taxa, com si es trac-
tara de la reserva d’un doble nombre de freqüències.

Per a cada freqüència utilitzada s’ha de prendre 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 dels 
extrems esmentats, s’ha de prendre el marge per al qual 
resulte una quantia inferior de la taxa.

2.1.1  Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
zona de baixa utilització/autoprestació.

La superfície que s’ha de considerar és la que resulte 
de multiplicar la suma de les longituds de tots els trams 
per una amplada d’1 quilòmetre.

L’amplada de banda (kHz)  que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació utilitzada o, si no n’hi ha, s’ha de prendre l’amplada 
de banda, segons la denominació de l’emissió, pel nom-
bre de freqüències utilitzades en cada direcció del radio-
enllaç. 

Freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
f<1.000 MHz   . . . 1,3 1 1,3 1,25 0,5771 2111
1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,45 1,2 0,5771 2112
3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,5412 2113
10-24 GHz   . . . . . 1,2 1 1,1 1,15 0,4869 2114
24–39,5 GHz   . . . 1,1 1 1,05 1,1 0,4869 2115
39,5-105 GHz   . . 1 1 1 1 0,4509 2116

 2.1.2  Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
zona d’alta utilització/autoprestació.

La superfície que s’ha de considerar és la que resulte 
de multiplicar la suma de les longituds de tots els trams 
per una amplada d’1 quilòmetre.

L’amplada de banda (kHz)  que s’ha de tindre en 
compte és la resultant de multiplicar el valor de la canalit-
zació utilitzada, o, si no n’hi ha, s’ha de prendre l’amplada 
de banda, segons la denominació de l’emissió, pel nom-
bre de freqüències utilitzades en cada direcció del radio-
enllaç. 

Freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       

f<1.000 MHZ   . . . 1,6 1 1,3 1,25 0,5771 2121
1.000-3.000 MHz 1,55 1 1,45 1,2 0,5771 2122
3.000-10.000 MHz 1,55 1 1,15 1,15 0,5412 2123
10-24 GHz  . . . . . 1,5 1 1,1 1,15 0,4869 2124
24–39,5 GHz   . . . 1,3 1 1,05 1,1 0,4869 2125
39,5-105 GHz   . . 1,2 1 1 1 0,4509 2126

 2.1.3  Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
zona de baixa utilització/prestació a tercers.

Este epígraf queda suprimit.
Als títols habilitadors atorgats abans de l’entrada en 

vigor d’esta Llei que tinguen assignat un codi de modali-
tat dels inclosos en este epígraf els són aplicables els 
codis de modalitat que en cada cas corresponga, en fun-
ció del rang de les freqüències reservades, dels inclosos 
en l’epígraf 2.1.5.

2.1.4  Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
zona d’alta utilització/prestació a tercers.

Este epígraf queda suprimit.

Als títols habilitadors atorgats abans de l’entrada en 
vigor d’esta Llei que tinguen assignat un codi de modali-
tat dels inclosos en este epígraf els són aplicables els 
codis de modalitat que en cada cas corresponga, en fun-
ció del rang de les freqüències reservades, dels inclosos 
en l’epígraf 2.1.5.

2.1.5  Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
prestació a tercers.

La superfície que s’ha de considerar és la que resulte 
de multiplicar la suma de les longituds de tots els trams 
per una amplada d’1 quilòmetre.

L’amplada de banda (kHz)  que s’ha de tindre en 
compte és el resultat de multiplicar el valor de la canalit-
zació utilitzada o, si no n’hi ha, s’ha de prendre l’amplada 
de banda, segons la denominació de l’emissió, pel nom-
bre de freqüències usades en cada direcció del radioen-
llaç. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
f<1.000 MHz   . . . . 1,3 1 1,3 1,25 0,1602 2151
1.000-3.000 MHz  . 1,25 1 1,7 1,2 0,1602 2152
3.000-10.000 MHz  . 1,25 1 1,15 1,15 0,1502 2153
10-24 GHz   . . . . . . 1,2 1 1,1 1,15 0,1351 2154
24–39,5 GHz   . . . . 1,1 1 1,05 1,1 0,1351 2155
39,5-105 GHz   . . . 1 1 1 1 0,1251 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 taxa correspo-
nent, es considera l’amplada de banda reservada, expres-
sada en kHz, sobre la superfície corresponent a tot el terri-
tori nacional, amb total independència de la reutilització 
efectuada de tota la banda assignada o d’una part. 

Freqüències
Coefi cients Codi

de 
modali-

tatC1 C2 C3 C4 C5

       
f<1.000 MHz   . . 1,3 1 1,3 1,25 2,180 10-3 2161
1.000-3.000 MHz  . 1,25 1 1,2 1,2 2,180 10-3 2162
3.000-10.000 MHz  . 1,25 1 1,15 1,15 2,180 10-3 2163
10-24 GHz  . . . . 1,2 1 1,1 1,15 2,180 10-3 2164
24–39,5 GHz  . . . 1,1 1 1,05 1,05 2,180 10-3 2165
39,5-105 GHz  . . 1 1 1 1 2,180 10-3 2166

 2.1.7  Servici fix punt a punt, d’alta densitat en qual-
sevol zona.

Per al servici fix punt a punt d’alta densitat, en fre-
qüències no coordinades amb altres autoritzacions d’ús a 
la mateixa zona, a l’efecte de determinar la superfície que 
s’ha de considerar en el càlcul de la taxa, per cada tram 
autoritzat és el resultat de multiplicar una longitud nomi-
nal d’1,5 quilòmetres per una amplada d’1 quilòmetre.

L’amplada de banda (expressada en kHz) que s’ha de 
tindre en compte per a cada canal autoritzat és la corres-
ponent a la canalització utilitzada en l’enllaç (50 MHz, 100 
MHz, un altre). Si no n’hi ha, s’ha de prendre l’amplada de 
banda de la denominació de l’emissió. 

Freqüències
Coefi cients Codi

de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF: nota UN-126  . 1,12 1 1,10 2 0,102 2171
64-66 GHz  . . . . . . . . . 1,12 1 1,05 2 0,102 2172
>66 GHz   . . . . . . . . . . 1,12 1 1 2 0,102 2173
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 2.2  Servici fix punt a multipunt.

En cada un dels marges de freqüència tabulats, el ser-
vici considerat només es pot prestar en les bandes de 
freqüències destinades a este en el CNAF.

Per a cada freqüència utilitzada s’ha de prendre 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 
dels extrems esmentats, s’ha de prendre el marge per al 
qual resulte una quantia inferior de la taxa.

2.2.1  Servici fix punt a multipunt/freqüència 
exclusiva/qualsevol zona/autoprestació.

La superfície que s’ha de considerar és la zona de ser-
vici indicada en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric, amb l’excepció indicada en 2.2.4.

L’amplada de banda (kHz)  que s’ha de tindre en 
compte s’obté de les característiques de l’emissió. 

Freqüències
Coefi cients Codi 

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
f<1.000 MHz  . . . . 1,5 1 1,3 1,25 0,1803 2211
1.000-3.000 MHz  . 1,35 1 1,25 1,2 0,1532 2212
3.000-10.000 MHz  . . 1,25 1 1,15 1,15 0,0901 2213
10-24 GHz  . . . . . 1,2 1 1,1 1,15 0,1352 2214
24–39,5 GHz  . . . . 1,1 1 1,05 1,1 0,1352 2215
39,5-105 GHz  . . . 1 1 1 1 0,0901 2216

 2.2.2  Servici fix punt a multipunt/freqüència 
exclusiva/qualsevol zona/prestació a tercers.

Este epígraf queda suprimit.
En els títols habilitadors atorgats amb anterioritat a 

l’entrada en vigor d’esta Llei que tinguen assignat un codi 
de modalitat dels inclosos en este epígraf els són aplica-
bles els codis de modalitat que corresponga en cada cas, 
en funció del rang de les freqüències reservades, dels 
inclosos en l’epígraf 2.2.3.

2.2.3  Servici fix punt a multipunt/freqüència 
exclusiva/prestació a tercers.

La superfície que s’ha de considerar és la zona de ser-
vici indicada en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric, amb l’excepció indicada en 2.2.4.

L’amplada de banda (kHz)  que s’ha de tindre en 
compte s’obté de les característiques de l’emissió. 

Freqüències
Coefi cients Codi 

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
f<1.000 MHz  . . . . 1,5 1 1,3 1,25 0,0502 2231
1.000-3.000 MHz  . 1,35 1 1,25 1,2 0,0427 2232
3.000-10.000 MHz  . . 1,25 1 1,15 1,15 0,0251 2233
10-24 GHz  . . . . . 1,2 1 1,1 1,15 0,0376 2234
24–39,5 GHz  . . . . 1,1 1 1,05 1,1 0,0376 2235
39,5-105 GHz  . . . 1 1 1 1 0,0251 2236

 2.2.4  Servici fix punt a multipunt/reserves de banda 
en tot el territori nacional.

En estos casos, a l’efecte de calcular la taxa correspo-
nent, es considera l’amplada de banda reservada, expres-
sada en kHz, sobre la superfície corresponent a tot el terri-
tori nacional, amb independència total de la reutilització 
efectuada de tota o part de la banda assignada. 

Freqüències
Coefi cients Codi

de
modali-

tatC1 C2 C3 C4 C5

       
f<1.000 MHz  . . . 1,3 1 1,3 1,25 2,244 10-3 2241
1.000-3.000 MHz  . 1,35 1 1,25 1,2 2,244 10-3 2242
3.000-10.000 MHz  . 1,25 1 1,15 1,15 2,244 10-3 2243
10-24 GHz  . . . . . 1,2 1 1,1 1,15 2,244 10-3 2244
24–39,5 GHz  . . . 1,1 1 1,05 1,05 2,244 10-3 2245
39,5-105 GH  . . . 1 1 1 1 2,244 10-3 2246

 2.3  Servici fix per satèl·lit.
En este servici la superfície que s’ha de considerar és 

la corresponent a l’àrea de la zona de servici que, en gene-
ral o en cas de no especificar-se, correspon a la superfície 
de tot el territori nacional, amb els mínims que s’especifi-
quen. Per als diferents tipus d’enllaç, en cada epígraf es 
detalla l’àrea que s’ha de considerar.

L’amplada de banda per a cada freqüència és l’am-
plada de banda de la denominació de l’emissió, i es com-
puta 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 que, pel fet de trac-
tar-se d’un enllaç ascendent, només es computa l’am-
plada de banda d’este.

Dins d’este servici es consideren els apartats 
següents:

2.3.1  Servici fix per satèl·lit punt a punt, incloent-hi 
enllaços de connexió al servici mòbil per satèl·lit, i enlla-
ços 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 considera una 
superfície de 31.416 quilòmetres quadrats; en esta catego-
ria es consideren inclosos els enllaços de contribució de 
radiodifusió punt a punt. En els enllaços de contribució 
punt a multipunt es considera una superfície de 31.416 
quilòmetres quadrats, per a l’enllaç ascendent i per a l’en-
llaç descendent es considera l’àrea de la zona de servici 
que, en general, correspon a la superfície de tot el territori 
nacional, i s’establix una superfície mínima de 100.000 
quilòmetres quadrats. 

Freqüències
Coefi cients Codi 

de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       

f < 3.000 MHz  . 1,50 1,25 1,50 1,20 1,803 10–4 2311
3.000-30.000 MHz . 1,25 1,25 1,15 1,15 1,803 10–4 2312
> 30 GHz  . . . . 1,0 1,25 1,0 1,20 1,803 10–4 2314

 2.3.2  Enllaços de connexió del servici de radiodifu-
sió (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 considera una superfície de 31.416 quilòmetres qua-
drats. 

Freqüències

Coefi cients
Codi 
de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

       

f < 3.000 MHz  . 1,50 1,25 1,50 1,20 1,591 10–4 2321

3.000-30.000 MHz . 1,25 1,25 1,50 1,20 1,591 10–4 2322

> 30 GHz   . . . . 1,0 1,25 1,0 1,20 1,591 10–4 2324
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 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 considera la superfície de la zona de servici, i s’es-
tablix una superfície mínima de 10.000 quilòmetres qua-
drats. En el cas dels enllaços SNG es considera una super-
fície de 20.000 quilòmetres quadrats. En tots els casos 
anteriors, la superfície es pren tant en transmissió com en 
recepció i tot això independentment del nombre d’esta-
cions transmissores i receptores. 

Freqüències
Coefi cients Codi 

de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       

f < 3.000 MHz   . . 1,50 1,25 1,50 1,20 5,3 10–4 2331
3.000-30.000 MHz 1,25 1,25 1,20 1,20 5,3 10–4 2332
> 30 GHz   . . . . . . 1,0 1,25 1,0 1,20 5,3 10–4 2334

 3.  Servici de radiodifusió.
En el càlcul de l’import que s’ha de satisfer en con-

cepte de taxa anual per reserva de qualsevol freqüència 
s’han de tindre en compte les consideracions per als ser-
vicis de radiodifusió (sonora i de televisió):

En general, la superfície S, expressada en quilòmetres 
quadrats, és la corresponent a la zona de servici. Per tant, 
en els servicis de radiodifusió (sonora i de televisió) que 
tenen per objecte la cobertura nacional, la superfície de la 
zona de servici és la superfície del territori nacional i no 
s’avalua la taxa individualment per cada una de les esta-
cions necessàries per a assolir la cobertura esmentada. 
Igualment, en els servicis de radiodifusió (sonora i de tele-
visió) que tenen per objecte la cobertura autonòmica, la 
superfície de la zona de servici és la superfície del territori 
autonòmic corresponent i no s’avalua la taxa individual-
ment per cada una de les estacions necessàries per a 
assolir la cobertura esmentada.

L’amplada de banda B, expressada en kHz, s’indica per 
a cada tipus de servici en els apartats que seguixen a con-
tinuació, ja que depén de les característiques tècniques de 
l’emissió. En els servicis de radiodifusió (sonora i de tele-
visió) que tenen per objecte la cobertura nacional o qual-
sevol de les cobertures autonòmiques, l’amplada de 
banda a aplicar és la corresponent al tipus de servici de 
què es tracte i igual a la que s’aplicaria a una estació de 
servici considerada individualment.

En les modalitats de servici per a les quals es qualifica 
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 altres locali-
tats amb més de 50.000 habitants.

En el servici de radiodifusió, el paràmetre C5 està pon-
derat per un factor k, funció de la densitat de població, 
obtinguda a partir del cens de població en vigor, a 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 han de ser, en qualsevol 
cas, les especificades en el Quadre Nacional d’Atribució 
de Freqüències (CNAF); no obstant això, el secretari d’Es-
tat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informa-
ció poden autoritzar usos de caràcter temporal o experi-
mental diferents dels assenyalats en el quadre esmentat 
que no causen pertorbacions a estacions radioelèctriques 
legalment autoritzades. Els usos esmentats, de caràcter 
temporal o experimental, també estan gravats amb una 
taxa per reserva de domini públic radioelèctric, l’import 
de la qual s’avalua seguint els criteris generals del servici 
al qual es puga assimilar o, si s’escau, els criteris que
corresponguen a la banda de freqüències reservada.

Per al servici de radiodifusió (sonora i de televisió) per 
satèl·lit es consideren únicament els enllaços ascendents 
des del territori nacional, que estan tipificats com a enlla-
ços 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, també estan tipificats com a tals 
dins de l’apartat 2.3.1 del servici fix per satèl·lit.

3.1  Radiodifusió sonora.
Es distingixen les modalitats següents als efectes 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 quadrats, 
és la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B és 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
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
148,5 a 283,5 kHz  . 1 1 1 1,25 601,344 k 3111
526,5 a 1.606,5 kHz 1 1 1,5 1,25 601,344 k 3112

 3.1.2  Radiodifusió sonora d’ona curta.

En el cas de la radiodifusió sonora d’ona curta es con-
sidera que la superfície S, expressada en quilòmetres 
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 és 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
Coefi cients Codi

 de
modali-

tatC1 C2 C3 C4 C5

       
3 a 30 MHz segons CNAF  . 1 1 1 1,25 300,670 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 quadrats, 
és la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B és de 180 kHz en els sistemes 
monofònics, de 256 kHz en els sistemes estereofònics i 
300 kHz en els sistemes amb subportadores suplementà-
ries. 
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Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
87,5 a 108 MHz  . . 1,25 1 1,5 1,25 12,08 k 3131

 3.1.4  Radiodifusió sonora amb modulació de fre-
qüència en altres zones.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
és la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B és de 180 kHz en els sistemes 
monofònics, de 256 kHz en els sistemes estereofònics i de 
300 kHz en els sistemes amb subportadores suplementà-
ries. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
87,5 a 108 MHz  . 1 1 1,5 1,25 12,08 k 3141

 3.1.5  Radiodifusió sonora digital terrestre en zones 
d’alt interés i rendibilitat.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
és la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B és de 1.536 kHz en els sistemes 
amb norma UNE ETS 300 401. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
195 a 223 MHz   . . . 1,25 1 1,5 1 0,348 k 3151
1.452 a 1.492 MHz  . 1,25 1 1 1 0,348 k 3152

 3.1.6  Radiodifusió sonora digital terrestre en altres 
zones.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
és la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B és de 1.536 kHz en els sistemes 
amb norma UNE ETS 300 401. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
195 a 223 MHz   . . . 1 1 1,5 1 0,348 k 3161
1.452 a 1.492 MHz  1 1 1 1 0,348 k 3162

 3.2  Televisió.
Es distingixen les modalitats següents, 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 ren-
dibilitat.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
és la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B és de 8.000 kHz en els sistemes 
amb la norma G/PAL. 

Bandes de freqüències

Coefi cients
Codi
 de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

       

470 a 830 MHz   . . . . 1,25 1 1,3 1,25 0,52 k 3212

 3.2.2   Televisió analògica en altres zones.
La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 

és la corresponent a la zona de servici.
L’amplada de banda B és de 8.000 kHz en els sistemes 

amb la norma G/PAL. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
470 a 830 MHz   . . . . 1 1 1,3 1,25  0,52 k 3222

 3.2.3   Televisió digital terrestre en zones d’alt interés 
i rendibilitat.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
és la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B és de 8.000 kHz en els sistemes 
amb la norma UNE ETS 300 744. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
470 a 862 MHz   . . . 1,25 1 1,3 1 0,104 k 3231

 3.2.4  Televisió digital terrestre en altres zones.
La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 

és la corresponent a la zona de servici.
L’amplada de banda B és de 8.000 kHz en els sistemes 

amb la norma UNE ETS 300 744. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
470 a 862 MHz   . . . . . 1 1 1,3 1 0,104 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 s’ha de considerar és 

la que figure en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric, i s’establix 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 a calcular la taxa 
és la corresponent al canal utilitzat (300 kHz, 400 kHz, un 
altre). 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
En les bandes que preveu 

el CNAF   . . . . . . . . . . 1 1 1 2 0,742 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 des-
tinades a este segons el CNAF.

En estos casos, la superfície que s’ha de considerar és 
la que resulte de multiplicar la suma de les longituds de 
tots els trams per una amplada d’1 quilòmetre, i s’establix 
una superfície mínima de 10 quilòmetres quadrats.
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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
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF: Nota UN-111  . . . . 1,25 1 1,25 2 5,3 3321
CNAF: Notes UN-47 i 

UN-88  . . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,05 2 5,3 3322

 3.3.3  Enllaços mòbils de televisió (ENG).
Este servici es presta en les bandes de freqüència per 

damunt de 2.000 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 a 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
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
En les bandes que 

preveu el CNAF   . . . 1,25 1 1,25 2 0,6632 3331

 4.  Altres servicis.
Servicis inclosos en este capítol:
4.1  Servici de radionavegació.
La superfície que s’ha de considerar en este servici és 

la del cercle que té com a radi el de servici autoritzat.
L’amplada de banda s’obté directament de la denomi-

nació de l’emissió. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
En les bandes que preveu 

el CNAF   . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,0378 4111

 4.2  Servici de radiodeterminació.
La superfície que s’ha de considerar en este servici és 

la del cercle que té com a radi el de servici autoritzat.
L’amplada de banda s’obté directament de la denomi-

nació de l’emissió. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
En les bandes que preveu 

el CNAF   . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,0557 4211

 4.3  Servici de radiolocalització.
La superfície que s’ha de considerar en este servici és 

la del cercle que té com a radi el de servici autoritzat.
L’amplada de banda s’obté directament de la denomi-

nació de l’emissió. 

Freqüències

Coefi cients
Codi
 de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

       

En les bandes que preveu 
el CNAF   . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,0287 4311

 4.4  Servicis per satèl·lit, com ara de recerca espa-
cial, d’operacions espacials i altres.

La superfície que s’ha de considerar en estos servicis 
és la corresponent a la zona de servici, i s’establix una 
superfície mínima de 31.416 quilòmetres quadrats, tant en 
transmissió com en recepció.

L’amplada de banda, tant en transmissió com en 
recepció, és l’exigida pel sistema sol·licitat en cada cas. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
En les bandes que preveu 

el CNAF   . . . . . . . . . . 1 1 1 1 3,607 10-3 4411

 4.5  Servicis no previstos en apartats anteriors.
Per als servicis i sistemes que es puguen presentar i 

no estiguen previstos en els apartats anteriors o als quals 
raonablement no es puguen aplicar les regles anteriors, 
s’ha de fixar la taxa en cada cas en funció dels criteris 
següents:

Per comparació amb algun dels servicis esmentats 
abans amb característiques tècniques semblants.

Quantitat de domini radioelèctric tècnicament neces-
sària.

Superfície coberta per la reserva efectuada.
Import de la taxa meritada per sistemes que, sota tecnolo-

gies diferents, siguen similars quant als servicis que presten.

Dos.  Les disposicions reglamentàries reguladores 
de la taxa per reserva de domini públic radioelèctric con-
serven la seua vigència en tot el que no s’opose al que 
preveu este article.

Tres.  L’epígraf 1.2.1 de l’apartat u d’este article 
només és aplicable als títols habilitants atorgats abans de 
l’entrada en vigor d’esta Llei que tinguen assignat un codi 
de modalitat dels inclosos en l’epígraf esmentat i fins que 
finalitze el seu termini de vigència. En cas de pròrroga, al 
finalitzar la vigència dels títols esmentats són aplicables 
els codis de modalitat que en cada cas corresponga dels 
inclosos en els epígrafs 1.1.5 o 1.1.6.

Quatre.  Les quotes fixes per l’ús especial de l’espec-
tre radioelèctric, que regula l’apartat 4 de l’article 73 de la 
Llei 11/1998, de 24 d’abril, General de Telecomunicacions, 
s’establixen d’acord amb el que preveu la disposició addi-
cional onzena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de 
Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, men-
tres siga aplicable 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.  LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓ
EN TRIBUTS DE L’ESTAT CORRESPONENT A L’ANY 2004

Article 68.  Règim jurídic i saldos deutors.

U.  Una vegada conegut l’increment dels ingressos 
tributaris de l’Estat de l’any 2004, respecte del 2003, s’ha 
de procedir a calcular la liquidació definitiva de la partici-
pació en tributs de l’Estat, corresponent a l’exercici 2004, 
en els termes dels articles 111 a 124, pel que fa als munici-
pis, i 135 a 146, pel que fa a les províncies, comunitats 
autònomes uniprovincials no insulars, illes i ciutats de 
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Ceuta i Melilla, del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.

Als efectes anteriors, a més s’han de tindre en compte 
les normes que arrepleguen els articles 66 a 69 i 71 i 72 de 
la Llei 61/2003, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2004, pel que fa als munici-
pis; i les normes que arrepleguen els articles 74 a 77 i 79 i 
81 de la mateixa Llei, pel que fa a les províncies, comuni-
tats autònomes uniprovincials no insulars, illes i ciutats 
de Ceuta i Melilla.

Dos.  En tot cas, dins de l’any 2005 s’ha d’efectuar la 
liquidació definitiva en la part que corresponga als lliura-
ments a compte efectuats l’any 2004 per la compensació 
per pèrdues d’ingressos derivades de la reforma de l’Im-
post sobre Activitats Econòmiques, en els termes de 
l’apartat 3 de la disposició addicional desena de la Llei 
51/2002, de 27 de desembre, de Reforma de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals.

Tres.  Els saldos deutors que puguen derivar de la 
liquidació a què es referix l’apartat u anterior, en el com-
ponent de finançament que no corresponga a cessió de 
rendiments recaptadors en impostos estatals, són reem-
borsats per les corporacions locals afectades mitjançant 
compensació a càrrec dels lliuraments 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 liquidació 
esmentada, en un període màxim de tres anys, mitjan-
çant retencions trimestrals equivalents al 25 per 100 d’un 
lliurament mensual, llevat que, aplicant este criteri, s’ex-
cedisca el termini assenyalat, cas en què s’han d’ajustar 
la freqüència i la quantia de les retencions corresponents 
a fi que no es produïsca esta situació.

Quatre.  Els saldos deutors que puguen derivar de la 
liquidació a què es referix l’apartat u anterior, en el com-
ponent de finançament que corresponga a cessió de ren-
diments recaptadors en impostos estatals, són reembor-
sats per les corporacions locals afectades mitjançant 
compensació a càrrec dels lliuraments a compte que per-
ceben per cada impost estatal inclòs en aquella cessió, 
sense les limitacions de percentatges i terminis que esta-
blix l’apartat anterior.

Cinc.  Quan estes retencions concórreguen amb les 
que regula l’article 94, han de tindre caràcter preferent 
davant d’estes i no computen per a calcular els percen-
tatges que establix l’apartat dos de l’article esmentat.

SECCIÓ 2a.  CESSIÓ A FAVOR DELS MUNICIPIS
DE LA RECAPTACIÓ D’IMPOSTOS ESTATALS L’ANY 2005

Article 69.  Cessió de rendiments recaptadors de l’IRPF: 
determinació dels lliuraments a compte i de la liquida-
ció definitiva.

U.  Els municipis inclosos en l’àmbit subjectiu de 
l’article 111 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, participen en la recaptació líquida 
que s’obtinga el 2005, mitjançant la determinació de 12 
lliuraments mensuals a compte de la liquidació defini-
tiva.

La determinació global de la quantia d’estos lliura-
ments a compte s’efectua mitjançant l’operació següent:

ECIRPFm = 0,016875 × CLt
m × IAt x 0,95

En què:
ECIRPFm: és l’import anual de lliuraments a compte per 

cessió de rendiments recaptadors de l’IRPF del municipi m.
CLt

m: és la quota líquida de l’IRPF al municipi m l’any t, 
últim conegut.

IAt: és l’índex d’actualització de la quota líquida entre 
l’any t, últim conegut, i l’any 2005. Este índex és el resultat 
de dividir l’import de la previsió pressupostària per al 
2005, per retencions, pagaments a compte i pagaments 
fraccionats, entre l’import dels drets liquidats per estos 
conceptes, corresponents a l’any t, últim del qual es 
coneixen les quotes líquides dels municipis.

L’import que s’obtinga en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, es fa efectiu a cada 
municipi mitjançant transferència per dotzenes parts 
mensuals, i es tramita com a devolucions d’ingressos en 
el concepte de l’IRPF.

Dos.  La liquidació definitiva es determina per la 
diferència entre els lliuraments a compte percebuts i el 
valor definitiu de la cessió de la quota líquida correspo-
nent a cada municipi, determinada en els termes del arti-
cle 115 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.

Article 70.  Cessió de la recaptació líquida per IVA: deter-
minació dels lliuraments a compte i de la liquidació 
definitiva.

U.  Els municipis a què es referix l’article precedent 
participen en la recaptació líquida que s’obtinga per l’Im-
post sobre el Valor Afegit, mitjançant la determinació de 
dotze lliuraments mensuals a compte de la liquidació defi-
nitiva.

La determinació per a cada municipi de la quantia glo-
bal d’estos lliuraments a compte s’efectua mitjançant 
l’operació següent:

ECIVAm = 0,017897 × RPIVA × ICPi × (Pm/Pi) × 0,95

En què:
ECIVAm: és l’import anual dels lliuraments a compte 

del municipi m, en concepte de cessió de la recaptació 
d’IVA obtinguda l’any 2005.

RPIVA: import de la previsió pressupostària de la 
recaptació líquida de l’IVA per a l’any 2005.

ICPi: és l’índex provisional de consum de la comunitat 
autònoma i per a l’any 2005.

Pm i Pi: són les poblacions del municipi m i de la comu-
nitat autònoma i respectiva. A estos efectes, es considera 
la població de dret segons el padró de la població munici-
pal vigent l’1 de gener del 2004 i aprovat oficialment pel 
Govern.

L’import que s’obtinga en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, es fa efectiu a cada 
municipi mitjançant transferència per dotzenes parts 
mensuals, i es tramita com a devolucions d’ingressos en 
el concepte d’IVA.

Dos.  La liquidació definitiva es determina per la 
diferència entre els lliuraments a compte percebuts i el 
valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida per IVA 
que resulte de l’aplicació del que disposa l’article 116 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 71.  Cessió de la recaptació líquida per impostos 
especials sobre fabricació d’alcohols: determinació 
dels lliuraments a compte i de la liquidació definitiva.

U.  Els municipis inclosos en l’àmbit subjectiu de 
l’article 111 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, participen en la recaptació líquida 
que s’obtinga pels impostos sobre la cervesa, sobre el vi i 
les begudes fermentades, sobre productes intermedis i 
sobre l’alcohol i les begudes derivades, mitjançant la 
determinació de dotze lliuraments mensuals a compte de 
la liquidació definitiva.
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La determinació, per a cada municipi, de la quantia 
global d’estos lliuraments a compte s’efectua mitjançant 
l’operació següent:

ECIIEE(h)m = 0,020454 × RPIIEE(h) × ICPi(h) × (Pm/Pi) × 0,95

En què:
ECIIEE(h)m: és l’import anual dels lliuraments 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 obtinguda l’any 2005.

RPIIEE(h): és l’import de la previsió pressupostària de 
la recaptació líquida de l’impost especial h dels assenya-
lats en el primer paràgraf d’este apartat per a l’any 2005.

ICPi(h): és l’índex provisional de consum de la comu-
nitat autònoma i a la qual pertany el municipi m, elaborat, 
per a l’any 2005, a l’efecte de l’assignació de l’impost 
especial h dels assenyalats en el primer paràgraf d’este 
apartat.

Pm i Pi: són les poblacions del municipi m i de la comu-
nitat autònoma i respectiva. A estos efectes, es considera 
la població de dret segons el padró de la població munici-
pal vigent l’1 de gener del 2005 i aprovat oficialment pel 
Govern.

L’import que s’obtinga en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, es fa efectiu a cada 
municipi mitjançant transferència per dotzenes parts 
mensuals, i es tramita 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 determina per la 
diferència entre els lliuraments a compte percebuts 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 disposen 
els apartats 1 i 2 de l’article 117 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 72.  Cessió de la recaptació líquida per impostos 
especials sobre hidrocarburs i sobre les labors del 
tabac: determinació dels lliuraments a compte i de la 
liquidació definitiva.

U.  Els municipis inclosos en l’àmbit subjectiu de 
l’article 111 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, participen en la recaptació líquida 
que s’obtinga pels impostos sobre hidrocarburs i sobre 
les labors del tabac, mitjançant la determinació de dotze 
lliuraments mensuals a compte de la liquidació defini-
tiva.

La determinació, per a cada municipi, de la quantia 
global d’estos lliuraments a compte s’efectua mitjançant 
l’operació següent:

ECIIEE(k)m = 0,020454 × RPIIEE(k) × IPm (k) × 0,95

En què:
ECIIEE(k)m: és l’import anual dels lliuraments a compte 

del municipi m, en concepte de cessió de la recaptació de 
l’impost especial k dels assenyalats en el primer paràgraf 
d’este apartat obtinguda l’any 2005.

RPIIEE(k): és l’import de la previsió pressupostària de 
la recaptació líquida de l’impost especial k dels assenya-
lats en el primer paràgraf d’este apartat per a l’any 2005.

IPm (k): és l’índex provisional, per a l’any 2005, referit al 
municipi m, de lliuraments de gasolines, gasoils i fuels, i 
el de vendes a expenedories de tabac, totes dos pondera-
des pels corresponents tipus impositius.

En el cas que no estiguen disponibles, en l’àmbit 
municipal, estos índexs provisionals, cal atindre’s al que 
disposa l’apartat 4 de l’article 117 del text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

L’import que s’obtinga en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, es fa efectiu a cada 
municipi mitjançant transferència per dotzenes parts 
mensuals, i es tramita 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 determina per la 
diferència entre els lliuraments a compte percebuts 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 
l’article 117 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.

SECCIÓ 3a.  PARTICIPACIÓ DELS MUNICIPIS EN ELS TRIBUTS
DE L’ESTAT

Subsecció 1a.  Participació dels municipis en el Fons 
Complementari de Finançament

Article 73.  Determinació dels lliuraments a compte.

U.  L’import global dels lliuraments a compte de la 
participació de cada municipi inclòs en l’àmbit subjectiu 
de l’article 111 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, en el Fons Complementari de Finan-
çament corresponent al 2004, es reconeix a càrrec del 
crèdit específic consignat en la secció 32, servici 23, Direc-
ció General de Finançament Territorial, programa 942M.

Dos.  Este import es calcula incrementant, en la pre-
visió de l’índex d’evolució establit d’acord amb el que 
disposa l’article 121 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, la quantia dels lliuraments a compte 
percebuts per este Fons Complementari l’any 2004, calcu-
lat en els termes de l’apartat dos de l’article 70 de la Llei 
61/2003, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2004.

Tres.  L’import dels lliuraments a compte de la parti-
cipació en el Fons Complementari de Finançament fixat 
d’acord amb el que disposa l’apartat anterior es deter-
mina, si s’escau, per a cada municipi, incrementant la 
base de càlcul en una quantia equivalent al 95 per 100 de 
la compensació definitiva per minves d’ingressos deri-
vada de la reforma de l’Impost sobre Activitats Econòmi-
ques, en els termes que establix l’apartat 3 de la disposi-
ció addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de 
desembre, de Reforma de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals.

Quatre.  Els lliuraments a compte de la participació 
en el Fons Complementari de Finançament per a l’exercici 
de l’any 2005 s’abonen als ajuntaments inclosos en l’àm-
bit subjectiu d’aplicació de l’article 111 del text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant paga-
ments mensuals equivalents a la dotzena part de l’import 
global que resulte de l’aplicació de les normes arreplega-
des en els apartats anteriors.

Article 74.  Liquidació definitiva.

U.  Determinat l’increment dels ingressos tributaris 
de l’Estat, d’acord amb les regles que conté l’article 121 
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
s’ha de procedir a efectuar la liquidació definitiva de la 
participació dels municipis en el Fons Complementari de 
Finançament per a l’any 2005.
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Dos.  La participació definitiva en el Fons Comple-
mentari de Finançament corresponent a l’any 2005 es cal-
cula en els termes que establix l’article 119 del text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’incrementa la 
base de càlcul, si s’escau, per a cada municipi, en una 
quantia equivalent a la compensació definitiva per minves 
d’ingressos derivada de la reforma de l’Impost sobre Acti-
vitats Econòmiques, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 
de la disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 
de desembre, de Reforma de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

Tres.  La liquidació definitiva es determina per la dife-
rència entre les quantitats dels lliuraments a compte calcu-
lats 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 75.  Participació dels municipis en els tributs de 
l’Estat per a l’exercici del 2005.

U.  L’import global destinat a efectuar els lliuraments 
a compte als municipis inclosos en l’àmbit subjectiu de 
l’article 122 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, equivalent al 95 per 100 de la previsió 
del seu finançament total per al present exercici per partici-
pació en els tributs de l’Estat, es reconeix a càrrec del crèdit 
específic consignat en la secció 32, servici 23, Direcció 
General de Finançament Territorial, programa 942M.

Dos.  Determinat l’increment dels ingressos tributaris 
de l’Estat, d’acord amb les regles que conté l’article 121 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
s’ha de procedir a efectuar la liquidació definitiva de la par-
ticipació dels municipis a què es referix l’apartat anterior 
en els tributs de l’Estat per a l’any 2005.

Tres.  En la quantia anterior s’integra, incrementat en 
els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat 
en el 2005 respecte del 2004, l’import de les compensaci-
ons definitives als municipis per les minves d’ingressos 
derivades de la reforma de l’Impost sobre Activitats Econò-
miques, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de la dispo-
sició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de desem-
bre, de reforma de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.

La incorporació, per a cada municipi, d’este component 
es fa en els termes que establix l’apartat cinc d’este article.

Quatre.  L’import global que resulte de l’aplicació de 
les regles que conté l’apartat dos anterior es distribuïx 
d’acord amb els criteris següents:

a)  Com a regla general, cada ajuntament percep una 
quantitat igual a la resultant, en termes bruts, de la liquida-
ció definitiva de la participació en els tributs de l’Estat de 
l’any 2003, calculada d’acord amb el que disposen els apar-
tats 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 a l’any 2003.

b)  La resta es distribuïx proporcionalment a les dife-
rències positives entre la quantitat que cada ajuntament 
obtindria d’un repartiment en funció de les variables i els 
percentatges que a continuació s’esmenten i les quantitats 
que preveu la lletra a) anterior.

1. El 75 per 100, en funció del nombre d’habitants de 
dret de cada municipi, segons el padró de la població 
municipal vigent el 31 de desembre del 2005 i aprovat ofi-
cialment pel Govern, ponderat pels coeficients multiplica-
dors següents, segons estrats de població: 

Estrat Nombre d’habitants Coefi cients

   
1 De més de 50.000 1,40
2 De 20.001 a 50.000 1,30
3 De 5.001 a 20.000 1,17
4 Fins a 5.000 1,00

 2.  El 12,5 per 100, en funció de l’esforç fiscal mitjà de 
cada municipi en l’exercici del 2003 ponderat pel nombre 
d’habitants de dret de cada municipi, segons el padró 
municipal vigent el 31 de desembre del 2005 i oficialment 
aprovat pel Govern.

A estos efectes, es considera esforç fiscal municipal el 
2003 el resultant de l’aplicació de la fórmula següent:

En el desenvolupament d’esta fórmula s’han de tindre 
en compte els criteris següents: 

.–Efm = (  Σa  RcO )
 

x PiRPm

 A)  El factor «a» representa el pes relatiu de cada tri-
but en relació amb el sumatori de la recaptació líquida 
obtinguda en l’exercici econòmic del 2003, durant el perí-
ode voluntari, per l’Impost sobre Béns Immobles, l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques i l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica, amb la finalitat d’obtindre un coeficient 
assignable a cada tribut considerat, amb el qual s’ha d’ope-
rar en la forma que determinen els paràgrafs següents.

B)  La relació a RcO  es calcula per a cada un dels
RPm

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 cor-
poració per al període de referència dividit per 0,4 o 0,3, 
respectivament, que representen els tipus mínims exigi-
bles en cada cas, i dividint-lo al seu torn pel tipus màxim 
potencialment exigible en cada municipi. El resultat obtin-
gut així en l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa 
Urbana es pondera per la raó entre la base imposable 
mitjana per habitant de cada ajuntament i la base imposa-
ble mitjana per habitant de l’estrat en el qual s’enquadra. 
A estos efectes, els trams de població s’identifiquen amb 
els utilitzats per a la distribució del 75 per 100 assignat a 
la variable població.

b)  En l’Impost sobre Activitats Econòmiques, multi-
plicant el coeficient obtingut en l’apartat A) per l’import 
del padró municipal de l’impost, inclosa la incidència de 
l’aplicació del coeficient de situació a què es referix l’arti-
cle 87 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, vigent en el període impositiu del 2003, 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, i ponderades pels coeficients que arreplega l’arti-
cle 86 d’esta norma.

c) En l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
multiplicant el coeficient obtingut, en l’apartat A), per 1.

El sumatori dels coeficients  Σ a  RcO   resultants de 
RPm
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l’aplicació dels paràgrafs precedents constituïx el valor de 
l’expressió aplicable a cada municipi, que es multiplica 
per la seua població de dret deduïda del padró municipal 
vigent el 31 de desembre del 2005 i aprovat oficialment 
pel Govern i que constituïx el factor Pi.

C) En les dades relatives a la recaptació líquida no 
s’han d’incloure les quantitats percebudes com a conse-
qüència de la distribució de les quotes nacionals i provin-
cials de l’Impost sobre Activitats Econòmiques ni el re-
càrrec provincial atribuïble a les respectives diputacions 
provincials.

D) El coeficient d’esforç fiscal mitjà per habitant, per 
a cada municipi, en cap cas no pot ser superior al quíntu-
ple del valor més xicotet calculat del coeficient d’esforç 
fiscal mitjà per habitant dels ajuntaments inclosos en l’es-
trat de població superior a 50.000 habitants.

3. El 12,5 per 100 en funció de l’invers de la capacitat 
tributària.

S’entén com a capacitat tributària la resultant de la 
relació existent entre la base imposable mitjana de l’Im-
post sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per 
habitant de cada ajuntament i la mateixa magnitud de 
l’estrat en què 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, deduïdes 
del padró municipal vigent el 31 de desembre del 2005 i 
aprovat oficialment pel Govern.

Als efectes anteriors, els trams de població s’identifi-
quen amb els utilitzats per a la distribució del 75 per 100 
assignat a la variable població.

Cinc. En la quantia que resulte de l’aplicació de les 
normes de l’apartat anterior s’ha d’integrar, incrementat 
en els mateixos termes que els ingressos tributaris de 
l’Estat el 2005 respecte del 2004, si s’escau, per a cada 
municipi, l’import de la compensació definitiva per min-
ves 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 desembre, de Reforma de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals.

Sis. La participació dels municipis turístics es deter-
mina d’acord amb l’apartat 4 de l’article 125 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el que 
disposen els apartats quatre i cinc anteriors. L’aplicació 
d’aquell precepte no pot suposar, en cap cas, la minoració 
de la participació que resulte dels dos últims apartats 
esmentats.

A l’efecte d’este apartat, es consideren municipis 
turístics els que complisquen les condicions que arre-
plega l’apartat 1 de l’esmentat article 125, referides a l’1 
de gener del 2004.

Article 76. Lliuraments a compte.

U. Els lliuraments a compte de la participació en els 
tributs de l’Estat per a l’exercici del 2005 a què es referix 
l’apartat u de l’article anterior s’abonen als ajuntaments 
mitjançant pagaments mensuals equivalents a la dotzena 
part del crèdit respectiu.

Dos. La participació individual de cada municipi es 
determina d’acord amb els criteris que establix l’apartat 
tres de l’article anterior per a la distribució de la liquidació 
definitiva, amb les variacions següents:

La variable població es determina utilitzant el padró 
municipal de població vigent i oficialment aprovat pel 
Govern l’1 de gener de l’any 2005.

Les variables esforç fiscal i invers de la capacitat tribu-
tària es referixen a les dades de l’última liquidació defini-
tiva practicada.

En tot cas, es considera lliurament mínim a compte de 
la participació en els tributs de l’Estat per a cada municipi 
una quantitat igual al lliurament a compte del 2003, calcu-
lat d’acord amb el que disposen els apartats dos, tres, 
quatre i cinc de l’article 65 i els apartats u i tres de l’arti-
cle 67 de la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de Pressu-
postos Generals de l’Estat per a l’any 2003.

La quantia que resulte de l’aplicació dels criteris ante-
riors augmenta, per a cada municipi, el 95 per 100 de 
l’import, incrementada en la previsió de l’evolució intera-
nual dels ingressos tributaris de l’Estat, de la compensa-
ció definitiva per minves d’ingressos derivades de la 
reforma de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. A 
estos efectes s’ha de tindre en compte el que disposa 
l’apartat 3 de la disposició addicional desena de la Llei 
51/2002, de 27 de desembre, de Reforma de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals.

Tres.  La participació individual de cada municipi 
turístic es determina considerant el que disposa l’apartat 
anterior. L’import resultant s’ha de reduir en la quantia 
que, en aplicació de l’article 69 de la Llei 61/2003, de 30 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2004, els haja correspost en els lliuraments a compte del 
2004 per la cessió dels impostos sobre hidrocarburs i 
sobre les labors del tabac, incrementada en els mateixos 
termes que la previsió de creixement dels ingressos tribu-
taris de l’Estat el 2005 respecte del 2004; i al resultat ante-
rior se suma la cessió que els corresponga per aquells 
impostos en concepte de lliuraments a compte el 2005, 
aplicant les normes de l’apartat u de l’article 72 d’esta Llei, 
sense que, en cap cas, la quantia que s’ha de transferir 
siga inferior a la calculada d’acord amb el que disposa 
l’apartat anterior.

SECCIÓ 4a.  CESSIÓ A FAVOR DE LES PROVÍNCIES, COMUNITATS 
AUTÒNOMES UNIPROVINCIALS, CABILDOS I CONSELLS INSULARS,

DE LA RECAPTACIÓ D’IMPOSTOS ESTATALS

Article 77.  Cessió de rendiments recaptadors de l’IRPF: 
determinació dels lliuraments a compte i de la liquida-
ció definitiva.

U.  Les províncies i els ens assimilats inclosos en 
l’àmbit subjectiu de l’article 135 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, participen en la 
recaptació líquida que s’obtinga el 2005, mitjançant la 
determinació de dotze lliuraments mensuals a compte de 
la liquidació definitiva.

La determinació global de la quantia d’estos lliura-
ments a compte s’efectua mitjançant l’operació següent:

ECIRPFp = 0,009936 × CLt
p × IAt × 0,95

En què:
ECIRPFp: és l’import anual de lliuraments a compte per 

cessió de rendiments recaptadors de l’IRPF de l’entitat 
provincial o assimilada p.

CLt
p: és la quota líquida de l’IRPF en l’àmbit de l’entitat 

provincial o assimilada p l’any t, últim conegut.
IAt: és l’índex d’actualització de la quota líquida entre 

l’any t, últim conegut, i l’any 2005. Este índex és el resultat 
de dividir l’import de la previsió pressupostària, per al 
2005, per retencions, pagaments a compte i pagaments 
fraccionats, entre l’import dels drets liquidats per estos 
conceptes, corresponents a l’any t, últim del qual es 
coneixen les quotes líquides en l’àmbit de l’entitat provin-
cial o assimilada.

L’import que s’obtinga en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, es fa efectiu a cada 
província o entitat assimilada mitjançant transferència 
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per dotzenes parts mensuals, i es tramita com a devoluci-
ons d’ingressos en el concepte de l’IRPF.

Dos.  La liquidació definitiva es determina per la 
diferència entre els lliuraments a compte percebuts i el 
valor definitiu de la cessió de la quota líquida correspo-
nent a cada província o ens assimilat, determinada en els 
termes de l’article 137 del text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març.

Article 78.  Cessió de la recaptació líquida per IVA: deter-
minació dels lliuraments a compte i de la liquidació 
definitiva.

U.  Les províncies i els ens assimilats a què es referix 
l’article precedent participen en la recaptació líquida que 
s’obtinga per l’Impost sobre el Valor Afegit, mitjançant la 
determinació de dotze lliuraments mensuals a compte de 
la liquidació definitiva.

La determinació, per a cada una d’aquelles entitats, de 
la quantia global d’estos lliuraments a compte s’efectua 
mitjançant l’operació següent:

ECIVAp = 0,010538 × RPIVA × ICPi × (Pp / Pi) × 0,95

En què:
ECIVAp: és l’import anual dels lliuraments a compte de 

la província o entitat assimilada p en concepte de cessió 
de la recaptació d’IVA obtinguda l’any 2005.

RPIVA: és l’import de la previsió pressupostària de la 
recaptació líquida de l’IVA per a l’any 2005.

ICPi: és l’índex provisional de consum de la comunitat 
autònoma i per a l’any 2005.

Pp i Pi: són les poblacions de la província o ens assimi-
lat p i de la comunitat autònoma i respectiva. A estos 
efectes, es considera la població de dret segons el padró 
de la població municipal vigent l’1 de gener del 2005 i 
aprovat oficialment pel Govern.

L’import que s’obtinga en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, es fa efectiu a cada 
municipi mitjançant transferència per dotzenes parts 
mensuals, i es tramita com a devolucions d’ingressos en 
el concepte d’IVA.

Dos.  La liquidació definitiva es determina per la 
diferència entre els lliuraments a compte percebuts i el 
valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida per IVA 
que resulte de l’aplicació del que disposa l’article 138 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 79.  Cessió de la recaptació líquida per impostos 
especials sobre fabricació d’alcohols: determinació 
dels lliuraments a compte i de la liquidació definitiva.

U.  Les entitats incloses en l’àmbit subjectiu de l’arti-
cle 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, participen en la recaptació líquida que s’obtinga, 
pels impostos sobre la cervesa, sobre el vi i les begudes 
fermentades, sobre productes intermedis i sobre l’alcohol 
i les begudes derivades, mitjançant la determinació de 
dotze lliuraments mensuals a compte de la liquidació defi-
nitiva.

La determinació, per a cada província o ens assimilat, 
de la quantia global d’estos lliuraments a compte s’efec-
tua mitjançant l’operació següent:

ECIIEE(h)p = 0,012044 × RPIIEE(h) × ICPi(h) × (Pp / Pi) × 0,95

En què:
ECIIEE(h)p: és l’import anual dels lliuraments a compte 

de la província o ens assimilat p en concepte de cessió de 

la recaptació de l’impost especial h dels assenyalats en el 
primer paràgraf d’este apartat obtinguda l’any 2005.

RPIIEE(h): és l’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 2005.

ICPi(h): és l’índex provisional de consum de la comu-
nitat autònoma i a la qual pertany la província o entitat 
assimilada p, elaborat, per a l’any 2005, a l’efecte de l’as-
signació de l’impost especial h dels assenyalats en el pri-
mer paràgraf d’este apartat.

Pp i Pi: són les poblacions de la província o entitat assi-
milada p i de la comunitat autònoma i respectiva. A estos 
efectes, es considera la població de dret segons el padró 
de la població municipal vigent l’1 de gener del 2005 i 
aprovat oficialment pel Govern.

L’import que s’obtinga en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, es fa efectiu a cada 
municipi mitjançant transferència per dotzenes parts 
mensuals, i es tramita 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 determina per la 
diferència entre els lliuraments a compte percebuts 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 
l’article 139 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.

Article 80.  Cessió de la recaptació líquida per impostos 
especials sobre hidrocarburs i sobre les labors del 
tabac: determinació dels lliuraments a compte i de la 
liquidació definitiva.

U.  Les províncies i els ens assimilats inclosos en 
l’àmbit subjectiu de l’article 135 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, participen en la 
recaptació líquida que s’obtinga pels impostos sobre 
hidrocarburs i sobre les labors del tabac, mitjançant la 
determinació de dotze lliuraments mensuals a compte de 
la liquidació definitiva.

La determinació, per a cada província o entitat assimi-
lada, de la quantia global d’estos lliuraments a compte 
s’efectua mitjançant l’operació següent:

ECIIEE(k)p = 0,012044 × RPIIEE(k) × IPp (k) × 0,95

En què:
ECIIEE(k)p: és l’import anual dels lliuraments a compte 

de la província o ens assimilat p, en concepte de cessió de 
la recaptació de l’impost especial k dels assenyalats en el 
primer paràgraf d’este apartat obtinguda l’any 2005.

RPIIEE(k): és l’import de la previsió pressupostària de 
la recaptació líquida de l’impost especial k dels assenya-
lats en el primer paràgraf d’este apartat per a l’any 2005.

IPp (k): és l’índex provisional, per a l’any 2005, referit a 
la província o ens assimilat p, de lliuraments de gasolines, 
gasoils i fuels, i el de vendes a expenedories de tabac, 
ponderades totes dos pels tipus impositius correspo-
nents.

En el cas que no estiguen disponibles, en l’àmbit pro-
vincial, estos índexs provisionals, cal atindre’s al que dis-
posa l’apartat 4 de l’article 139 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

L’import que s’obtinga en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, es fa efectiu a cada 
entitat mitjançant transferència per dotzenes parts men-
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suals, i es tramita com a devolucions d’ingressos en el 
concepte relatiu a cada un dels impostos especials asse-
nyalats en el primer paràgraf d’este apartat.

Dos.  La liquidació definitiva es determina per la 
diferència entre els lliuraments a compte percebuts i el 
valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels 
impostos especials assenyalats en l’article anterior, que 
resulte de l’aplicació de l’article 139 del text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

SECCIÓ 5a.  PARTICIPACIÓ DE LES PROVÍNCIES, COMUNITATS 
AUTÒNOMES UNIPROVINCIALS I CONSELLS I CABILDOS INSULARS

EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT

Subsecció 1a.  Participació en el Fons Complementari 
de Finançament

Article 81.  Determinació dels lliuraments a compte.

U.  L’import global dels lliuraments a compte de la 
participació de cada província i entitat assimilada inclosa 
en l’àmbit subjectiu del vigent article 135 del text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el Fons 
Complementari de Finançament corresponent al 2005, es 
reconeix a càrrec del crèdit «Transferències a les diputaci-
ons i cabildos insulars. Lliuraments a compte a les diputa-
cions i cabildos insulars per la seua participació en els 
ingressos dels capítols I i II del pressupost de l’Estat per 
recursos no susceptibles de cessió a les comunitats autò-
nomes», consignat en la secció 32, servici 23, Direcció 
General de Finançament Territorial, programa 942M.

Dos.  Este import es calcula incrementant, en la pre-
visió de l’índex d’evolució establit d’acord amb el que 
disposa l’article 121 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, la quantia dels lliuraments a compte 
percebuts per este Fons Complementari l’any 2004, calcu-
lat en els termes de l’apartat dos de l’article 78 de la Llei 
61/2003, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2004.

Tres.  L’import dels lliuraments a compte de la parti-
cipació en el Fons Complementari de Finançament deter-
minat d’acord amb el que disposa l’apartat anterior es 
determina, si s’escau, per a cada entitat provincial o assi-
milada, incrementant la base de càlcul en una quantia 
equivalent al 95 per 100 de la compensació definitiva per 
minves d’ingressos derivada de la reforma de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques, en els termes que establix 
l’apartat 3 de la disposició addicional desena de la Llei 
51/2002, de 27 de desembre, de Reforma de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals.

Quatre.  Els lliuraments a compte de la participació 
en el Fons Complementari de Finançament per a l’exercici 
de l’any 2005 són abonats a les entitats incloses en l’àm-
bit subjectiu d’aplicació de l’article 135 del text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant paga-
ments mensuals equivalents a la dotzena part de l’import 
global que resulte de l’aplicació de les normes arreplega-
des en els apartats anteriors.

Article 82.  Liquidació definitiva.

U.  Determinat l’increment dels ingressos tributaris 
de l’Estat, d’acord amb les regles que conté l’article 121 
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
s’ha de procedir a efectuar la liquidació definitiva de la 
participació de les províncies i els ens assimilats en el 
Fons Complementari de Finançament per a l’any 2005.

Dos.  La participació definitiva en el Fons Comple-
mentari de Finançament corresponent a l’any 2005 es 
calcula en els termes que establix l’article 141 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’in-
crementa la base de càlcul, si s’escau, per a cada entitat 
provincial o assimilada, 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 desena de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, 
de reforma de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Tres.  La liquidació definitiva es determina per la 
diferència entre els imports dels lliuraments a compte 
calculats d’acord amb el que disposa l’article anterior i de 
la participació definitiva calculada en els termes de l’apar-
tat anterior.

Subsecció 2a.  Participació en el fons d’aportació
a l’assistència sanitària

Article 83.  Determinació dels lliuraments a compte.

U.  Per al manteniment dels centres sanitaris de 
caràcter no psiquiàtric de les diputacions, comunitats 
autònomes uniprovincials no insulars i consells i cabildos 
insulars s’assigna, a càrrec del crèdit «Transferències a les 
diputacions i cabildos insulars. Lliuraments a compte a 
les diputacions i cabildos insulars per la seua participació 
en els ingressos dels capítols I i II del pressupost de l’Estat 
per recursos no susceptibles de cessió a les comunitats 
autònomes», consignat en la secció 32, servici 23, Direc-
ció General de Finançament Territorial, transferències a 
corporacions locals per participació en ingressos de l’Es-
tat, la quantitat de 479,05 milions d’euros en concepte de 
lliuraments a compte.

Els lliuraments a compte de la participació en este 
Fons per a l’any 2005 s’abonen a les diputacions provin-
cials, comunitats autònomes uniprovincials no insulars, 
cabildos i consells insulars mitjançant pagaments mensu-
als equivalents a la dotzena part del crèdit anterior.

L’assignació per al manteniment dels centres sanitaris 
es fa en proporció a les quanties percebudes per este con-
cepte en la liquidació definitiva de la participació en tri-
buts de l’Estat de l’any 2003, i es lliura simultàniament 
amb els lliuraments a compte de la participació en el Fons 
Complementari de Finançament regulat en la subsecció 
anterior.

Dos.  Quan la gestió econòmica i financera dels cen-
tres hospitalaris, en els termes que preveu la Llei 14/1986, 
de 25 d’abril, General de Sanitat, es transferisca a les
corresponents comunitats autònomes, s’ha de procedir 
en la mateixa mesura a assignar a les institucions esmen-
tades els lliuraments a compte de la participació de l’ens 
transferidor del servici en el fons esmentat, i pot ser 
objecte d’integració en la seua participació en els tributs 
de l’Estat per acord de la respectiva comissió mixta, amb 
l’informe previ de la Subcomissió de Règim Econòmic, 
Financer i Fiscal de la Comissió Nacional d’Administració 
Local, mitjançant les modificacions i els ajustaments que 
escaiguen en els crèdits pressupostaris respectius.

Article 84.  Liquidació definitiva.

U.  Determinat l’índex d’evolució prevalent, d’acord 
amb les regles que conté l’article 143 del text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’ha de procedir a 
efectuar la liquidació definitiva de l’assignació del fons 
d’aportació a l’assistència 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 
2005, en els termes que establix l’article 144 del text refós 
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de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Dos.  L’assignació definitiva del fons d’aportació a 
l’assistència sanitària comuna es calcula en proporció a 
les quanties que, per este concepte, resulten de la liquida-
ció 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 a 
l’any 2003.

Als efectes de la transferència material de l’anterior 
assignació, s’han d’expedir les oportunes ordes de paga-
ment contra el crèdit corresponent.

En qualsevol cas, igualment, quan la gestió econò-
mica i financera dels centres hospitalaris, en els termes 
que preveu la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sani-
tat, es transferisca a les corresponents comunitats autò-
nomes, s’ha de procedir en la mateixa mesura a assignar 
a les institucions esmentades la participació de l’ens 
transferidor del servici en el fons esmentat.

SECCIÓ 6a.  RÈGIMS ESPECIALS

Article 85.  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 fixa d’acord amb les 
normes que conté la subsecció 2a de la secció 3a d’este 
capítol, en el marc del Concert i Conveni econòmic, res-
pectivament.

Dos.  La participació de les diputacions forals del 
País Basc i de la Comunitat Foral de Navarra en els tributs 
de l’Estat es fixa d’acord amb el que disposa l’article 146 
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
en el marc del Concert i Conveni econòmic, respectiva-
ment.

Article 86.  Participació de les entitats locals de les Illes 
Canàries en els tributs de l’Estat.

U.  La cessió de rendiments recaptadors en impos-
tos estatals a favor dels municipis de les Illes Canàries 
inclosos en l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’article 111 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
així com dels cabildos insulars s’ha d’ajustar al que dis-
posa l’article 158 d’esta última norma.

Dos.  La participació en el Fons Complementari de 
Finançament de les entitats locals esmentades en l’apar-
tat anterior es determina d’acord amb el que disposen la 
subsecció 1a de la secció 3a i la subsecció 1a de la secció 
5a d’este capítol, tenint en consideració el que disposa 
l’esmentat article 158 d’aquella norma.

Tres.  La participació de la resta de municipis de les 
Illes Canàries en els tributs de l’Estat es determina mitjan-
çant l’aplicació de les normes que conté la subsecció 2a 
de la secció 3a d’este capítol i d’acord amb la mateixa 
proporció que els municipis de règim comú.

Article 87.  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, participen en tributs de l’Estat 
d’acord amb les normes generals que conté este capítol.

Dos.  Les ciutats de Ceuta i de Melilla, com a entitats 
assimilades a les províncies, participen en tributs de l’Es-
tat d’acord amb el que disposa l’article 146 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

SECCIÓ 7a.  COMPENSACIONS, SUBVENCIONS I AJUDES

Article 88.  Subvencions a les entitats locals per servicis 
de transport col·lectiu urbà.

U.  Per a donar compliment al que preveu l’últim 
paràgraf de la disposició addicional quinta del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es fixa inici-
alment en 55,40 milions d’euros el crèdit destinat a sub-
vencionar 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 2004 i 
oficialment aprovat pel Govern, no incloses a l’Àrea 
Metropolitana de Madrid, en l’extingida Corporació 
Metropolitana de Barcelona o ubicades a 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 
administracions públiques, en virtut d’algun conveni de 
finançament específic o contracte programa en el qual es 
preveja la cobertura del dèficit d’explotació en modalitats 
de transport idèntiques a les subvencionades per este 
sistema.

La distribució del crèdit corresponent s’ha de fer 
d’acord amb els criteris següents, que s’apliquen d’acord 
amb les dades de gestió econòmica i financera que es 
deduïsquen del model a què es referix el paràgraf b) de 
l’article 93 d’esta Llei:

A)  El 5 per 100 del crèdit en funció de la longitud de 
la xarxa municipal en trajecte d’anada i expressada en 
quilòmetres.

B)  El 5 per 100 del crèdit en funció de la relació 
viatgers/habitants de dret de cada municipi ponderada 
per la raó del nombre d’habitants esmentat dividit 
per 50.000. La xifra d’habitants de dret és la de la població 
del padró municipal vigent l’1 de gener del 2004 i oficial-
ment aprovat pel Govern.

C)  El 90 per 100 del crèdit en funció del dèficit mitjà 
per títol de transport emés, d’acord amb el procediment 
següent:

a)  L’import que s’ha de subvencionar a cada muni-
cipi el dóna el resultat de multiplicar el nombre de títols 
de transport per la subvenció corresponent a cada un dels 
títols esmentats.

b)  La subvenció corresponent a cada títol s’obté 
aplicant al seu dèficit mitjà les quanties i els percentatges 
definits en l’escala següent:

1r tram: l’import del dèficit mitjà per títol de transport, 
de cada municipi, que no supere el 12,5 per 100 del dèficit 
mitjà global se subvenciona al 100 per 100.

2n tram: l’import del dèficit mitjà per títol de transport, 
de cada municipi, que excedisca el tram anterior i no 
supere el 25 per 100 del dèficit mitjà global se subvenci-
ona al 55 per 100.

3r tram: l’import del dèficit mitjà per títol de transport, 
de cada municipi, que excedisca el tram anterior i no 
supere el 50 per 100 del dèficit mitjà global se subvenci-
ona al 27 per 100.

4t tram: l’import del dèficit mitjà per títol de transport, 
de cada municipi, que excedisca el tram anterior i no 
supere el 100 per 100 del dèficit mitjà global se subvenci-
ona 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 transport, 
de cada municipi, que excedisca el dèficit mitjà global no 
és objecte de subvenció.

El percentatge de finançament del 4t tram de l’escala 
no pot excedir el 27 per 100. L’excés de crèdit que puga 
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resultar de l’aplicació d’esta restricció es distribuïx pro-
porcionalment al finançament obtingut per cada municipi, 
corresponent als trams 2n i 3r.

En cap cas, de l’aplicació d’estes normes es pot reco-
néixer una subvenció que, en termes globals, excedisca el 
90 per 100 del crèdit disponible. Si es produïx esta circums-
tància s’ha d’ajustar, en la proporció necessària, el finan-
çament corresponent al dèficit mitjà per títol de transport 
emés, aplicant successivament en el tram 3r i, si s’escau, 
el 2n, el criteri de determinació del percentatge de finan-
çament utilitzat en el 4t tram.

c)  El dèficit mitjà de cada municipi és el resultat de 
dividir el dèficit d’explotació entre el nombre de títols de 
transport. El dèficit mitjà global és 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 dels 
esmentats municipis.

d)  L’import de la subvenció per títol el dóna la suma 
de la quantia que s’ha de subvencionar en cada tram, que 
s’obté multiplicant la part del dèficit mitjà inclosa en cada 
tram pel percentatge de finançament aplicable en el tram 
esmentat.

El dèficit d’explotació està determinat per l’import 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, elaborats d’acord amb el pla 
de comptabilitat i les normes i principis comptables gene-
ralment acceptats que, en cada cas, siguen aplicables, 
amb els ajustaments següents:

a’)  Quant a les despeses d’explotació, s’exclouen les 
que es referisquen a tributs, amb independència del sub-
jecte actiu de la relació juridicotributària.

b’)  Quant a les despeses i ingressos d’explotació, 
s’exclouen els que tinguen el seu origen en la prestació 
de servicis o realització d’activitats alienes a la del trans-
port públic urbà per la qual se sol·licita la subvenció. Així 
mateix, s’exclouen qualssevol subvencions i aportacions 
que reconega, a favor de l’empresa o entitat que preste el 
servici de transport públic urbà, l’ajuntament al terme 
municipal del qual es faça la prestació.

c’)  En tot cas s’han de deduir del dèficit per a calcu-
lar l’assumpte del finançament corresponent a este apar-
tat els imports atribuïts com a subvenció pels criteris de 
longitud de la xarxa i relació viatgers/habitants de dret.

Dos.  També tenen 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 2004 i aprovat oficialment pel Govern, en 
els quals concórreguen simultàniament les circumstàn-
cies següents:

a)  Que disposen d’un servici de transport públic col-
lectiu urbà interior, siga quin siga el seu règim d’explota-
ció.

b)  Que el nombre d’unitats urbanes censades en el 
cadastre immobiliari urbà siga superior a 36.000 en la 
data assenyalada.

B)  Els municipis que, tot i no reunir alguna de les 
condicions anteriors, siguen capitals de província i dispo-
sen d’un servici de transport col·lectiu urbà interior, siga 
quin siga el seu règim d’explotació.

Tres.  Les subvencions s’han de destinar a finançar 
la prestació d’este servici.

Quatre.  Per als ajuntaments del País Basc i Navarra, 
la subvenció que els corresponga s’ha de corregir en la 
mateixa proporció aplicable a la seua participació en tri-
buts de l’Estat.

Article 89.  Compensació als ajuntaments dels beneficis 
fiscals concedits a les persones físiques o jurídiques 
en els tributs locals.

Per a donar compliment al que preveu l’article 9 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
es dota la secció 32 del vigent pressupost de despeses de 
l’Estat amb un crèdit amb la finalitat de compensar els 
beneficis fiscals en tributs locals d’exacció obligatòria que 
puga concedir l’Estat mitjançant llei i en els termes que 
preveu l’apartat dos de l’article 9 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda per a 
dictar les normes necessàries per a l’establiment del pro-
cediment que s’ha de seguir en cada cas, amb la finalitat 
de procedir a la compensació, a favor dels municipis, dels 
deutes tributaris efectivament condonats i de les exemp-
cions legalment concedides.

Article 90.  Altres subvencions a les entitats locals.

U.  A càrrec dels crèdits consignats en la secció 32, 
programa 942N, es fa efectiva una compensació equiva-
lent a l’import de les quotes de l’actual Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica objecte de condonació l’any 2005, 
com a conseqüència de l’aplicació dels beneficis fiscals 
que establix el vigent Conveni de cooperació per a la 
defensa amb els Estats Units, de data 1 de desembre 
de 1988.

El càlcul de la quantitat que s’ha de compensar es rea-
litza tenint en compte l’import que, pel mateix concepte, 
corresponga 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, progra-
ma 942N, es concedix una ajuda de 4,53 milions d’euros a 
la ciutat de Ceuta, destinada a compensar els costos de 
funcionament de la planta dessalinitzadora instal·lada a la 
ciutat per a abastir-la d’aigua, així com els costos del 
transport de l’aigua que siguen necessaris en cas que siga 
insuficient la producció de la planta esmentada.

Les ajudes per al funcionament de la planta dessalinit-
zadora es fan mitjançant lliuraments a compte mensuals 
de 0,26 milions d’euros cada un. El Ministeri d’Economia i 
Hisenda ha d’establir el procediment de comprovació 
d’estes despeses de funcionament en aplicació del que 
disposa l’article 141 de la Llei 47/2003, de 26 de novem-
bre, General Pressupostària. D’acord amb esta comprova-
ció s’ha de fer una liquidació definitiva que establisca la 
quantitat total que l’Estat ha de subvencionar en l’exercici 
econòmic, que no pot superar el 90 per 100 de les despe-
ses de funcionament de la planta dessalinitzadora. Els 
excessos de pagaments que en resulten, si s’escau, mino-
ren els lliuraments a realitzar en els exercicis subse-
güents.

Les ajudes per a compensar els costos del transport 
d’aigua potable han de ser satisfetes mitjançant paga-
ments a càrrec del crèdit esmentat, que s’han de realitzar 
en funció de les sol·licituds presentades pels òrgans de 
representació de la ciutat de Ceuta, al llarg de l’exercici, i 
s’han de justificar prèviament en la forma que determine 
el Ministeri d’Economia i Hisenda en aplicació del que 
disposa la Llei General de Subvencions.

Article 91.  Avançaments a favor dels ajuntaments per 
desfasaments en la gestió recaptadora 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 2005, els ajunta-



Suplement núm. 1 Dissabte 1 gener 2005 59

ments afectats poden percebre del Tresor Públic avança-
ments a compte d’este impost, a fi de salvaguardar les 
seues necessitats mínimes de tresoreria, amb l’autoritza-
ció prèvia del ple de la corporació respectiva.

Estos avançaments es concedixen a sol·licitud dels 
municipis respectius, amb l’informe previ de la Direcció 
General del Cadastre i es tramiten per mitjà de les delega-
cions provincials d’economia i hisenda, les quals n’han 
d’emetre un informe i una proposta de resolució per a la 
seua definitiva aprovació per la Direcció General de 
Finançament Territorial.

En la tramitació dels expedients s’han de tindre en 
compte els condicionaments següents:

a)  Els avançaments no poden excedir el 75 per 100 
de l’import de la recaptació previsible com a imputable a 
cada padró.

b)  L’import anual a anticipar a cada corporació mit-
jançant esta fórmula no ha d’excedir el doble de l’última 
anualitat percebuda per esta en concepte de participació 
en els tributs de l’Estat.

c)  En cap cas es poden sol·licitar avançaments cor-
responents a més de dos períodes impositius successius 
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 avançaments als ajuntaments de referència, en la 
forma que preveu l’article 149.2 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, poden ser percep-
tors de la quantia que corresponga de l’avançament, fins 
a l’import del que s’haja anticipat efectivament i amb la 
finalitat de poder cancel·lar en tot o en part les operacions 
de tresoreria corresponents, amb l’oportuna justificació 
prèvia.

e)  Els avançaments concedits estan sotmesos, si 
s’escau, a les mateixes retencions previstes en la disposi-
ció addicional quarta del text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legisla-
tiu 2/2004, de 5 de març.

Una vegada dictada la corresponent resolució defini-
tiva, els avançaments es lliuren pel seu import net a favor 
dels ajuntaments o les entitats a què es referix l’apartat d) 
anterior per quartes parts mensuals, a partir del dia 1 de 
setembre de cada any, i se suspenen els lliuraments cor-
relatius en el mes següent a aquell en què se solucionen 
les deficiències assenyalades en el paràgraf primer d’este 
article.

Dos.  Mitjançant resolució de la Direcció General de 
Finançament Territorial es poden concedir als ajunta-
ments, en cas d’urgent i extraordinària necessitat de tre-
soreria i a sol·licitud del ple de la corporació, amb la cor-
responent justificació economicofinancera, avançaments 
que s’han de reintegrar dins de l’exercici corrent a càrrec 
de la seua participació en els tributs de l’Estat. El paga-
ment d’estos avançaments es materialitza per mitjà del 
compte extrapressupostari a què fa referència l’apartat 
quatre de l’article anterior.

SECCIÓ 8a.  NORMES INSTRUMENTALS EN RELACIÓ
AMB LES DISPOSICIONS INCLOSES EN ESTE CAPÍTOL

Article 92.  Normes de gestió pressupostària de determi-
nats crèdits a favor de les entitats locals.

U.  S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda a 
comprometre despeses a càrrec de l’exercici del 2006, 
fins a un import màxim equivalent a la dotzena part dels 
crèdits consignats en el pressupost per al 2005, destina-
des a satisfer els lliuraments a compte de la participació 
en tributs de l’Estat a favor dels ajuntaments i les diputa-
cions provincials o ens assimilats, amb la finalitat de pro-

cedir a satisfer els lliuraments a compte del mes de gener 
del 2006 en el mes esmentat. Les diferències que puguen 
sorgir en relació amb la determinació dels lliuraments a 
compte definitius imputables a l’exercici esmentat han de 
ser objecte d’ajust en els lliuraments a compte del mes de 
febrer de l’exercici esmentat.

Dos.  Els expedients de despesa i les ordes de paga-
ment conjuntes que s’expedisquen als efectes de complir 
els compromisos que establixen els articles precedents 
del present capítol s’han de tramitar, simultàniament, a 
favor de les corporacions locals afectades, i el seu compli-
ment, quant a la disposició efectiva de fons, s’ha de fer a 
càrrec dels comptes de creditors no pressupostaris que, 
amb estes finalitats, estan habilitats en la Direcció Gene-
ral del Tresor i Política Financera, de manera que, en cada 
cas, es produïsca el pagament conjunt i simultani de les 
respectives obligacions a tots els perceptors per raó de la 
data de les resolucions corresponents i en igualtat de con-
dicions.

Es declaren de tramitació urgent:
Els expedients de modificació de crèdit amb relació 

als compromisos assenyalats.
Els expedients de despesa, vinculats als compromisos 

de referència, a què es referix l’Orde de 27 de desembre 
de 1995.

A estos efectes, han de ser objecte d’acumulació les 
diferents fases del procediment de gestió pressupostària, 
i s’han d’adoptar en la mateixa mesura procediments 
especials de registre comptable de les operacions respec-
tives.

Tres.  En els supòsits que preveu l’apartat anterior, 
quan siga procedent la tramitació d’expedients d’amplia-
ció de crèdit i als efectes que preveu l’article 54 de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 
les sol·licituds d’increments de crèdit s’han de justificar, 
en tot cas, amb base en les peticions addicionals formula-
des per les corporacions locals afectades.

Quatre.  Les ajudes que es reconeguen a càrrec de la 
secció 32, programa 942N, destinades a corregir situa-
cions de desequilibri financer de les entitats locals, reque-
rixen, prèviament a la concessió, la presentació d’un pla 
de sanejament financer formulat per la corporació petici-
onària i s’instrumenten mitjançant un conveni subscrit 
entre esta i el Ministeri d’Economia i Hisenda.

Als efectes de l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària, el conveni al qual es 
fa referència en el paràgraf anterior pot tindre caràcter 
plurianual.

Cinc.  Els crèdits inclosos en el pressupost de despe-
ses amb les finalitats assenyalades en l’apartat u anterior 
s’han de transferir amb la periodicitat necessària al 
compte extrapressupostari corresponent, habilitat a estos 
efectes en la Direcció General del Tresor i Política Finan-
cera. Este procediment s’aplica per tal de materialitzar el 
pagament simultani de les obligacions que deriven de la 
participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat, 
tant en concepte de lliuraments a compte com de liquida-
ció definitiva, així com per procedir al pagament simultani 
de les obligacions que porten causa de les sol·licituds pre-
sentades per les corporacions locals, una vegada es dic-
ten les resolucions pertinents que donen origen al reco-
neixement de les obligacions esmentades per part de 
l’Estat.

Article 93.  Informació que han de subministrar les cor-
poracions locals.

Amb la finalitat de procedir tant a la liquidació defini-
tiva de les participacions dels ajuntaments en els tributs 
de l’Estat, corresponent al 2005, com a distribuir el crèdit 
destinat a subvencionar la prestació dels servicis de trans-
port públic col·lectiu urbà, les respectives corporacions 
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locals han de facilitar, en la forma que determinen els 
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda:

a)  Abans del 30 de juny de l’any 2005, tots els muni-
cipis han de remetre la documentació següent:

a.1)  Una certificació comprensiva de la recaptació 
líquida obtinguda el 2003 per l’Impost sobre Béns Immo-
bles, l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica.

a.2)  Una certificació comprensiva de les bases 
imposables deduïdes dels padrons de l’any 2003, així 
com de les altes que s’hi hagen produït, corresponents a 
l’Impost sobre Béns Immobles, de naturalesa urbana, i 
dels tipus exigibles al municipi en els tributs que s’es-
menten en el paràgraf precedent.

a.3)  Una certificació de les quotes exigibles en l’Im-
post d’Activitats Econòmiques el 2003, inclosa la incidèn-
cia de l’aplicació del coeficient a què es referix l’article 86 
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
vigents en aquell període impositiu.

La Direcció General de Finançament Territorial ha de 
procedir a dictar la corresponent resolució i establir els 
models que continguen el detall de la informació necessà-
ria.

Als municipis que, tot i estar en l’àmbit d’aplicació de 
la subsecció 2a de la secció 3a d’este capítol, no aporten 
la documentació que determinen les condicions assenya-
lades anteriorment se’ls aplica, si s’escau, un mòdul de 
ponderació equivalent al 60 per 100 de l’esforç fiscal mitjà 
aplicable al municipi amb menys coeficient per este con-
cepte, dins del tram de població en què s’enquadre, a 
l’efecte de practicar la liquidació definitiva de la seua par-
ticipació en els tributs de l’Estat per a l’any 2005.

b)  Abans del 30 de juny de l’any 2005 i amb el reque-
riment previ dels servicis competents del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda, els documents que a continuació es 
ressenyen, per tal de procedir a la distribució de les aju-
des destinades a finançar el servici de transport col·lectiu 
urbà de viatgers, a què fa referència l’article 88.

1r. En tots els casos, les dades analítiques quantitati-
ves i qualitatives sobre la gestió econòmica i financera de 
l’empresa o servici, referides a l’exercici del 2004, segons 
el model definit per la Direcció General de Finançament 
Territorial.

2n. Si es tracta de servicis realitzats per la mateixa 
entitat en règim de gestió directa, certificat detallat de les 
partides d’ingressos i despeses imputables al servici i 
dels dèficits o resultats reals produïts en l’exercici del 
2004.

3r. Si es tracta de servicis realitzats en règim de gestió 
directa per un organisme autònom o societat mercantil 
municipal, comptes anuals de l’exercici del 2004 de l’em-
presa o organisme que exercisca l’activitat, degudament 
autenticats i auditats, si s’escau, amb el detall de les ope-
racions 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 pres-
ten el servici de règim de concessió o qualsevol altra 
modalitat de gestió indirecta, igualment el document refe-
rit en l’apartat anterior.

5t. En qualsevol cas, document oficial en què s’arre-
pleguen, actualitzats, els acords reguladors de les condi-
cions financeres en què l’activitat es realitza, en el qual 
consten les quantitats percebudes com a aportació del 
Ministeri d’Economia i Hisenda i de les altres administra-
cions públiques diferents de la subvenció a què fa refe-
rència l’article 88 d’esta Llei.

6t. En tots els casos, justificació que l’empresa, l’orga-
nisme o l’entitat que preste el servici està al corrent en el 

compliment de les seues obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social a 31 de desembre del 2004.

Als ajuntaments que no complisquen l’enviament de 
la documentació en la forma que preveu este article no 
se’ls reconeix el dret a percebre l’ajuda destinada a finan-
çar el servici de transport públic col·lectiu de viatgers per 
causa d’interés general i amb la finalitat d’evitar perjuís 
financers als altres perceptors.

Article 94.  Retencions que s’han de practicar a les enti-
tats locals 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.

U.  Les retencions que s’hagen d’acordar en l’àmbit 
d’aplicació de la disposició addicional quarta del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les ha 
de fer la Direcció General de Finançament Territorial, amb 
la sol·licitud prèvia de l’òrgan competent que, en cada 
cas, tinga atribuïda la gestió recaptadora 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 estos, si la quan-
tia de tots estos supera el límit de les quantitats retingu-
des, s’han d’imputar al pagament dels deutes a prorrata 
del seu import respectiu.

Dos.  Llevat que la quantia del deute siga inferior, la 
retenció ha de ser d’un import equivalent al 50 per 100 de 
la quantia assignada a la corporació respectiva, tant en 
cada lliurament a compte com en la liquidació definitiva 
anual corresponents a la participació en els tributs de l’Es-
tat, resultant de l’aplicació de les normes de les sec-
cions 2a a 5a d’este capítol.

La retenció pot arribar fins al 100 per 100 de la partici-
pació en tributs de l’Estat a què es referix el paràgraf ante-
rior quan es tracte de deutes derivats de tributs de l’Estat 
que hagen estat legalment repercutits, d’ingressos a 
compte corresponents a retribucions en espècie, de quan-
titats retingudes o que s’hagen hagut de retindre a compte 
de qualsevol impost, o de cotitzacions socials que hagen 
sigut objecte de retenció o haurien hagut de ser-ne.

En els dos casos, i sense perjuí del que establix el 
paràgraf següent, la quantia que s’ha de retindre en el 
conjunt de l’exercici es pot reduir i, si s’escau, periodificar 
segons la situació de tresoreria de l’entitat, quan es justi-
fique l’existència de greus desfasaments de tresoreria 
generats per la prestació de servicis necessaris i obligato-
ris que afecten el compliment regular de les obligacions 
de personal o 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’exigisca, en tot cas, cap con-
traprestació 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 2005, 
i llevat que la quantia del deute siga inferior, no és possi-
ble establir a partir del que preveu el paràgraf anterior un 
percentatge de retenció inferior al 25 per 100 dels lliura-
ments a compte i de la liquidació definitiva de la participa-
ció en els tributs de l’Estat, definida a les seccions 2a a 5a 
d’este capítol, quan les entitats locals tinguen pendents 
de retenció deutes derivats de tributs de l’Estat que hagen 
estat legalment repercutits, d’ingressos a compte corres-
ponents a retribucions en espècie o de quantitats retingu-
des o que s’haurien hagut de retindre a compte de qualse-
vol impost, o de cotitzacions socials que hagen sigut 
objecte de retenció o haurien hagut de ser-ne.

En els supòsits en què el deute nasca com a conse-
qüència del reintegrament d’avançaments de finança-
ment a càrrec del Tresor Públic, la retenció s’ha d’adequar 
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a les condicions fixades en la concessió de l’avançament 
corresponent, ja siga mitjançant la cancel·lació total del 
dèbit en forma singular o en retencions successives fins a 
l’extinció definitiva del dèbit de la corporació respectiva.

Tres.  En els procediments de reducció del percen-
tatge de retenció a què es referix este article, la Direcció 
General de Finançament Territorial ha de dictar la resolu-
ció corresponent, tenint en compte la situació financera 
de l’entitat i la necessitat de garantir la prestació dels ser-
vicis públics obligatoris. En la resolució s’ha de fixar el 
període de temps en què el límit general ha de ser reduït 
al percentatge de retenció que s’hi assenyale, reducció 
que es pot condicionar a l’existència d’un pla de saneja-
ment o a l’adaptació, si s’escau, d’un altre en curs.

Les resolucions que declaren l’extinció dels deutes a 
càrrec de les quantitats que s’hagen retingut correspo-
nen, en cada cas, a l’òrgan competent que tinga atribuïda 
la gestió recaptadora, d’acord amb la normativa especí-
fica aplicable, i produïx efectes, en la part concurrent del 
deute, des del moment en què s’haja efectuat la retenció.

Quatre.  Meriten interés els pagaments de les obliga-
cions tributàries de les entitats locals que es facen amb 
posterioritat al terme del termini que inicialment hauria 
correspost. L’interés aplicable és l’interés legal del diner 
que en cada moment estiga vigent.

Cinc.  Les entitats locals poden presentar un pla 
específic d’amortització dels deutes tributaris estatals en 
el qual s’establisca un programa de cancel·lació del deute 
pendent. El pla també ha d’incloure un compromís relatiu 
al pagament en període voluntari de les obligacions tribu-
tàries corrents que es generen en el futur.

Sempre que el pla presentat es considere viable i les 
entitats locals tinguen greus desequilibris financers que 
posen en perill la prestació dels servicis públics obligato-
ris, s’ha de reduir l’interés legal del diner aplicable en un 
punt.

Així mateix, les entitats locals poden presentar un pla 
específic de cancel·lació dels deutes per quotes de la 
Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, en el 
qual s’establisca un programa per a la seua cancel·lació 
en condicions similars a les establides per a deutes tribu-
taris estatals, en el qual també s’ha d’incloure un compro-
mís relatiu al pagament en el termini reglamentari dels 
deutes per quotes i conceptes de recaptació conjunta que 
es meriten en el futur.

CAPÍTOL II

Comunitats autònomes

Article 95.  Lliuraments a compte del Fons de Suficièn-
cia.

Els crèdits pressupostaris destinats al finançament del 
Fons de Suficiència, corresponents als lliuraments a 
compte que establix 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 autònomes de règim comú i ciutats amb esta-
tut d’autonomia, són per a cada comunitat autònoma i 
ciutat amb estatut d’autonomia els que s’inclouen en la 
secció 32, «Direcció General de Finançament Territorial»–
«Lliuraments a compte per Fons de Suficiència»–pro-
grama 941M.

Article 96.  Liquidació definitiva del Fons de Suficiència 
de l’any 2003 de les comunitats autònomes i ciutats 
amb estatut d’autonomia.

La pràctica de la liquidació definitiva del Fons de Sufi-
ciència a favor de les comunitats autònomes i ciutats amb 
estatut d’autonomia de l’any 2003 es fa a càrrec del crèdit 
dotat en la secció 32, servici 18 –Direcció General de 

Finançament Territorial. Diverses–, –Liquidació definitiva 
del finançament de les comunitats autònomes i ciutats 
amb estatut d’autonomia d’exercicis anteriors–.

Article 97.  Aplicació de la garantia de finançament dels 
servicis d’assistència sanitària l’any 2003.

U.  L’aplicació de la garantia de finançament dels 
servicis d’assistència sanitària corresponent a l’exercici 
2003, de conformitat amb el que establix el número 2 de 
la disposició transitòria segona 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 autònomes de règim comú i ciutats amb esta-
tut d’autonomia, es fa a càrrec del crèdit dotat en la secció 
32, servici 18 –Direcció General de Finançament Territo-
rial. Diverses–, –Liquidació definitiva del finançament de 
les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autono-
mia d’exercicis anteriors–.

Dos.  La garantia indicada es calcula d’acord amb les 
regles següents:

1a.  Es determina l’índex de creixement entre els 
anys 1999 i 2003 del finançament assignat als servicis 
d’assistència sanitària de la Seguretat Social per a cada 
comunitat autònoma com el quocient entre l’import del 
finançament dels servicis d’assistència sanitària de la 
Seguretat Social l’any 2003 i les necessitats de finança-
ment dels servicis d’assistència sanitària de la Seguretat 
Social l’any base 1999.

2a.  Les necessitats de finançament dels servicis 
d’assistència sanitària l’any base 1999 per a cada comuni-
tat són les que resulten d’efectuar les operacions que 
regula l’apartat B) de l’article 4 de la Llei 21/2001, menys 
l’import dels fons específics que regula el paràgraf c)  
del dit apartat.

En el cas de les comunitats que hagen assumit la ges-
tió efectiva d’estos servicis a partir de l’1 de gener del 
2002, les necessitats de finançament dels servicis d’assis-
tència sanitària de la Seguretat Social l’any base 1999 són 
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 transferència d’estos servi-
cis.

Estes necessitats de finançament s’incrementen en 
l’import de la valoració l’any base 1999 de les revisions 
relacionades amb el finançament dels servicis d’assistèn-
cia sanitària de la Seguretat Social que s’hagen aplicat al 
Fons de Suficiència de la comunitat autònoma correspo-
nent a partir de l’exercici 2003, d’acord amb el que establi-
xen els articles 16.1 de la Llei 21/2001 i 71.tres de la Llei 
23/2001, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2002.

3a.  L’import del finançament dels servicis d’assis-
tència sanitària de la Seguretat Social l’any 2003 per a 
cada comunitat autònoma es determina multiplicant el 
percentatge que representen les necessitats de finança-
ment dels servicis d’assistència sanitària de la Seguretat 
Social 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 l’any 2003 el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes que regula la Llei 21/2001, de 27 
de desembre. A estos efectes:

a)  Les necessitats de finançament dels servicis d’as-
sistència sanitària de la Seguretat Social l’any base 1999 
per a cada comunitat autònoma són les definides en la 
regla 2a anterior.

b)  Les necessitats totals de finançament l’any base 
1999 per a cada comunitat autònoma són les que fixen les 
comissions mixtes Estat-comunitat autònoma en les 
quals es va adoptar com a propi el sistema de finança-
ment de les comunitats autònomes de règim comú vigent 
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a partir del 2002, minorades en l’import del Fons d’Incapa-
citat Temporal.

Estes necessitats de finançament s’incrementen en 
l’import de la valoració l’any base 1999 de les revisions 
que s’hagen aplicat al Fons de Suficiència de la comunitat 
autònoma corresponent a partir de l’exercici 2003, d’acord 
amb el que establixen els articles 16.1 de la Llei 21/2001 i 
71.dos i tres de la Llei 23/2001, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2002.

c)  El volum de recursos que proporciona a cada 
comunitat l’any 2003 el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes que regula la Llei 21/2001, de 27 
de desembre, resulta de sumar els imports següents:

La recaptació pels tributs cedits sobre patrimoni, 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, 
successions i donacions i sobre el joc i les taxes afectes 
als servicis transferits, pels seus valors normatius de 
l’any 2003. A estos efectes es consideren valors norma-
tius de l’any 2003 d’estos tributs el seu valor l’any 
base 1999 actualitzat l’any 2003 aplicant-hi el percentatge 
de creixement entre els anys 1999 i 2003 de l’ITE utilitzat 
per actualitzar el Fons de Suficiència de cada comunitat, 
d’acord amb l’article 15 de la Llei esmentada.

El rendiment definitiu de la tarifa autonòmica de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques l’any 2003. 
En cas que alguna comunitat autònoma haja exercit la 
potestat normativa en relació amb l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, en comptes de l’import 
donat pel rendiment de la tarifa autonòmica de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, es computa el 
que hauria resultat si no haguera exercit la potestat 
esmentada.

El rendiment definitiu l’any 2003 de la cessió de l’IVA i 
dels impostos sobre la cervesa, sobre productes interme-
dis, sobre l’alcohol i les begudes derivades, sobre hidro-
carburs, sobre labors del tabac i sobre l’electricitat.

El rendiment definitiu l’any 2003 de l’impost sobre 
determinats mitjans de transport. A estos efectes, s’entén 
com a rendiment definitiu del 2003 per este impost l’im-
port de la recaptació real líquida imputada a cada comuni-
tat des de l’1 de gener del 2003 fins al 31 de desembre del 
2003. En el cas que alguna comunitat autònoma haja 
exercit la competència normativa en este tribut, es com-
puta com a rendiment definitiu el que hauria resultat si no 
s’haguera exercit esta potestat.

El rendiment definitiu l’any 2003 de l’Impost sobre 
Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs. A estos 
efectes, s’entén com a rendiment definitiu del 2003 per 
este impost l’import de la recaptació real líquida impu-
tada a cada comunitat des de l’1 d’abril del 2003 fins al 31 
de març del 2004. En el cas que alguna comunitat autò-
noma haja exercit la competència normativa en este tri-
but, es computa com a rendiment definitiu el que hauria 
resultat si no haguera exercit esta potestat.

L’import definitiu del Fons de Suficiència de la comu-
nitat autònoma l’any 2003.

4a.  En cas que en alguna comunitat autònoma l’ín-
dex que resulte de la regla 1a anterior siga inferior a l’ín-
dex d’increment entre 1999 i 2003 del producte interior 
brut estatal nominal a preus de mercat, la comunitat ha de 
percebre la quantitat que resulte d’aplicar a les necessi-
tats de finançament dels servicis d’assistència sanitària 
de la Seguretat Social l’any base 1999 definides en la regla 
2a anterior la diferència entre l’índex que resulte de la 
regla 1a anterior i l’índex d’increment entre 1999 i 2003 del 
producte interior brut estatal nominal a preus de mercat.

Article 98.  Transferències a comunitats autònomes cor-
responents al cost dels nous servicis traspassats.

Si a partir d’1 de gener de l’any 2005 es fan noves 
transferències de servicis a les comunitats autònomes, els 

crèdits corresponents al cost efectiu es doten en la sec-
ció 32 «Transferències a comunitats autònomes per cost 
dels servicis assumits» en conceptes específics que ha de 
determinar en el moment oportú la Direcció General de 
Pressupostos. En el cas de transferències corresponents a 
la gestió realitzada pel Servici Públic d’Ocupació Estatal 
en l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació, estos crè-
dits es doten en el pressupost del Servici Públic d’Ocupa-
ció Estatal.

A estos efectes, els reials decrets que aproven les 
noves transferències de servicis han de contindre, com a 
mínim, els aspectes següents:

a)  Data en què la comunitat autònoma ha d’assumir 
efectivament la gestió del servici transferit.

b)  El finançament anual, en euros de l’exercici 2005, 
desglossat en els diferents capítols de despesa que com-
prenga.

c)  La valoració referida a l’any base de 1999, corres-
ponent al cost efectiu anual d’este, a l’efecte de la revisió 
del valor del Fons de Suficiència de la comunitat autò-
noma que correspon prevista en l’article 16.1 de la Llei 
21/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals i Admi-
nistratives del Nou Sistema de Finançament de les Comu-
nitats Autònomes de Règim Comú i Ciutats amb Estatut 
d’Autonomia.

Article 99.  Fons de compensació interterritorial.

U.  La secció 33 dels Pressupostos Generals de l’Es-
tat es dota amb dos fons de compensació interterritorial i 
la suma de tots dos puja a 1.061.814,75 milers d’euros, en 
compliment del que disposa la Llei 22/2001, de 27 de 
desembre, Reguladora dels Fons de Compensació Inter-
territorial.

Dos.  El Fons de Compensació, dotat amb 796.380,97 
milers d’euros, es destina a finançar despeses d’inversió 
d’acord amb el que preveu l’article 2 de la Llei 22/2001.

Tres.  El Fons Complementari, dotat amb 265.433,78 
milers d’euros, el poden aplicar les comunitats autòno-
mes i ciutats amb estatut d’autonomia propi al finança-
ment de les despeses de posada en marxa o funciona-
ment de les inversions realitzades a càrrec de la secció 33 
dels Pressupostos Generals de l’Estat en els termes que 
preveu article 6.2 de la Llei 22/2001.

Quatre.  El percentatge que representa el Fons de 
Compensació destinat a les comunitats autònomes sobre 
la base de càlcul constituïda per la inversió pública és 
del 26,27013 per 100, d’acord amb l’article 2.1.a) de la Llei 
esmentada. A més, en compliment de la disposició addici-
onal única de la Llei 22/2001, el percentatge que represen-
ten els fons de compensació interterritorial destinats a les 
comunitats autònomes i a les ciutats amb estatut d’auto-
nomia sobre la base de càlcul de la inversió pública és 
del 35,5758 per 100.

Cinc.  Els projectes d’inversió que es poden finançar 
a càrrec dels fons anteriors són els que es detallen en 
l’annex de la secció 33.

Sis.  En l’exercici 2005 són beneficiàries d’estos fons 
les comunitats autònomes de Galícia, Andalusia, Astúries, 
Cantàbria, Múrcia, València, Castella-la Manxa, 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 Compensa-
ció Interterritorial d’exercicis anteriors s’incorporen auto-
màticament al pressupost de l’any 2005 a disposició de la 
mateixa Administració a la qual corresponia l’execució 
dels projectes el 31 de desembre del 2004.

Huit.  En tant els romanents de crèdits pressuposta-
ris d’exercicis anteriors s’incorporen al vigent, el Tresor 
Públic pot fer avançaments de tresoreria a les comunitats 
autònomes pel mateix import a les peticions de fons efec-
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tuades per estes «a compte» dels recursos que hagen de 
percebre una vegada que s’efectue la incorporació 
esmentada.

Els avançaments han de quedar reemborsats abans 
de finalitzar l’exercici econòmic.

TÍTOL VIII

Cotitzacions socials

Article 100.  Bases i tipus de cotització a la Seguretat 
Social, atur, Fons de Garantia Salarial i formació pro-
fessional durant l’any 2005.

Les bases i els tipus de cotització a la Seguretat Social, 
atur, Fons de Garantia Salarial i formació professional, a 
partir de l’1 de gener del 2005, són 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 del 2005, en la quantia 
de 2.813,40 euros mensuals.

2.  D’acord amb el que establix el número 2 de l’arti-
cle 16 del text refós de la Llei General de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, durant l’any 2005, les bases de cotització en els 
règims de la Seguretat Social i respecte de les contingèn-
cies que determina este article, tenen com a límit mínim 
les quanties del salari mínim interprofessional vigent en 
cada moment, incrementades en un sext, llevat que hi 
haja disposició expressa en contra.

Dos.  Bases i tipus de cotització en el règim general 
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, estan limitades, per a 
cada grup de categories professionals, per les bases míni-
mes i màximes següents:

a)  Les bases mínimes de cotització, segons catego-
ries professionals i grups de cotització, s’incrementen, 
des de l’1 de gener del 2005 i respecte de les vigents el 31 
de desembre del 2004, en el mateix percentatge en què 
augmente el salari mínim interprofessional.

b)  Les bases màximes, siga quina siga la categoria 
professional i grup de cotització, durant l’any 2005, són 
de 2.813,40 euros mensuals o de 93,78 euros diaris.

2.  Els tipus de cotització en el règim general de la 
Seguretat Social són, durant l’any 2005, els següents:

a)  Per a les contingències comunes el 28,30 per 100, 
en què el 23,60 per 100 és a càrrec de l’empresa i el 4,70 
per 100, a càrrec del treballador.

b)  Per a les contingències d’accidents de treball i 
malalties professionals s’apliquen, reduïts en un 10 
per 100, els percentatges de la tarifa de primes aprovada 
pel Reial Decret 2930/1979, de 29 de desembre, i les pri-
mes resultants són a càrrec exclusiu de l’empresa.

3.  Durant l’any 2005, per a la cotització addicional 
per hores extraordinàries que establix l’article 111 del text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, s’apliquen 
els tipus de cotització següents:

a)  Quan es tracte de les hores extraordinàries moti-
vades per força major, el 14,00 per 100, del qual el 12,00 
per 100 és a càrrec de l’empresa i el 2,00 per 100 a càrrec 
del treballador.

b)  Quan es tracte de les hores extraordinàries no 
compreses en el paràgraf anterior, el 28,30 per 100, del 
qual el 23,60 per 100 és a càrrec de l’empresa i el 4,70 
per 100 a càrrec del treballador.

4.  A partir de l’1 de gener del 2005, la base màxima 
de cotització per contingències comunes aplicable als 
representants de comerç és la prevista amb caràcter 
general en l’apartat dos.1.b) d’este article.

5.  A l’efecte de determinar, durant l’any 2005, la 
base màxima de cotització per contingències comunes 
dels artistes, s’aplica el següent:

a)  La base màxima de cotització per a tots els grups 
corresponents a les diferents categories professionals és 
de 2.813,40 euros mensuals.

No obstant això, el límit màxim de les bases de cotit-
zació per raó de les activitats realitzades per un artista, per 
a una o diverses empreses, té caràcter anual i es deter-
mina 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, ha de fixar les bases de cotització per a determi-
nar les liquidacions provisionals dels artistes, a què es 
referix l’apartat b)  del número 5 de l’article 32 del Regla-
ment General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets 
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, 
de 22 de desembre.

6.  Als efectes de determinar, durant l’any 2005, la 
base màxima de cotització per contingències comunes 
dels professionals taurins, s’aplica el següent:

a)  La base màxima de cotització per a tots els 
grups corresponents a les diferents categories professi-
onals és de 2.813,40 euros mensuals. No obstant això, el 
límit màxim de les bases de cotització per als professio-
nals taurins té caràcter anual i es determina per l’eleva-
ció a còmput anual de la base mensual màxima asse-
nyalada.

b)  El Ministeri de Treball i Assumptes Socials, tenint 
en compte la base i el límit màxims que establix l’apartat 
anterior, ha de fixar les bases de cotització per a determi-
nar les liquidacions provisionals dels professionals tau-
rins, a què es referix l’apartat b) del número 5 de l’article 33 
del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’al-
tres Drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 
2064/1995, de 22 de desembre.

Tres.  Cotització en el règim especial agrari.
1.  Durant l’any 2005, les bases de cotització dels tre-

balladors 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 
són les següents: 

Grup de cotització
Base de cotització

–
Euros/mes

  

1 855,30
2 709,20
3 616,80
4 584,10
5 584,10
6 584,10
7 584,10
8 584,10
9 584,10
10 584,10
11 584,10
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 Durant l’any 2005, el tipus de cotització respecte dels 
treballadors per compte d’altri és l’11,50 per 100.

2.  Les bases diàries de cotització per jornades reals, 
corresponents a cada un dels grups de treballadors que 
realitzen tasques agràries per compte d’altri són, a partir 
d’1 de gener del 2005, les següents: 

Grup
de

cotit-
zació

Categories professionals

Base
diària de 
cotització

–
Euros

   
1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta 

direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de 
l’Estatut dels Treballadors  . . . . . . . . . . . 38,03

2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titu-
lats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,54

3 Caps administratius i de taller  . . . . . . . . . 27,43
4 Ajudants no titulats  . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,98
5 Oficials administratius  . . . . . . . . . . . . . . . 25,98
6 Subalterns  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,98
7 Auxiliars administratius  . . . . . . . . . . . . . . 25,98
8 Oficials de primera i segona  . . . . . . . . . . 25,98
9 Oficials de tercera i especialistes  . . . . . . 25,98

10 Treballadors majors de díhuit anys no 
qualificats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,98

11 Treballadors menors de díhuit anys, siga 
quina siga la seua categoria professio-
nal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,98

 La cotització per cada jornada real s’obté aplicant el 
15,50 per 100 a la base de cotització assenyalada en el 
quadre anterior.

3.  En la cotització per accidents de treball i malalties 
professionals, cal atindre’s al que establix el Reial Decret 
2930/1979, de 29 de desembre. No obstant això, a les 
empreses que, abans del 26 de gener de 1996, estaven 
cotitzant per la modalitat de quotes per hectàrees, els és 
aplicable una reducció del 40 per 100 en els tipus de per-
centatges que establix el Reial Decret esmentat.

4.  A partir d’1 de gener del 2005, la cotització dels 
treballadors pel seu compte als quals siga aplicable el nou 
règim de cotització que preveu la disposició addicional 
trenta-sisena del text refós de la Llei General de la Segu-
retat Social s’efectua en els termes següents:

La base màxima de cotització és de 2.813,40 euros 
mensuals.

La base mínima de cotització és de 770,40 euros men-
suals.

El tipus de cotització durant l’any 2005 és el 17,80 
per 100.

La base de cotització dels treballadors pel seu compte 
que l’1 de gener del 2005 tinguen una edat inferior a 50 
anys és l’elegida per ells dins de les bases màxima i 
mínima.

L’elecció de base de cotització pels treballadors pel 
seu compte que, l’1 de gener del 2005, tinguen 50 anys 
complits o més, està limitada a la quantia de 1.444,20 
euros mensuals.

La cotització, a l’efecte de contingències professio-
nals, s’ha de dur a terme aplicant a la base de cotització 
el 0,60 per 100.

La cotització respecte a la millora voluntària de la inca-
pacitat temporal s’efectua aplicant a la base de cotització 
el tipus del 3,95 per 100, del qual el 3,30 per 100 correspon 
a contingències comunes i 0,65 per 100 a contingències 
professionals.

5.  A partir d’1 de gener del 2005, la cotització dels 
treballadors pel seu compte que no s’acullen al nou règim 
de cotització previst en la disposició addicional trenta-
sisena del text refós de la Llei General de la Seguretat 
Social es fa d’acord amb el següent:

La base de cotització durant l’any 2005 és de 608,70 
euros mensuals.

El tipus de cotització durant l’any 2005 és el 18,75 
per 100.

La cotització, a l’efecte de contingències professio-
nals, es du a terme aplicant a la base de cotització l’1 
per 100.

La cotització respecte a la millora voluntària de la inca-
pacitat temporal s’efectua aplicant a la base de cotització 
el tipus del 4,35 per 100, del qual el 3,70 per 100 correspon 
a contingències comunes i el 0,65 per 100 a contingències 
professionals.

Quatre.  Cotització en el règim especial dels treballa-
dors 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 són, des de l’1 de gener del 2005, els 
següents:

1.  La base màxima de cotització és de 2.813,40 euros 
mensuals. La base mínima de cotització és de 770,40 
euros mensuals.

2.  La base de cotització dels treballadors autònoms 
que, l’1 de gener del 2005, tinguen una edat inferior a 50 
anys, és l’elegida per ells dins de les bases màxima i 
mínima fixades en l’apartat anterior.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, 
a primer de gener del 2005, tinguen 50 anys complits o 
més, està compresa entre les quanties de 781,90 euros 
mensuals i 1.465,60 euros mensuals, llevat que es tracte 
del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a 
conseqüència de la defunció d’este, s’haja hagut de posar 
al front i donar-se d’alta en este règim especial amb 45 
anys o més, cas en què l’elecció de bases està compresa 
entre les quanties de 770,40 i 1.465,50 euros mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que abans 
dels cinquanta anys hagen cotitzat en qualsevol dels 
règims del sistema de Seguretat Social cinc anys o més, 
poden mantindre durant el 2005 la base de cotització de 
l’any 2004 incrementada en un percentatge comprés 
entre els que haja augmentat la base mínima i la màxima 
de cotització en este règim.

3.  En els casos de treballadors de 30 anys o menys, 
o de dones de 45 anys o més donats d’alta en este règim 
especial en els termes que establix la disposició addicio-
nal trenta-cinquena del text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, en la redacció anterior a l’entrada en 
vigor d’esta Llei, la base de cotització és la que elegisquen 
entre les quanties següents: 584,10 i 2.813,40 euros men-
suals, excepte en els casos en què siguen aplicables els 
límits a què es referix el segon paràgraf de l’apartat ante-
rior.

4.  El tipus de cotització en este règim especial de la 
Seguretat Social és el 29,80 per 100. Quan l’interessat no 
s’haja acollit a la protecció per incapacitat temporal, el 
tipus de cotització és el 26,50 per 100.

5.  Per a les contingències d’accidents de treball i 
malalties professionals s’apliquen 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 
cotització elegida per l’interessat.

Cinc.  Cotització en el règim especial d’empleats de 
la llar.

En el règim especial de la Seguretat Social d’empleats 
de la llar, la base i tipus de cotització són, a partir d’1 de 
gener del 2005, els següents:

1.  La base de cotització és de 584,10 euros mensuals.
2.  El tipus de cotització en este règim és del 22,00 

per 100, en què el 18,30 per 100 és a càrrec de l’ocupador 
i el 3,70 per 100 a càrrec del treballador. Quan l’empleat 
de la llar preste servicis amb caràcter parcial o discontinu 



Suplement núm. 1 Dissabte 1 gener 2005 65

a un o més ocupadors, és exclusivament a càrrec seu el 
pagament de la quota corresponent.

Sis.  Cotització en el règim especial dels treballadors 
del mar.

1.  El que establixen els apartats u i dos d’este article 
és aplicable al règim especial dels treballadors del mar, 
sense perjuí, si s’escau, i per a la cotització per contingèn-
cies 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 pel Decret 2864/1974, de 30 d’agost, del 
que establix el número següent, i amb excepció del tipus 
de cotització per contingències comunes dels treballadors 
pel seu compte, que és del 29,80 per 100.

2.  La cotització per a totes les contingències i situa-
cions protegides en este règim especial dels treballadors 
inclosos en els grups segon i tercer a què es referix l’arti-
cle 19.5 del text refós aprovat pel Decret 2864/1974, de 30 
d’agost, s’efectua sobre les remuneracions que es deter-
minen anualment mitjançant orde del Ministeri de Treball 
i Assumptes Socials, a proposta de l’Institut Social de la 
Marina, escoltades les organitzacions representatives del 
sector. Esta determinació s’efectua per províncies, moda-
litats de pesca i categories professionals, sobre la base 
dels valors mitjans de remuneració percebuda l’any pre-
cedent.

Les bases que es determinen són úniques, sense que 
puguen ser inferiors ni superiors a les que s’establisquen 
per a les diferents categories professionals, de conformi-
tat 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 d’1 de gener del 2005, la cotització en el 
règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del 
carbó es determina mitjançant l’aplicació del que preveu 
l’apartat dos, sense perjuí que, a l’efecte de la cotització 
per contingències comunes, les bases de cotització es 
normalitzen d’acord amb les regles següents:

Primera.  S’ha de tindre en compte l’import de les 
remuneracions percebudes o que hagen tingut dret a per-
cebre els treballadors, computables als efectes de cotitza-
ció per accidents de treball i malalties professionals, 
durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre del 2004, tots dos inclusivament.

Segona.  Estes remuneracions es totalitzen agru-
pant-les per categories, grups professionals i especialitats 
professionals i zones mineres, tenint en compte el que 
disposa l’article 57 del Reglament General sobre Cotitza-
ció i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social, apro-
vat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre.

Els imports obtinguts, així totalitzats, es dividixen per 
la suma dels dies a què corresponguen.

Tercera.  Este resultat constituïx la base normalit-
zada diària de cotització per contingències comunes, l’im-
port de la qual no pot ser inferior al fixat per a l’exercici 
immediatament anterior per a esta categoria professio-
nal, incrementat en el mateix percentatge experimentat 
en el present exercici pel límit màxim de cotització a què 
es referix l’apartat 1 d’este article, ni superior a la quanti-
tat resultant d’elevar a quantia anual l’esmentat límit 
màxim de cotització i dividir-lo pels dies naturals de l’any 
2005.

2.  El Ministeri de Treball i Assumptes Socials ha de 
fixar la quantia de les bases normalitzades, mitjançant 
l’aplicació de les regles que preveu el número anterior.

Huit.  Base de cotització a la Seguretat Social en la 
situació d’atur.

1.  Durant la situació legal d’atur, la base de cotitza-
ció a la Seguretat Social dels treballadors pels quals hi 

haja obligació legal de cotitzar és equivalent a la mitjana 
de les bases dels últims sis mesos d’ocupació cotitzada 
per contingències comunes o, si s’escau, per les contin-
gències 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 atur, en els casos de 
suspensió del dret, suposa la represa de l’obligació de 
cotitzar per la base de cotització corresponent al moment 
del naixement del dret.

Quan s’haja extingit el dret a la prestació per atur 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 faltava, i les bases 
i tipus de cotització que li corresponien, la base de cotitza-
ció a la Seguretat Social, durant la percepció d’esta pres-
tació, és la corresponent al dret inicial pel qual opta.

Nou.  Cotització per atur, Fons de Garantia Salarial i 
formació professional.

La cotització per les contingències d’atur, Fons de 
Garantia Salarial i formació professional s’ha de dur a 
terme, a partir d’1 de gener del 2005, d’acord amb el que 
s’assenyala a continuació:

1.  La base de cotització per les contingències esmen-
tades i en tots els règims de la Seguretat Social que les 
tinguen cobertes és la corresponent a les contingències 
d’accidents de treball i malalties professionals.

A les bases de cotització per a atur en el règim espe-
cial dels treballadors del mar també els és aplicable el que 
disposen l’article 19.6 del text refós aprovat per Decret 
2864/1974, de 30 d’agost, i les normes de desplegament 
del precepte esmentat, sense perjuí del que assenyala 
l’apartat sis d’este article.

La base de cotització per atur que correspon pels tre-
balladors per compte d’altri, tant de caràcter fix com 
eventual, inclosos en el règim especial agrari de la Segu-
retat Social, és la de les jornades reals establida per al 
règim esmentat i a la qual es referix l’apartat tres d’este 
article. Així mateix, la base de cotització per a determinar 
les aportacions al Fons de Garantia Salarial per treballa-
dors per compte d’altri inclosos en el règim especial 
agrari està constituïda per la corresponent base mensual 
de cotització per jornades reals, a què es referix l’apartat 
tres d’este article.

2.  A partir de l’1 de gener del 2005, els tipus de cotit-
zació són els següents:

A)  Per a la contingència d’atur:
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 relleu, 
interinitat i contractes, siga quina siga la modalitat utilit-
zada, realitzats amb treballadors discapacitats: el 7,55 per 
100, del qual el 6,00 per 100 és a càrrec de l’empresari i 
l’1,55 per 100, a càrrec del treballador.

b)  Contractació de duració determinada:
1r.  Contractació de duració determinada a temps 

complet: 8,30 per 100, del qual el 6,70 per 100 és a càrrec 
de l’empresari i l’1,60 per 100, a càrrec del treballador.

2n.  Contractació de duració determinada a temps 
parcial: 9,30 per 100, del qual el 7,70 per 100 és a càrrec de 
l’empresari i l’1,60 per 100, a càrrec del treballador.

Quan la contractació de duració determinada, a temps 
complet o parcial, l’efectuen empreses de treball temporal 
per a posar a disposició de les empreses usuàries els treba-
lladors contractats: 9,30 per 100, del qual el 7,70 per 100 és a 
càrrec de l’empresari i l’1,60 per 100, a càrrec del treballador.

No obstant això, el Govern, com a conseqüència de 
l’evolució del mercat de treball i específicament vist l’aug-
ment de l’estabilitat en l’ocupació, pot reduir, amb la con-
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sulta prèvia als interlocutors socials, els tipus de cotitza-
ció a l’atur arreplegats en el paràgraf anterior.

El tipus de cotització per als treballadors per compte 
d’altri de caràcter eventual, inclosos en el règim especial 
agrari de la Seguretat Social, és el que fixa l’apartat 1r, 
paràgraf b), anterior, per a la contractació de duració 
determinada a temps complet, llevat quan siga aplicable 
un altre tipus de cotització específic pel fet de tractar-se 
d’empreses de treball temporal, o llevat que siga aplica-
ble el tipus de cotització que preveu el paràgraf a)  ante-
rior, per a contractes concrets de duració determinada o 
per a treballadors discapacitats. La quota que ha d’ingres-
sar el treballador i l’empresari s’ha de reduir, respectiva-
ment, en un 40 per 100.

B)  Per a la cotització al Fons de Garantia Salarial, el 
0,40 per 100, a càrrec exclusiu de l’empresa.

C)  Per a la cotització per formació professional, el 
0,70 per 100, en què el 0,60 per 100 és a càrrec de l’em-
presa i el 0,10 per 100, a càrrec del treballador.

Deu.  Cotització en els contractes per a la formació i 
d’aprenentatge.

Durant l’any 2005, la cotització pels treballadors que 
hagen establit un contracte per a la formació, o d’apre-
nentatge abans del 17 de maig de 1997, es fa d’acord amb 
el següent:

a)  La cotització a la Seguretat Social consistix en 
una quota única mensual, en els termes següents:

En els contractes per a la formació, 31,60 euros per 
contingències comunes, dels quals 26,35 euros són a càr-
rec de l’empresari i 5,25 euros, a càrrec del treballador. En 
els contractes d’aprenentatge, 25,77 euros per contingèn-
cies comunes, dels quals 21,50 euros són a càrrec de l’em-
presari i 4,27 euros, a càrrec del treballador.

En les dos modalitats de contractes, 3,63 euros per 
contingències professionals, a càrrec de l’empresari.

b)  La cotització al Fons de Garantia Salarial consistix 
en una quota mensual de 2,02 euros, a càrrec exclusiva-
ment de l’empresari.

c)  La cotització per formació professional consistix en 
una quota mensual d’1,11 euros, de la qual 0,97 euros són a 
càrrec de l’empresari i 0,14 euros, a càrrec del treballador.

d)  Les retribucions percebudes en concepte d’hores 
extraordinàries estan subjectes a la cotització addicional a 
què es referix l’apartat dos.3 d’este article.

Onze.  No obstant el que establixen els apartats ante-
riors d’este article, en cap cas i per aplicació de l’article 16 
del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, les 
bases mínimes o úniques de qualsevol dels règims que 
integren el sistema de la Seguretat Social poden ser infe-
riors a la base mínima del règim general.

Dotze.  Es faculta el ministre de Treball i Assumptes 
Socials per a dictar les normes necessàries per a aplicar i 
desplegar el que preveu este article.

Article 101. Cotització a les mutualitats generals de fun-
cionaris per a l’any 2005.

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 Funcio-
naris 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, llevat de la 
indicada en el paràgraf h) de la disposició esmentada, són 
els següents:

1.  El percentatge de cotització dels funcionaris en 
actiu i assimilats integrats en MUFACE es fixa en l’1,69 per 
100 sobre els havers reguladors als efectes de cotització 
de drets passius.

2.  La quantia de l’aportació de l’Estat, regulada en 
l’article 35 del Reial Decret Legislatiu 4/2000, representa el 
5,90 per 100 dels havers reguladors a l’efecte de cotització 
de drets passius. Del tipus esmentat del 5,90, el 5,07 cor-
respon a l’aportació de l’Estat per actiu i el 0,83, a l’apor-
tació 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 Arma-
des, gestionat per l’Institut Social de les Forces Armades 
(ISFAS), a què es referix el Reial Decret Legislatiu 1/2000, 
de 9 de juny, per al finançament de les prestacions a què 
es referix l’article 9, llevat de la indicada en el paràgraf f) 
de la disposició esmentada, són els següents:

1.  El percentatge de cotització i d’aportació del per-
sonal militar en actiu i assimilat integrat a l’ISFAS es fixa 
en l’1,69 per 100 sobre els havers reguladors als efectes 
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 representa 
l’11,16 per 100 dels havers reguladors als efectes de cotit-
zació de drets passius. Del tipus esmentat de l’11,16, el 
5,07 correspon a l’aportació de l’Estat per actiu i el 6,09, a 
l’aportació per pensionista exempt de cotització.

Tres.  Els tipus de cotització i d’aportació de l’Estat al 
règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris 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, llevat de la 
indicada en el paràgraf f) de l’esmentada disposició, són 
els següents:

1.  El percentatge de cotització del personal de l’Ad-
ministració de Justícia en actiu i assimilat, integrat en 
MUGEJU, es fixa en l’1,69 per 100 sobre els havers regu-
ladors 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 el 
6,67 per 100 dels havers reguladors a l’efecte de cotització 
de drets passius. Del tipus esmentat del 6,67, el 5,07 cor-
respon a l’aportació de l’Estat per actiu i el l’1,60, a l’apor-
tació per pensionista exempt de cotització.

Disposició addicional primera. Seguiment d’objectius.

Els programes i les actuacions als quals és especial-
ment aplicable durant l’any 2005 el sistema previst en la 
disposició addicional setzena de la Llei 37/1988, de 28 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 
1989, són, siga quin siga l’agent del sector públic estatal 
que els execute o els gestione, els següents:

Centres i institucions penitenciàries.
Seguretat viària.
Acció a favor dels migrants.
Protecció i millora del medi natural.
Infraestructures del transport ferroviari.
Creació d’infraestructures de carreteres.
Pla nacional de regadius.
Recerca científica.
Recerca i desenvolupament tecnologicoindustrial.
Promoció, administració i ajudes per a rehabilitació i 

accés a vivenda.
Protecció i millora del medi natural.

També és aplicable el sistema de seguiment especial, 
que preveu esta disposició, als objectius que establixen 
els plans d’actuacions dels ens públics Ports de l’Estat, 
Autoritats Portuàries i Aeroports Espanyols i Navegació 
Aèria.
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Disposició addicional segona. Prestacions econòmiques 
de la Seguretat Social per fill a càrrec.

U.  El límit d’ingressos a què es referix el primer 
paràgraf de la lletra c) del número 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 2005, en 8.665,61 
euros anuals.

El límit d’ingressos a què es referix el segon paràgraf 
de la lletra c) del número 1 de l’article 182 de l’esmentat 
text refós queda fixat, a partir d’1 de gener del 2005, en 
14.484 euros anuals, i s’incrementa en 2.346 euros per 
cada fill a càrrec a partir del quart, inclusivament.

Dos.  A partir de l’1 de gener de l’any 2005, la quan-
tia de les prestacions econòmiques de la Seguretat 
Social per fill a càrrec, amb díhuit anys o més i un grau 
de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, és de 
3.378,00 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 100 i necessite el concurs d’una altra per-
sona per a realitzar els actes essencials de la vida, la quantia 
de la prestació econòmica és de 5.067,00 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 2005, els subsi-
dis econòmics a què es referix la Llei 13/1982, de 7 
d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids, es fixen, 
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 des-

peses de transport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,11

 Dos.  A partir de l’1 de gener de l’any 2005, les pen-
sions assistencials reconegudes en virtut del que dispo-
sen la Llei de 21 de juliol de 1960 i el Reial Decret 2620/
1981, de 24 de juliol, es fixen en la quantia de 149,86 euros 
íntegres mensuals, i s’abonen dos pagues extraordinàries 
del mateix import que es meriten en els mesos de juny i 
desembre.

Les pensions assistencials són objecte de revisió pe-
riòdica, a fi de comprovar que els beneficiaris mantenen 
els requisits exigits per al seu reconeixement i, en cas 
contrari, declarar l’extinció del dret i exigir el reintegra-
ment de les quantitats percebudes indegudament. El 
Ministeri de Treball i Assumptes Socials pot instar la inco-
ació dels procediments de revisió a l’efecte de practicar 
l’ajust econòmic i pressupostari de la despesa generada. 
Els resultats que oferisquen aquells procediments han de 
ser comunicats al departament ministerial esmentat.

Disposició addicional quarta. Ajudes socials als afectats 
pel virus d’immunodeficiència humana (VIH).

Durant l’any 2005 les quanties mensuals de les ajudes 
socials reconegudes a favor de les persones contamina-
des pel virus d’immunodeficiència humana (VIH), establi-
des 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 determinen 
mitjançant l’aplicació de les proporcions regulades en els 
paràgrafs esmentats sobre l’import de 506,99 euros.

Disposició addicional quinta. Interés legal del diner.

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 del diner, este queda establit en el 4 per 100 
fins al 31 de desembre de l’any 2005.

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, és del 5 per 100.

Disposició addicional sexta. Garantia de l’Estat per a 
obres d’interés cultural.

U.  D’acord amb el que establix l’apartat 3 de la dispo-
sició addicional novena de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, durant l’exercici 2005, l’import 
total acumulat en tot moment dels compromisos atorgats 
per l’Estat respecte a totes les obres o conjunts d’obres 
cedides temporalment per a la seua exhibició en instituci-
ons de competència exclusiva del Ministeri de Cultura i els 
seus organismes públics adscrits, així com del Consell 
d’Administració del Patrimoni Nacional, no pot excedir els 
1.600 milions d’euros.

El límit màxim dels compromisos específics que s’ator-
guen per primera vegada l’any 2005 per a obres o conjunts 
d’obres destinades a la seua exhibició en una mateixa 
exposició és de 200 milions d’euros. Una vegada retorna-
des les obres als cedents i acreditat pels responsables de 
les exposicions la finalització de la garantia atorgada sense 
cap incidència, les quantitats compromeses deixen d’estar-
ho i es poden tornar a atorgar a una nova exposició.

Excepcionalment este límit màxim es pot elevar per 
damunt dels 200 milions d’euros per acord del Consell de 
Ministres a proposta del ministre d’Economia i Hisenda, 
cas en què l’import total acumulat, durant el període de 
vigència d’esta exposició, s’incrementa fins als 2.500 mili-
ons d’euros.

El límit màxim dels compromisos específics que s’ator-
guen 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 Collecti-
ons Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Naviga-
tion Incorporated, Imiberia Anstalt, i la baronessa Carmen 
Thyssen-Bornemisza», per al 2005 és de 540,91 milions 
d’euros.

Dos.  L’any 2005 és aplicable el que disposa l’apartat 
anterior a les exposicions organitzades per la Societat Esta-
tal per a l’Acció Cultural Exterior i per la Societat Estatal de 
Commemoracions Culturals que se celebren en instituci-
ons dependents de l’Administració General de l’Estat.

Disposició addicional sèptima. Revaloració per a l’any 
2005 de les prestacions de gran invalidesa del règim 
especial de la Seguretat Social de les Forces Armades.

Les prestacions de gran invalidesa destinades a remu-
nerar la persona encarregada de l’assistència al gran invà-
lid, causades fins al 31 de desembre del 2004 en el règim 
especial de la Seguretat Social de les Forces Armades, 
experimenten amb efectes de l’1 de gener de l’any 2005 un 
increment del 2 per 100, una vegada adaptats els seus 
imports a la desviació real de l’IPC en el període de novem-
bre del 2003 a novembre del 2004.

Disposició addicional octava. Plantilles màximes de mili-
tars professionals de tropa i marineria que s’han d’as-
solir el 31 de desembre de l’any 2005.

Les plantilles màximes de militars professionals de 
tropa i marineria que s’han d’assolir el 31 de desembre de 
l’any 2005 no poden superar els 80.000 efectius.

S’autoritza el Ministeri de Defensa a iniciar els processos 
de selecció i reclutament a partir de l’aprovació d’esta Llei.

Dins de l’oferta d’ocupació pública que preveu l’article 
20 d’esta Llei per a l’any 2005, s’ha de procedir a convo-
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car, amb caràcter extraordinari, 1.500 places per a l’accés 
dels militars professionals de tropa i marineria a una rela-
ció de servicis de caràcter permanent, a les quals poden 
optar aquells que, en el moment de la convocatòria, tin-
guen complit cinc anys de temps de servicis; i 200 places 
per a l’accés directe a l’ensenyament militar requerit per a 
la incorporació a les escales de suboficials dels exèrcits, 
amb l’exigència de titulacions del sistema educatiu gene-
ral que es determinen per reglament.

Disposició addicional novena. Gestió directa pel Servici 
Públic d’Ocupació Estatal de crèdits destinats a políti-
ques actives d’ocupació.

El Servici Públic d’Ocupació Estatal, de conformitat 
amb el que establix l’article 13.e)  de la Llei 56/2003, de 
16 de desembre, d’Ocupació, es reserva per a la seua ges-
tió directa els crèdits específicament consignats en l’estat 
de despeses del seu pressupost per a finançar les actuaci-
ons següents:

a)  Programes l’execució dels quals afecte un àmbit 
geogràfic superior al d’una comunitat autònoma, quan 
estos exigisquen la mobilitat geogràfica dels aturats o 
treballadors que hi participen a una altra comunitat autò-
noma diferent de la seua i necessiten una coordinació 
unificada.

b)  Programes per a la millora de l’ocupació dels 
demandants d’ocupació mitjançant la col·laboració del 
Servici Públic d’Ocupació Estatal amb òrgans de l’Admi-
nistració General de l’Estat o els seus organismes autò-
noms per a la realització d’accions formatives i execució 
d’obres i servicis d’interés general i social, relatives a 
competències exclusives de l’Estat.

c)  Programes d’intermediació i polítiques actives 
d’ocupació l’objectiu de les quals siga la integració labo-
ral de treballadors immigrants, realitzats en els seus paï-
sos d’origen, i facilitar l’ordenació dels fluxos migratoris.

La reserva pressupostària esmentada opera com a 
reserva de gestió de polítiques actives d’ocupació en els 
supòsits abans assenyalats a favor del Servici Públic 
d’Ocupació Estatal, tot i les competències assumides de la 
gestió realitzada per l’organisme esmentat en l’àmbit de 
treball, l’ocupació i la formació per les comunitats autòno-
mes mitjançant els corresponents reials decrets de tras-
passos.

D’acord amb el que preveu l’article 14.3 de l’esmen-
tada Llei 56/2003, de 16 de desembre, el finançament de la 
reserva de gestió, amb crèdits explícitament autoritzats 
en l’estat de despeses del pressupost del Servici Públic 
d’Ocupació Estatal, és independent de la destinada a pro-
grames de foment de l’ocupació, la distribució territorial 
dels quals, en aplicació del procediment que establix l’ar-
ticle 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària, s’efectua entre les comunitats autònomes 
amb competències de gestió assumides.

Disposició addicional desena. 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 mecenatge, 
durant l’any 2005, es consideren activitats prioritàries de 
mecenatge les següents:

1a.  Les que porta a terme l’Institut Cervantes per a la 
promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cul-
tura mitjançant xarxes telemàtiques i noves tecnologies, 
així com la commemoració del quart centenari de la publi-
cació de l’obra El Quixot.

2a.  La promoció i la difusió de les llengües oficials 
dels diferents territoris de l’Estat espanyol portades a 

terme per les institucions corresponents de les comuni-
tats autònomes amb llengua oficial pròpia.

3a.  La conservació, restauració o rehabilitació dels 
béns del Patrimoni Històric Espanyol que s’especifiquen 
en l’annex VIII d’esta Llei, així com les activitats i els béns 
que, amb l’acord previ entre el Ministeri de Cultura i el 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, s’incloguen en el 
programa de digitalització, conservació, catalogació, difu-
sió i explotació dels elements del Patrimoni Històric Espa-
nyol «patrimonio.es», a què es referix l’article 75 de la Llei 
53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Adminis-
tratives i de l’Orde Social.

4a.  Els programes de formació del voluntariat que 
hagen sigut objecte de subvenció per part de les adminis-
tracions públiques.

5a.  Els projectes i les actuacions de les administraci-
ons públiques dedicades a la promoció de la societat de la 
informació, i en particular els que tinguen per objecte la 
prestació dels servicis públics per mitjà dels servicis infor-
màtics i telemàtics a través d’Internet.

6a.  La recerca en les instal·lacions científiques que a 
estos efectes reconega el Ministeri d’Economia i Hisenda, 
a proposta del Ministeri d’Educació i Ciència, i escoltades 
prèviament les comunitats autònomes competents en 
matèria de recerca científica i tecnològica, en el termini de 
dos mesos des de l’entrada en vigor d’esta Llei.

7a.  La recerca dels àmbits de microtecnologies i 
nanotecnologies, genòmica i proteòmica i energies reno-
vables referides a biomassa i biocombustibles, realitza-
des per les entitats que, a estos efectes, reconega el 
Ministeri d’Economia i Hisenda, a proposta d’Educació i 
Ciència, escoltades, prèviament, les comunitats autòno-
mes competents en matèria d’investigació científica i tec-
nològica, en el termini de dos mesos des de l’entrada en 
vigor d’esta Llei.

Dos.  Els percentatges i els límits de les deduccions 
que establisquen els articles 19, 20 i 21 de l’esmentada 
Llei 49/2002 s’eleven en cinc punts percentuals en relació 
amb les activitats incloses en l’apartat anterior.

Disposició addicional onzena.  Pagaments a compte a 
l’Església catòlica l’any 2005.

U.  Per a l’any 2005 es fixa la quantia dels pagaments 
a compte mensuals a què es referix l’apartat tres de la 
disposició addicional vintena de la Llei 54/1999, de 29 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2000, en 11.789.140 euros.

Dos.  S’eleven a definitives les quantitats lliurades a 
compte l’any 2004.

Disposició addicional dotzena. Assignació de quantitats 
a finalitats socials.

Per a l’any 2005, el resultat de l’aplicació del que dis-
posa la disposició addicional dotzena de la Llei 52/2002, 
de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2003, no pot ser inferior a 121.181.782 euros. 
Quan no s’assolisca esta xifra, l’Estat n’ha d’aportar la 
diferència.

Disposició addicional tretzena. Provisió de fons per a 
projectes de caràcter cultural, educatiu i d’integració 
social de les confessions minoritàries.

Per a l’any 2005 i amb caràcter temporal fins que no 
s’assolisca l’autofinançament complet de totes les con-
fessions religioses a Espanya, es disposa la dotació de 
fins a 3.000.000 d’euros per al finançament de projectes 
que contribuïsquen a una millor integració social i cultural 
de les minories religioses a Espanya, presentats per les 
confessions no catòliques amb l’acord de cooperació amb 
l’Estat o amb «notori arrelament».
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La gestió de la dotació a què es referix el paràgraf 
anterior la du terme una fundació del sector públic estatal 
creada per a esta finalitat, en la forma que establix l’article 
45 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.

Disposició addicional catorzena. Aportació financera del 
Servici Públic d’Ocupació Estatal al finançament del 
Pla integral d’ocupació de les Canàries.

U.  De conformitat amb el que establix la disposició 
addicional quinta de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, 
d’Ocupació, el Servici Públic d’Ocupació Estatal aporta 
42.070.850 euros al finançament, l’any 2005, del Pla inte-
gral d’ocupació de les Canàries. Esta quantitat s’ha de 
destinar a finançar les accions i mesures de foment d’ocu-
pació descrites en l’annex II del Conveni de col·laboració 
de 27 de desembre del 2002, subscrit entre l’Administra-
ció General de l’Estat i l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Canàries.

Dos.   Esta aportació financera es lliura en el segon 
mes de cada quadrimestre natural de l’any 2005, amb la 
sol·licitud prèvia documentada de la Comunitat Autò-
noma de les Canàries al Servici Públic d’Ocupació Estatal 
de l’aplicació dels fons.

Tres.  L’aplicació per la Comunitat Autònoma de les 
Canàries de l’aportació financera, així com el seu segui-
ment i avaluació es regixen pel Conveni de col·laboració 
de 27 de desembre del 2002.

Quatre.  Finalitzat l’exercici 2005 i abans de l’1 d’abril 
del 2006, la Comunitat Autònoma de les Canàries ha de 
remetre a la Direcció General del Servici Públic d’Ocupa-
ció Estatal informació dels col·lectius d’aturats atesos 
amb l’aportació esmentada, les accions realitzades, així 
com la documentació necessària als efectes del cofinan-
çament del Fons Social Europeu a través del Programa 
operatiu de titularitat de l’esmentat organisme de 
«Foment de l’ocupació» de l’objectiu 1.

Disposició addicional quinzena. Aportació financera del 
Servici Públic d’Ocupació Estatal al finançament del 
Pla integral d’ocupació de la Comunitat Autònoma 
d’Extremadura.

U.  El Servici Públic d’Ocupació Estatal aporta al 
finançament del Pla integral d’ocupació de la Comunitat 
Autònoma d’Extremadura 25.000.000 d’euros.

Dos.  Esta quantitat, conjuntament amb l’aportació 
financera que realitze la Comunitat Autònoma d’Extrema-
dura, es destina a finançar accions i mesures de foment 
d’ocupació, enquadrades en les polítiques actives d’ocu-
pació, que es descriguen en el Conveni de col·laboració 
que subscriga l’Administració General de l’Estat amb l’Ad-
ministració de la comunitat autònoma esmentada.

Tres.  Esta aportació es lliura en el segon mes de 
cada quadrimestre natural de l’any 2005, amb la sol·licitud 
prèvia documentada de la Comunitat d’Autònoma d’Ex-
tremadura al Servici Públic d’Ocupació Estatal de l’aplica-
ció dels fons.

Quatre.  L’aplicació per la Comunitat Autònoma d’Ex-
tremadura de l’aportació financera, així com el seu segui-
ment i avaluació es regix, a este efecte, pel que estipula el 
Conveni de col·laboració que se subscriga.

Cinc.  Finalitzat l’exercici 2005 i abans de l’1 d’abril 
del 2006, la Comunitat Autònoma d’Extremadura ha de 
remetre a la Direcció General del Servici Públic d’Ocupa-
ció Estatal informació dels col·lectius de treballadors ate-
sos amb les aportacions fetes efectives, les accions realit-
zades, així com la documentació necessària als efectes 
del cofinançament del Fons Social Europeu a través del 
Programa operatiu de titularitat de l’organisme esmentat 
de «Foment de l’ocupació» de l’objectiu 1.

Disposició addicional setzena. Determinació de l’indica-
dor públic de renda a efectes múltiples (IPREM)  per 
al 2005.

De conformitat amb el que establix l’article 2.2 del 
Reial Decret Llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalit-
zació de la regulació del salari mínim interprofessional i 
per a l’increment de la seua quantia, l’indicador públic de 
renda d’efectes múltiples (IPREM)  té les quanties 
següents durant el 2005:

a)  L’IPREM diari: 15,66 euros.
b)  L’IPREM mensual: 469,80 euros.
c)  L’IPREM anual: 5.637,60 euros.

En els supòsits en què la referència al salari mínim 
interprofessional ha sigut substituïda per la referència a 
l’IPREM en aplicació del que establix el Reial Decret Llei 
3/2004, la quantia mensual de l’IPREM és de 6.577,20 
euros, quan les corresponents normes es referisquen al 
salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat 
que expressament excloguen les pagues extraordinàries; 
en este cas, la quantia és de 5.637,60 euros.

Disposició addicional dessetena. Sorteig especial de 
Loteria Nacional a favor de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer.

L’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Es-
tat destina durant l’any 2005 els beneficis d’un sorteig 
especial de Loteria Nacional a favor de l’Associació Espa-
nyola contra el Càncer, d’acord amb les normes que dicte 
a l’efecte el Ministeri d’Economia i Hisenda.

Disposició addicional dihuitena. Sorteig especial de 
Loteria Nacional a favor de la Creu Roja Espanyola.

L’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Es-
tat destina durant l’any 2005 els beneficis d’un sorteig 
especial de Loteria Nacional a favor de la Creu Roja Espa-
nyola, d’acord amb les normes que dicte a l’efecte el 
Ministeri d’Economia i Hisenda.

Disposició addicional denovena. Dotació dels fons de 
foment a la inversió espanyola a l’exterior.

U.  La dotació del Fons per a Inversions a l’Exterior 
s’incrementa en 90.151,82 milers d’euros. El Comité Exe-
cutiu del Fons per a Inversions a l’Exterior pot aprovar 
durant l’any 2005 operacions per un import total màxim 
de 140.000,00 milers d’euros.

Dos.   La dotació del Fons per a Operacions d’Inver-
sió a l’Exterior de la Xicoteta i Mitjana Empresa no s’incre-
menta l’any 2005. El Comité Executiu del Fons d’Opera-
cions d’Inversió a l’Exterior de la Xicoteta i Mitjana 
Empresa pot aprovar durant l’any 2005 operacions per un 
import total màxim de 15.000,00 milers d’euros.

Disposició addicional vintena. Assegurança de crèdit a 
l’exportació.

El límit màxim de cobertura per a nova contractació, 
excloses la modalitat de pòlissa oberta de gestió d’expor-
tacions (PAGEX)  i pòlissa 100, que pot assegurar i distri-
buir la Compañía Española de Seguros de Crédito a la 
Exportación, Sociedad Anónima (CESCE)  és, per a 
l’exercici de l’any 2005, de 4.547,28 milions d’euros.

Disposició addicional vint-i-unena. Projectes concertats 
de recerca dels programes nacionals cientificotecno-
lògics.

En relació amb els projectes concertats de recerca 
dels programes nacionals cientificotecnològics, finançats 
mitjançant crèdits privilegiats sense interessos a càrrec 
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del Fons Nacional per al Desenvolupament de la Recerca 
Científica i Tècnica, la gestió dels quals té atribuïda el Cen-
tre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), 
s’autoritza este centre per a la concessió de moratòries o 
ajornaments de fins a un màxim de cinc anys i a l’interés 
legal del diner, sempre que es presten garanties suficients 
per part del deutor, mitjançant avals bancaris, hipoteques 
i, fins i tot, garanties personals, en els casos en què les 
anteriors no es puguen obtindre, 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 financera de les quals justifique la impossibi-
litat d’atendre els pagaments en les seues dates, sempre 
que s’acredite documentalment esta situació, i amb l’in-
forme favorable previ de la Secretaria d’Estat d’Universi-
tats i Recerca del Ministeri d’Educació i Ciència.

Disposició addicional vint-i-dosena. Ajudes reemborsa-
des per al finançament d’actuacions concertades amb 
finalitats de recerca científica i desenvolupament tec-
nològic.

Les ajudes públiques que, d’acord amb el que establix 
l’article 5 de la Llei 13/1986, de Foment i Coordinació 
General de la Recerca Científica i Tècnica, es concedixen a 
empreses per al finançament d’actuacions de les que pre-
veuen els apartats 1 i 2 de l’esmentat article es poden 
configurar com a ajudes reemborsables totalment o par-
cialment —amb cessió a l’Administració General de l’Es-
tat, en este últim cas, dels drets sobre els resultats— en 
funció del que s’haja aconseguit en l’execució d’estes 
actuacions, i en els termes que establisquen les respecti-
ves bases reguladores. Els ingressos derivats dels reem-
borsaments de les ajudes públiques amb finalitats de 
recerca científica i desenvolupament tecnològic a què es 
referix este precepte poden generar crèdit en les aplicacions 
18.08.463B.740, 18.08.463B.750, 18.08.463B.760, 18.08.463B.770 
i 18.08.463B.780 de l’estat de despeses.

Disposició addicional vint-i-tresena. Procés de liquida-
ció 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 
disposició final primera del Reial Decret 1885/1996, s’in-
gressen en el Tresor Públic, poden 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 la reforma 
de casernes de la Guàrdia Civil i de comissaries de policia.

Disposició addicional vint-i-quatrena. Suport financer a 
empreses de base tecnològica.

L’import total màxim de les operacions que es poden 
aprovar durant l’any 2005 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 és de 42.579,76 milers d’euros, 
dels quals 2.000,00 milers d’euros s’imputen a l’aplicació 
pressupostària 20.16.467C.821, 16.000,00 milers d’euros 
s’imputen a l’aplicació pressupostària 20.16.467C.831, 
500,00 milers d’euros s’imputen a l’aplicació pressupos-
tària 20.14.467G.821.10, 5.500,00 milers d’euros s’imputen 
a l’aplicació pressupostària 20.14.467G.831.10 i 18.579,76 
milers d’euros s’imputen a l’aplicació pressupostària 
18.06.467C.831.10.

L’import total màxim que es pot aprovar durant l’any 
2005 per a les operacions a què es referix l’apartat 2 de 
l’esmentada disposició addicional és d’11.420,24 milers 

d’euros, quantitat que es finança a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 20.16.467C.822.

Disposició addicional vint-i-cinquena. Suport financer a 
les xicotetes i mitjanes empreses.

U.  Es crea una línia de finançament destinada a afavo-
rir el finançament dels projectes empresarials promoguts per 
les xicotetes i mitjanes empreses, per tal de millorar-ne la 
competitivitat i contribuir a la generació d’ocupació.

Per a donar suport als projectes empresarials s’utilitza el 
préstec participatiu, instrument financer regulat per l’article 
20 del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, i modificat per la 
disposició addicional segona de la Llei 10/1996, de 18 de 
desembre.

Dos.  Per a l’aplicació d’esta línia, l’Empresa Nacional 
de Innovación, SA (ENISA), en la forma que es determine 
mitjançant conveni, ha de rebre préstecs del Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç previstos per a esta línia de finan-
çament, els quals tenen un període màxim d’amortització de 
deu anys, a tipus d’interés zero i sense necessitat de garan-
ties.

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha de regular, 
mitjançant conveni amb ENISA, les condicions, criteris, pro-
cediments i control que esta ha d’establir per a la concessió 
dels préstecs participatius.

Les possibles fallides que es generen per l’aplicació 
d’esta línia reduïxen la quantia del préstec que ENISA ha de 
tornar al final del termini de concessió. Així mateix, en el 
Conveni esmentat es determina el percentatge dels possi-
bles rendiments variables que es generen per l’aplicació 
d’esta línia que incrementen el valor del préstec que ENISA 
ha de reintegrar.

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat ha de fixar 
cada any, si s’escau, l’import de l’aportació de l’Estat a la línia 
de finançament que es crea en virtut d’este article.

Tres.  En l’exercici del 2005, la línia establida en els 
apartats anteriors es finança a càrrec de l’aplicació pressu-
postària 20.17.433M.821.04, i en exercicis successius, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària equivalent.

Disposició addicional vint-i-sisena. Finançament de la for-
mació continuada.

U.  De la cotització a formació professional preceptiva-
ment establida, la quantia que resulte d’aplicar a la base de 
l’esmentada contingència com a mínim un 0,42 per 100 
s’afecta al finançament d’accions de formació continuada de 
treballadors ocupats.

A l’efecte de donar compliment al que establix el parà-
graf anterior, l’import de la quantitat esmentada figura en el 
pressupost del Servici Públic d’Ocupació Estatal per a finan-
çar les iniciatives de formació continuada que regula el Reial 
Decret 1046/2003, d’1 d’agost, pel qual es regula el subsis-
tema de formació professional continuada, així com les des-
peses de funcionament i inversió de la Fundació Estatal per a 
la Formació en l’Ocupació. Al finançament de la formació 
continuada en les administracions públiques es destina un 
9,75 per 100 de la quantia que indica el paràgraf primer 
d’este apartat. Esta quantia està consignada en el pressupost 
del Servici Públic d’Ocupació Estatal com a dotació diferenci-
ada mitjançant aportació dinerària a l’Institut Nacional d’Ad-
ministració Pública, adscrit al Ministeri d’Administracions 
Públiques.

En el pressupost de l’Institut Nacional d’Administració 
Pública han de figurar territorialitzats els fons corresponents 
a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla per al 
finançament de la formació continuada dels seus empleats 
públics. L’abonament dels fons esmentats es fa des de l’Insti-
tut Nacional d’Administració Pública mitjançant transferència 
nominativa a cada comunitat i ciutat autònoma.

En l’exercici immediat a aquell en què es tanque el 
pressupost, s’ha d’efectuar una liquidació per raó de les 
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quotes de formació professional efectivament percebudes, 
l’import de les quals s’ha d’incorporar al pressupost de 
l’exercici següent, amb el signe que corresponga.

Dos.  Les comunitats autònomes amb competència 
de gestió en matèria de formació professional continuada 
reben del Servici Públic d’Ocupació Estatal les transferèn-
cies de fons per a la gestió i el finançament de contractes 
programa per a la formació de treballadors i d’accions 
complementàries i d’acompanyament a la formació, en la 
quantia que resulte segons els criteris de distribució territo-
rial de fons que s’aproven en la Conferència Sectorial d’As-
sumptes Laborals.

La comunitat autònoma que encara no haja assumit el 
traspàs de les polítiques actives d’ocupació i, en concret, la 
competència de gestió en matèria de formació professio-
nal continuada, durant l’exercici 2005 pot rebre del Servici 
Públic d’Ocupació Estatal, amb l’acord previ de la Comissió 
Estatal de Formació Continuada, una transferència de fons 
per una quantia igual a la que li hauria correspost si tin-
guera assumida esta competència, segons els criteris de 
distribució territorial de fons aprovats en la Conferència 
Sectorial per a Assumptes Laborals. La transferència de 
fons s’efectua a càrrec dels crèdits autoritzats per esta Llei 
a l’estat de despeses del pressupost del Servici Públic 
d’Ocupació Estatal per al finançament de la formació conti-
nuada, sense que supose cap increment respecte dels con-
signats específicament per a la finalitat esmentada. En este 
cas, els fons s’han de destinar al finançament d’acords de 
formació continuada subscrits entre l’Administració auto-
nòmica i els agents socials i la concessió, execució i justifi-
cació de les corresponents subvencions s’han de realitzar 
d’acord amb les bases reguladores que establisca l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma i amb les condicions 
que establisca la resolució de transferència de fons emesa 
per la Direcció General del Servici Públic d’Ocupació Esta-
tal.

Tres.  Les empreses que cotitzen per la contingència 
de formació professional disposen d’un crèdit per a l’exer-
cici de les accions de formació continuada que regula el 
capítol II del Reial Decret 1046/2003, d’1 d’agost, que resulta 
d’aplicar a la quantia ingressada per l’empresa en concepte 
de formació professional durant l’any 2004 el percentatge 
de bonificació que, en funció de la mida de les empreses, 
s’establix a continuació:

Empreses de 6 a 9 treballadors: 90%.
De 10 a 49 treballadors: 65%.
De 50 a 249 treballadors: 52,5%.
De 250 o més treballadors: 42,5%.

Les empreses d’1 a 5 treballadors disposen d’un crèdit 
de bonificació per empresa, en comptes d’un percentatge, 
en els termes que establisca l’orde del ministre de Treball i 
Assumptes Socials a què es referix l’article 8 del Reial 
Decret esmentat.

Així mateix, es poden beneficiar d’un crèdit de forma-
ció, en els termes que establix la normativa esmentada, les 
empreses que durant l’any 2005 òbriguen nous centres de 
treball i les empreses de nova creació. En estos casos, 
quan la determinació del crèdit s’haja de realitzar aplicant 
la bonificació mitjana per treballador, es considera referèn-
cia per a l’any 2005 una bonificació mitjana de 62 euros.

Les empreses que concedisquen permisos individuals 
de formació per als seus treballadors disposen d’un crèdit 
addicional de fins a un 5 per 100 respecte del seu crèdit 
anual per a la formació continuada.

Disposició addicional vint-i-setena. Generació de crèdit 
per al finançament del Pla de reestructuració del sec-
tor lacti.

Els ingressos en el Tresor procedents de la venda de la 
quota làctia del Fons Nacional Coordinat d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació poden generar crèdit en la secció 21 

«Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació», Servici 21 
«Secretaria General d’Agricultura i Alimentació», pro-
grama 412B «Competitivitat i qualitat de la producció 
ramadera», concepte 775 «Millora de l’organització de la 
producció i reordenació dels sectors productius», subcon-
cepte 775.03 «Pla d’ordenació del sector lacti» per a aten-
dre el finançament del Pla de reestructuració del sector 
lacti.

Disposició addicional vint-i-huitena. Declaració d’interés 
general de determinades obres d’infraestructures 
hidràuliques amb destinació a reg.

U.  Es declaren d’interés general les obres següents:
Obres de modernització i consolidació de regadius:
Andalusia:
Millora i consolidació dels regadius de la Comunitat 

de Regants del Pantà del Rumblar (Jaén).
Millora i consolidació dels regadius de la Comunitat 

de Regants de Palos de la Frontera (Huelva).

Castella i Lleó:
Modernització del regadiu dels sectors I, II, III i IV de la 

zona regable del canal del marge esquerre del Porma 
(Lleó).

Dos.  Les obres incloses en esta disposició addicio-
nal porten implícites les declaracions següents:

a)  La d’utilitat pública als efectes que preveuen els 
articles 9, 10 i 11 de la Llei de 16 de desembre de 1954, 
d’Expropiació Forçosa.

b)  La d’urgència als efectes de l’ocupació dels béns 
afectats a què es referix l’article 52 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa.

Tres.  Esta declaració d’interés general permet les 
expropiacions forçoses requerides per a les obres esmen-
tades i la urgent ocupació dels béns afectats.

Disposició addicional vint-i-novena. Romanents de fons 
destinats a formació continuada.

U.  S’autoritza l’organisme autònom Institut Nacio-
nal d’Administració Pública, dependent del Ministeri d’Ad-
ministracions Públiques, per a utilitzar la quantitat de 
4.242.003,59 euros del romanent de formació continuada 
existent en este organisme per a compensar les despeses 
originades en el seu pressupost fins a 31 de desembre del 
2003, com a conseqüència de la gestió, el seguiment, el 
control i l’avaluació dels fons de formació continuada 
assignats durant els anys de vigència del III Acord de for-
mació continuada en les administracions públiques, la 
competència del qual s’atribuïx a este organisme autò-
nom en l’article 18 de l’Acord esmentat i en l’apartat 3 de 
l’article 2 de l’Orde del Ministeri d’Administracions Públi-
ques d’11 de gener del 2001, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per al desenvolupament de plans de 
formació en el marc d’este Acord.

Dos.  Així mateix s’autoritza este organisme autò-
nom per a utilitzar, del romanent de formació continuada, 
la quantitat que siga necessària per a compensar les des-
peses originades en el seu pressupost de despeses del 
2004 com a conseqüència de la gestió, el seguiment, el 
control i l’avaluació dels fons de formació continuada
 corresponents a l’exercici esmentat.

Tres.  En les modificacions de l’actual marc regula-
dor de la formació continuada en les administracions 
públiques que s’hagen de portar a terme per a adaptar 
transitòriament el model de formació continuada per al 
seu desenvolupament durant l’any 2005, com a conse-
qüència de la nova situació derivada de les sentències 
228/2003 i 190/2002 del Tribunal Constitucional, i de la 



72 Dissabte 1 gener 2005 Suplement núm. 1

pròrroga del III Acord de formació continuada en les 
administracions públiques, es pot establir l’autorització a 
l’Institut Nacional d’Administració Pública per a utilitzar 
un percentatge dels fons que es destinen a la formació 
continuada en les administracions públiques durant 
l’exercici pressupostari del 2005 per a finançar les despe-
ses del seu pressupost derivades de la competència que 
preveu la normativa abans esmentada.

Disposició addicional trentena. Modificació de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat 
Pressupostària.

Amb efectes de l’1 de gener del 2005 i vigència indefi-
nida, es modifica l’article 8 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, General d’Estabilitat Pressupostària, que 
queda amb la redacció següent:

«Article 8. Establiment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària.
1.  En el primer semestre de cada any, el 

Govern, a proposta del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, i amb l’informe previ del Consell de Política 
Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes 
quant a l’àmbit d’estes, fixa l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària referit als tres exercicis següents, 
tant per al conjunt del sector públic, com per a cada 
un dels grups d’agents compresos en l’article 2.1 
d’esta Llei.

2.  L’acord del Govern en què s’incloga l’objec-
tiu d’estabilitat pressupostària s’ha de trametre a les 
Corts Generals acompanyat del quadre macroeco-
nòmic d’horitzó plurianual contingut en el Programa 
d’estabilitat elaborat d’acord amb el que disposa el 
Pacte d’estabilitat i creixement, actualitzat, si s’es-
cau, en el qual s’ha de situar l’elaboració dels pres-
supostos de tots els subjectes que integren el sector 
públic estatal. De manera successiva, i després del 
corresponent debat en Ple, el Congrés dels Diputats 
i el Senat s’han de pronunciar aprovant o rebutjant 
l’objectiu d’estabilitat proposat pel Govern.

Si aprovat l’objectiu d’estabilitat pel Congrés 
dels Diputats, este és rebutjat pel Senat, l’objectiu 
s’ha de sotmetre a una nova votació del Congrés, i si 
este el ratifica, s’ha d’aprovar per majoria simple.

Aprovat l’objectiu d’estabilitat per les Corts 
Generals, l’elaboració del Projecte de Llei de Pressu-
postos Generals de l’Estat s’ha d’acomodar a este 
objectiu. Si és rebutjat, el Govern, en el termini 
màxim d’un mes, ha de remetre un nou acord, que 
s’ha de sotmetre al mateix procediment.

3.  L’informe del Consell de Política Fiscal i 
Financera a què es referix l’apartat 1 d’este article, 
així com els acords d’este que es dicten per a l’apli-
cació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, els 
ha de remetre la Secretaria Permanent del Consell 
esmentat a la Comissió General de les Comunitats 
Autònomes del Senat, perquè en tinga coneixe-
ment.»

Disposició addicional trenta-unena. Modificació de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupos-
tària.

Amb efectes de l’1 de gener del 2005 i vigència indefi-
nida, es modifica l’article 148, paràgraf segon, de la Llei 
47/2003, General Pressupostària, que queda redactat en 
els termes següents:

«No obstant això, la fiscalització prèvia i la inter-
venció dels drets i ingressos del Tresor Públic es pot 
substituir reglamentàriament per les comprovaci-
ons efectuades en l’exercici del control financer 
permanent i l’auditoria pública, llevat dels actes 

d’ordenació del pagament i pagament material cor-
responents a devolucions d’ingressos indeguts.»

La resta de l’article queda amb la mateixa redacció.

Disposició addicional trenta-dosena. Modificació del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.

Amb efectes de l’1 de gener del 2005 i vigència indefi-
nida, es modifiquen els preceptes següents del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

U.  Es modifica la disposició transitòria dotzena del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que queda redactada en els termes següents:

«Disposició transitòria dotzena. Determinació de la 
base liquidable de l’Impost sobre Béns Immo-
bles.

Fins al 31 de desembre del 2006, la determinació 
de la base liquidable de l’Impost sobre Béns Immo-
bles, atribuïda als ajuntaments en l’apartat 3 de l’ar-
ticle 77 d’esta Llei, la fa la Direcció General del 
Cadastre, llevat que l’ajuntament comunique al dit 
centre directiu que la competència l’exercix l’ajunta-
ment. Esta comunicació s’ha de fer abans que fina-
litze el mes de febrer de l’any en què assumisca 
l’exercici de l’esmentada competència.»

Dos.  S’afig una disposició transitòria, la dihuitena, 
al text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
amb la redacció següent:

«Disposició transitòria dihuitena. Règim de base 
liquidable i de bonificació de determinats immo-
bles en l’Impost sobre Béns Immobles.

Als immobles rústics valorats d’acord amb el 
que disposa l’apartat 1 de la disposició transitòria 
primera del text refós de la Llei del Cadastre Immo-
biliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 
5 de març, els és aplicable, fins a la realització d’un 
procediment de valoració col·lectiva de caràcter 
general per a immobles d’esta classe, la reducció a 
què es referix l’article 67 i, si s’escau, la bonificació 
que haja acordat l’ajuntament d’acord amb l’article 
74.2. En els dos casos, estos beneficis fiscals s’apli-
quen únicament sobre la primera component del 
valor cadastral, d’acord amb el que descriu l’esmen-
tada disposició transitòria primera.»

Tres.  El termini per a l’aplicació de la reducció en la 
base imposable de l’Impost sobre Béns Immobles a què 
es referix la disposició transitòria octava del text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa a la 
tributació dels béns immobles de característiques espe-
cials, s’amplia fins al 31 de desembre del 2006.

Disposició addicional trenta-tresena. Regularitzacions 
en l’aplicació del model de finançament local que va 
entrar en vigor l’1 de gener del 2004 i ajustos del 
model.

U.  Per tal de regularitzar els lliuraments a compte de 
la participació de les entitats locals en els ingressos de 
l’Estat de l’any 2004, efectuats l’any 2004, es transferix a 
les entitats locals, a càrrec del concepte 468, secció 32, 
servici 23, Direcció General de Finançament Territorial, 
programa 942M, la diferència entre l’import dels esmen-
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tats lliuraments a compte i els que s’hagen efectuat tenint 
en compte l’índex d’evolució dels ingressos tributaris de 
l’Estat derivada de l’aplicació 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 autònomes de règim comú i ciutats amb 
estatut d’autonomia.

Dos.  Per tal de regularitzar els lliuraments a compte 
del Fons Complementari de Finançament de l’any 2004, 
calculats d’acord amb el que establixen els articles 70 i 78 
de la Llei 61/2003, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2004, efectuats l’any 2004, 
es transferix a les entitats locals, a càrrec del concepte 
468, secció 32, servici 23, Direcció General de Finança-
ment Territorial, programa 942M, l’import necessari per a 
corregir l’efecte en este Fons del descens de la quota 
líquida estatal de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques entre els anys 2001 i 2002 derivat de l’aplicació 
de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regu-
len les mesures fiscals i administratives del nou sistema 
de finançament de les comunitats autònomes de règim 
comú i ciutats amb estatut d’autonomia.

Tres.  Les regularitzacions indicades en els apartats 
anteriors s’han de tindre en consideració per al càlcul dels 
lliuraments a compte de la participació de les entitats 
locals en els ingressos de l’Estat de l’any 2005.

Disposició addicional trenta-quatrena. Modificació del 
text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

Amb efectes d’1 de gener del 2005 i vigència indefi-
nida, es modifiquen els preceptes següents del text refós 
de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març:

U.  Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 del text refós 
de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, que queda redac-
tat en els termes següents:

«2. També tenen la consideració de béns immo-
bles:

a)  Els diferents elements privatius dels edificis 
que siguen susceptibles d’aprofitament indepen-
dent, sotmesos al règim especial de propietat horit-
zontal, així com el conjunt constituït per diferents 
elements privatius mútuament vinculats i adquirits 
en unitat d’acte i, en les condicions que es determi-
nen per reglament, els trasters i les places de esta-
cionament en proindivís adscrits a l’ús i gaudi exclu-
siu i permanent d’un titular. L’atribució dels elements 
comuns als respectius immobles, als únics efectes 
de la seua valoració cadastral, s’ha de dur a terme 
en la forma que es determine per reglament.

b)  Els compresos en l’article 8 d’esta Llei.
c)  L’àmbit espacial d’un dret de superfície i el 

d’una concessió administrativa sobre els béns 
immobles o sobre els servicis públics als quals esti-
guen afectes, llevat que es donen els supòsits pre-
vistos en les lletres anteriors.»

Dos. Es modifica l’article 9 del text refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/2004, de 5 de març, que queda redactat en els termes 
següents:

«Article 9.  Titulars cadastrals i representació.

1. Són titulars cadastrals les persones naturals 
i jurídiques donades d’alta en el cadastre immobili-
ari pel fet de tindre, sobre la totalitat o part d’un bé 
immoble, la titularitat d’algun dels drets següents:

a)  Dret de propietat plena o menys plena.
b)  Concessió administrativa sobre el bé immo-

ble o sobre els servicis públics a què estiga afecte.
c)  Dret real de superfície.
d)  Dret real d’usdefruit.

2. Quan la plena propietat d’un bé immoble o 
un dels drets limitats a què es referix l’apartat ante-
rior pertanya proindivís a una pluralitat de persones, 
la titularitat cadastral s’ha d’atribuir a la comunitat 
constituïda per totes elles, que s’ha de fer constar 
sota la denominació que resulte de la seua identifi-
cació fiscal o, si no n’hi ha, en forma prou descrip-
tiva. També tenen la consideració de titulars cadas-
trals cada un dels comuners, membres o partícips 
de les entitats esmentades, per la seua respectiva 
quota.

3. Quan algun dels drets a què es referix l’apar-
tat 1 d’este article siga comú als dos cònjuges, 
d’acord amb les disposicions o els pactes regula-
dors del corresponent règim econòmic matrimonial, 
la titularitat cadastral correspon a tots dos i s’ha 
d’atribuir per mitat a cada un d’ells, llevat que es 
justifique una altra quota de participació.

4. No tenen la consideració de titulars cadas-
trals, però han de constar en el cadastre als exclu-
sius efectes d’informació respecte de les imputaci-
ons de rendes immobiliàries en l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques els qui tinguen 
sobre el bé immoble un dret real de gaudi sotmés a 
l’esmentada imputació.

5. En cas de discrepància entre el titular cadas-
tral i el del corresponent dret segons el Registre de 
la Propietat sobre finques respecte de les quals 
conste la referència cadastral en el Registre esmen-
tat, s’ha de tindre en compte, als efectes del cadas-
tre, la titularitat que en resulte, llevat que la data del 
document pel qual es produïx la incorporació en el 
cadastre siga posterior a la del títol inscrit en el 
Registre de la Propietat.

6. Als efectes de les seues relacions amb el 
cadastre, els titulars cadastrals es regixen per les 
regles següents:

a)  Quan concórreguen diversos titulars cadas-
trals en un mateix immoble, estos han de designar 
un representant. Si no n’hi ha, se’n considera el qui 
té la condició de contribuent en l’Impost sobre Béns 
Immobles o, si n’hi ha, preferentment el substitut 
del contribuent. Si este és una entitat sense perso-
nalitat, la representació recau en qualsevol dels 
comuners, membres o partícips.

b)  Quan la titularitat cadastral dels béns immo-
bles corresponga als dos cònjuges, es considera 
atorgada la representació indistintament a qualse-
vol d’ells, llevat que es produïsca manifestació 
expressa en contra.

c)  En els altres supòsits, la representació es 
regix pel que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desem-
bre, General Tributària.

El que disposa este apartat s’entén sense perjuí 
del dret dels representats a ser informats en tot 
moment de les actuacions realitzades en relació 
amb l’immoble, així com de les resolucions que es 
puguen adoptar.»

Tres. Es modifica l’apartat 2 i s’afig un nou apartat 3 
a l’article 13 del text refós de la Llei del Cadastre Immobi-
liari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de 
març, que queden redactats en els termes següents:

«2. Els titulars dels drets a què es referix l’arti-
cle 9 estan subjectes a l’obligació de formalitzar les 
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declaracions conduents a incorporar en el cadastre 
immobiliari els immobles i les seues alteracions, així 
com a facilitar les dades identificatives dels qui tin-
guen un dret real de gaudi a què es referix l’apartat 
4 de l’article esmentat, excepte en els supòsits de 
comunicació que preveu este capítol. Així mateix 
estan obligats a col·laborar amb el cadastre immobi-
liari i subministrar-li tota la informació que siga 
necessària per a la seua gestió, bé siga amb caràcter 
general, o bé a requeriment dels òrgans competents 
d’aquell de conformitat amb el que s’establix per 
reglament.

3. Quan siguen diversos els obligats a declarar 
un mateix fet, acte o negoci, complida l’obligació 
per un, s’entén complida per tots.»

Quatre. S’afig un nou paràgraf d) a l’article 14 del 
text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, amb la redac-
ció següent:

«d) La informació amb transcendència cadas-
tral que ha de remetre l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària al Cadastre, en els supòsits i les 
condicions que es determinen per reglament, amb 
les dades identificatives i quotes de participació dels 
titulars de drets que recaiguen sobre béns immo-
bles, obtinguda a través dels procediments d’aplica-
ció dels tributs.»

Cinc. Es modifica l’article 15 del text refós de la Llei 
del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legisla-
tiu 1/2004, que queda redactat en els termes següents:

«Article 15. Procediment d’incorporació mitjançant 
sol·licitud.

Pot formular sol·licitud de baixa en el cadastre 
immobiliari, que ha d’anar acompanyat amb la 
documentació acreditativa corresponent, el que, tot 
i figurar com a titular cadastral, haja cessat en el dret 
que va originar la titularitat esmentada.

Així mateix, els titulars dels drets reals de gaudi a 
què es referix l’article 9.4 poden sol·licitar que es faça 
constar l’adquisició, l’existència o el cessament del 
seu dret als efectes que preveu l’article esmentat.»

Sis.  Es modifiquen els paràgrafs e) i f) de l’apartat 2 
de l’article 16 del text refós de la Llei del Cadastre Immo-
biliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de 
març, que queden redactats en els termes següents:

«e)  La constitució, modificació o adquisició de 
la titularitat d’una concessió administrativa i dels 
drets reals d’usdefruit i de superfície, així com dels 
drets de gaudi a què es referix l’article 9.4.

f)  Les variacions en la quota de participació 
que corresponga a cada un dels cònjuges en els 
béns immobles comuns, així com en la composició 
interna i en la quota de participació de cada un dels 
comuners, membres i partícips de les comunitats o 
entitats sense personalitat a què es referix l’arti-
cle 9.»

Set.  Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 2 de la 
disposició transitòria primera del text refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/2004, de 5 de març, que queden redactats en els termes 
següents:

«1.  La classificació de béns immobles rústics i 
urbans que establix esta Llei és aplicable a partir del 
primer procediment de valoració col·lectiva de 
caràcter general que es faça posteriorment a l’1 de 
gener del 2003, i fins aquell moment els immobles 
que figuren o es donen d’alta en el cadastre mante-

nen la naturalesa que els correspondria d’acord amb 
la normativa anterior a la Llei 48/2002, de 23 de 
desembre, del cadastre immobiliari.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, 
les construccions ubicades en sòl rústic que no 
siguen indispensables per al desenvolupament de 
les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, 
mantenen la seua naturalesa urbana fins a la realit-
zació, amb posterioritat a l’1 de gener del 2006, d’un 
procediment de valoració col·lectiva de caràcter 
general, siga quina siga la classe d’immobles a què 
este es referisca.

En cas que este procediment es referisca a 
immobles urbans, s’ha de determinar simultània-
ment un nou valor cadastral per a tots els immobles 
que tinguen una construcció en sòl de naturalesa 
rústica. Estos valors, fins que no s’aproven les noves 
normes reglamentàries de valoració d’immobles 
rústics, s’obtenen per l’aplicació de les regles 
següents:

a)  El valor del sòl de la superfície ocupada per 
les construccions es determina per aplicació dels 
mòduls específics que s’aproven per orde del minis-
tre d’Economia i Hisenda.

b)  El valor de la construcció s’obté per aplica-
ció de regles idèntiques a les que es determinen per 
a l’obtenció del valor de les construccions dels béns 
immobles urbans en la ponència de valors de la qual 
porta causa el procediment de valoració col·lectiva.

c)  El valor cadastral de l’immoble resulta de la 
suma de dos components, de les quals el primer es 
calcula mitjançant la suma dels valors resultants de 
les regles anteriors afectada pel coeficient de refe-
rència al mercat vigent per als immobles urbans, i el 
segon està constituït, si s’escau, pel valor cadastral 
vigent del sòl de l’immoble no ocupat per construc-
cions.

En els municipis en què es realitze el procedi-
ment de valoració col·lectiva general a què es referix 
este apartat i fins que entre en vigor el desplega-
ment reglamentari esmentat, estes mateixes regles 
s’apliquen a la valoració tant de les variacions que 
experimenten les construccions en sòl rústic, com 
de les noves construccions que s’hi alcen.»

«2.  Els béns immobles de característiques 
especials que, a l’entrada en vigor de la Llei 48/2002, 
de 23 de desembre, del Cadastre Immobiliari, cons-
ten en el cadastre immobiliari d’acord amb la seua 
anterior naturalesa, fins a l’entrada en vigor dels 
nous valors resultants de les ponències especials 
que s’han d’aprovar abans de l’1 d’octubre del 2007, 
mantenen el seu valor cadastral, sense perjuí de la 
seua actualització quan escaiga, així com el règim 
de valoració.

La incorporació en el cadastre immobiliari dels 
restants immobles que, d’acord amb esta Llei, tin-
guen la condició de béns immobles de característi-
ques especials s’ha de practicar abans del 31 de 
desembre del 2005.»

Huit.  S’incorpora una nova disposició transitòria, la 
sèptima, en el text refós de la Llei del Cadastre Immobi-
liari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de 
març, amb la redacció següent:

«Disposició transitòria sèptima. Incorporació de 
cotitularitats en el cadastre.

La descripció dels immobles inscrits en el 
cadastre abans de l’1 de gener del 2005 es pot com-
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pletar amb la informació que li subministre l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària, relativa a la 
identitat i quota de participació del cònjuge no ins-
crit, així com dels comuners, membres o partícips 
de les comunitats o entitats sense personalitat. La 
incorporació al cadastre d’esta informació es pot 
produir, així mateix, en virtut d’una sol·licitud dels 
interessats.»

Disposició addicional trenta-cinquena Capitalització de 
pensions de l’Associació Mútua Benèfica de l’Exèrcit 
de Terra i de l’Associació Mútua Benèfica de l’Aire.

Es faculta l’Institut Social de les Forces Armades a 
capitalitzar totes les pensions, incloses les concedides 
abans de l’entrada en vigor d’esta Llei, reconegudes a 
l’empara de la normativa reguladora de l’Associació 
Mútua Benèfica de l’Exèrcit de Terra i de l’Associació 
Mútua Benèfica de l’Aire.

La capitalització esmentada s’ha de fer d’acord amb el 
que permeten les seues disponibilitats pressupostàries i 
d’acord amb les normes que preveu l’annex a l’Orde 
Ministerial 192/1972, de 19 de gener («DOA» núm. 10 
del 22).

Disposició addicional trenta-sisena. Modificació de la 
Llei 33/1987, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 1988. Meritació de retribu-
cions.

Amb efectes de l’1 de gener del 2005 i vigència inde-
finida es modifiquen els següents preceptes de la 
Llei 33/1987, de 23 de desembre, de Pressupostos Gene-
rals de l’Estat per al 1988.

U. S’afig una nova lletra c) a l’article 33 de la Llei
33/1987, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 1988, i l’actual lletra c) passa a denominar-se 
d). La nova lletra c) té la redacció següent:

«c)  En el mes en què es produïsca un canvi de 
lloc de treball que comporte l’adscripció a una admi-
nistració pública diferent de la general de l’Estat, 
encara que no implique canvi de situació adminis-
trativa, cas en què la paga extraordinària ha d’expe-
rimentar la reducció proporcional que preveu la lle-
tra a) anterior.»

Dos.  Es modifica la lletra d) de l’article 33 de la Llei 
33/1987, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 1988, la redacció de la qual és la següent:

«d)  En el cas que cesse en el servici actiu, 
inclòs el derivat d’un canvi de cos o escala de perti-
nença, l’última paga extraordinària s’ha de meritar 
el dia del cessament i amb referència a la situació i 
drets del funcionari en la data esmentada, però en 
quantia proporcional al temps de servicis efectiva-
ment prestats, llevat que el cessament siga per jubi-
lació, mort o retir dels funcionaris a què es referix 
l’apartat d) de l’article 34 d’esta Llei, cas en què els 
dies del mes que es produïx este cessament es com-
puten com d’un mes complet.»

Tres. S’afig una nova lletra c) a l’article 34 de la Llei 
33/1987, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 1988, i l’actual lletra c) passa a denominar-se 
d). La nova lletra c) té la redacció següent:

«c)  En el mes en què es produïsca un canvi de 
lloc de treball que comporte l’adscripció a una admi-
nistració pública diferent de la general de l’Estat, 
encara que no implique canvi de situació adminis-
trativa.»

Quatre.  Es modifica la lletra d) de l’article 34 de la 
Llei 33/1987, de 23 de desembre, de Pressupostos Gene-
rals de l’Estat per al 1988, la redacció de la qual és la 
següent:

«d)  En el mes en què cesse en el servici actiu, 
inclòs el derivat d’un canvi de cos o escala de perti-
nença, llevat que siga per motius de mort, jubilació 
o retir de funcionaris subjectes al règim de classes 
passives de l’Estat, i en general en qualsevol règim 
de pensions que es meriten per mensualitats com-
pletes des del primer dia del mes següent al del 
naixement del dret.»

Disposició addicional trenta-setena. Ampliació del ter-
mini de cancel·lació de préstec atorgat a la Seguretat 
Social.

S’amplia en deu anys, a partir del 2005, el termini 
per a la cancel·lació del préstec atorgat a la Seguretat 
Social per l’Estat, a què es referix l’article 12.tres de la 
Llei 41/1994, de 30 de desembre, de Pressupostos Gene-
rals de l’Estat per al 1995.

Disposició addicional trenta-huitena. Pagament de deu-
tes amb la Seguretat Social d’institucions sanitàries la 
titularitat de les quals tenen les administracions públi-
ques o institucions sense ànim de lucre.

Les institucions sanitàries la titularitat de les quals 
tenen les administracions públiques o institucions públi-
ques o privades sense ànim de lucre, acollides a la mora-
tòria que preveu la disposició addicional trentena de la 
Llei 41/1994, de 30 de desembre, de Pressupostos Gene-
rals de l’Estat per al 1995, poden sol·licitar a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social l’ampliació de la carència 
concedida a deu anys; així mateix poden sol·licitar l’am-
pliació de la moratòria concedida fins a un màxim de deu 
anys amb amortitzacions anuals.

Disposició addicional trenta-novena. Modificació de la 
Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre sistemes de 
pagaments i liquidació de valors.

Amb efectes de l’1 de gener del 2005 i vigència inde-
finida, es modifiquen els preceptes següents de la Llei 
41/1999, de 12 de novembre, sobre sistemes de paga-
ments i de liquidació de valors.

U. El segon paràgraf de l’article 1 («Objecte»)  de 
la Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre sistemes de 
pagaments i de liquidació de valors, té la redacció que 
seguix:

«També és objecte d’esta Llei la regulació de 
determinats aspectes del règim jurídic dels sistemes 
espanyols de pagaments i de liquidació de valors, i 
a este efecte es determina quins són i es regula la 
Sociedad Española de Sistemas de Pago, Sociedad 
Anónima.»

Dos. Es fa una nova redacció a la lletra b) de l’article 8 
–que s’anomena «Sistemes espanyols reconeguts per 
esta Llei»– de la Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre 
sistemes de pagaments i liquidació de valors, que queda 
redactat de la manera següent:

«b)  l Sistema Nacional de Compensació Elec-
trònica, gestionat per la Sociedad Española de Sis-
temas de Pago, Sociedad Anónima, de conformitat 
amb el que disposa l’article 17 d’esta Llei.»

Tres. Es modifica el capítol V de la Llei 41/1999, de 12 
de novembre, sobre sistemes de pagament i liquidació de 
valors, que té la redacció següent:
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«CAPÍTOL V

La “Sociedad Española de Sistemas de Pago, 
Sociedad Anónima”

Article 17. Naturalesa, funcions i supervisió.

1. La gestió del Sistema Nacional de Compen-
sació Electrònica l’assumix una societat anònima 
que actua sota la denominació social de Sociedad 
Española de Sistemas de Pago, Sociedad Anónima.

Esta societat actua sota el principi d’equilibri 
financer i té per objecte exclusiu:

a) Facilitar l’intercanvi, la compensació i la 
liquidació d’ordes de transferència de fons entre 
entitats de crèdit, siguen quins siguen els tipus de 
documents, instruments de pagament o transmissió 
de fons que motiven les esmentades ordes de trans-
ferència.

b) Facilitar la distribució, l’arreplega i el tracta-
ment de mitjans de pagament a les entitats de crè-
dit.

c) Prestar servicis tècnics i operatius comple-
mentaris o accessoris de les activitats esmentades 
en les lletres a) i b) anteriors, així com qualssevol 
altres requerits perquè la societat col·labore i coor-
dine les seues activitats en l’àmbit dels sistemes de 
pagament.

d) Les altres que li encomane el Govern, amb 
l’informe previ del Banc d’Espanya.

La societat pot participar en els restants siste-
mes que regula esta Llei, sense que puga assumir 
riscos aliens als derivats de l’activitat que constituïx 
el seu objecte exclusiu. El ministre d’Economia i 
Hisenda, amb l’informe previ del Banc d’Espanya, 
ha d’establir les activitats d’intermediació financera 
que la societat pot realitzar i que són necessàries per 
a l’exercici de les seues funcions.

En el marc del seu objecte social, la societat pot 
establir amb altres organismes o entitats que 
duguen a terme funcions anàlogues, dins o fora del 
territori nacional, les relacions que considere conve-
nients per al millor desenvolupament de les fun-
cions que li competixen, i assumir la gestió d’altres 
sistemes, o servicis de finalitat anàloga, diferents de 
l’esmentat sistema nacional de compensació elec-
trònica.

2. La societat ha d’establir les normes bàsiques 
de funcionament dels sistemes que gestione, inclo-
ent-hi el règim d’adhesió a estos, les condicions que 
regulen les ordes cursades als dits sistemes i el 
moment en què estes s’entenen acceptades, així 
com els procediments de compensació i els mitjans 
de cobertura de les obligacions que assumisquen 
els participants. Estes normes han de preveure que 
la liquidació de les ordes de transferència de fons es 
duga a terme en un compte d’efectiu obert en el 
Banc d’Espanya. Este últim, atenent els riscos que 
comporte en el processament i la liquidació dels 
pagaments, pot fixar límits a la quantia de les ordes 
de transferència de fons que puguen ser cursades a 
través d’un determinat sistema, i, si s’escau, establir 
les vies adequades per a estes. La societat pot 
acceptar, administrar i executar les garanties que 
s’han de constituir, si s’escau, en els sistemes que 
gestione, portar els registres de les operacions i 
garanties i, en general, realitzar tots els actes de dis-
posició i administració que siguen necessaris o ade-
quats per al seu millor funcionament.

Poden ser participants del sistema nacional o 
d’altres sistemes gestionats per la societat les enti-

tats de crèdit que operen a Espanya i que estiguen 
inscrites en els preceptius registres oficials del Banc 
d’Espanya, així com este últim. En cap cas ho poden 
ser els establiments financers de crèdit.

3. La supervisió de la societat l’exercix el Banc 
d’Espanya, a qui correspon autoritzar, amb caràcter 
previ a la seua adopció pels òrgans corresponents 
de la societat, els estatuts socials i les seues modifi-
cacions, així com les normes bàsiques de funciona-
ment dels sistemes i servicis que gestione. En el cas 
de les normes bàsiques relatives als servicis com-
plementaris o accessoris a què es referix la lletra c) 
de l’apartat 1, i de les restants instruccions que regu-
len l’operativa dels sistemes i servicis gestionats per 
la societat, esta ha de comunicar-les al Banc d’Espa-
nya amb la màxima brevetat possible després 
d’adoptar-les, i poden entrar en vigor una vegada 
transcorregut el termini que ha de determinar el 
Banc d’Espanya, sense haver mostrat la seua oposi-
ció. Les normes bàsiques de funcionament dels siste-
mes es publiquen en el “Boletín Oficial del Estado”.

4. És aplicable a la societat el règim sanciona-
dor que establix la Llei 26/1988, de 28 de juliol, de 
disciplina i intervenció de les entitats de crèdit, amb 
les especificacions que es determinen legalment. 
Així mateix s’aplica a la societat el règim d’interven-
ció que establix la Llei esmentada.

Article 18. Règim jurídic.

1. Les accions de la Sociedad Española de Sis-
temas de Pago, Sociedad Anónima, són nominatives 
i han d’estar íntegrament desemborsades. Poden 
ser accionistes aquelles entitats participants en els 
sistemes de compensació i liquidació gestionats per 
la societat que assumisquen davant estos les obliga-
cions relatives a la liquidació. La distribució del capi-
tal entre les entitats esmentades s’ha de fer en fun-
ció del seu nivell d’activitat i s’ha de revisar 
periòdicament. El ministre d’Economia i Hisenda, a 
proposta del Banc d’Espanya, pot estendre la condi-
ció d’accionista a les entitats participants que no 
siguen membres liquidadors, si hi ha raons de fun-
cionament que ho aconsellen.

2. Per a l’ampliació o reducció del capital de la 
societat, quan estiguen motivades per altes o baixes 
en els accionistes, n’hi ha prou amb l’acord del Con-
sell d’Administració, sense que siga aplicable el que 
disposen els articles 158, 166 i 169.1, segon paràgraf, 
de la Llei de Societats Anònimes.

3. Els membres del Consell d’Administració de 
la societat, i els seus directors generals o assimilats, 
han de reunir les condicions d’honorabilitat i profes-
sionalitat exigibles als administradors dels bancs 
privats. L’exercici dels càrrecs esmentats és compa-
tible amb el de càrrecs anàlegs, o de qualsevol altra 
activitat o servici, en qualsevol tipus d’entitat de crè-
dit; els càrrecs esmentats no computen en les limita-
cions que, respecte al nombre màxim de consells o 
càrrecs directius en societats, regixen per als conse-
llers i alts directius de les entitats de crèdit espanyo-
les.

4. La societat està subjecta a auditoria dels 
seus estats comptables, en els termes que preveu la 
Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’Auditoria de Comptes, 
i les seues normes de desplegament.»

Quatre. S’hi introduïx una nova disposició addicio-
nal huitena de la Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre 
sistemes de pagaments i de liquidació de valors, que té la 
redacció següent:

«Disposició addicional huitena. Fermesa de les 
ordes de transferència cursades al sistema na-
cional de compensació electrònica.
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Als efectes del que disposen els articles 11.1 i 13 
d’esta Llei, les ordes de transferència cursades al 
Sistema Nacional de Compensació Electrònica, 
siguen quins siguen els tipus de documents, instru-
ments de pagament o transmissió de fons que moti-
ven estes ordes de transferència, són ferms per a les 
entitats de crèdit que hi participen, des del moment 
de la seua recepció i acceptació pel sistema, sense 
perjuí de les devolucions d’operacions que es 
puguen produir d’acord amb les normes de funcio-
nament d’este.»

Cinc. S’hi introduïx una nova disposició transitòria 
segona a la Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre siste-
mes de pagaments i de liquidació de valors, que té la 
redacció següent, i l’actual disposició transitòria única 
passa a ser disposició transitòria primera:

«Disposició transitòria segona. Assumpció de la 
gestió del Sistema Nacional de Compensació 
Electrònica per la Sociedad Española de Sis-
temas de Pago, Sociedad Anónima.
1. De conformitat amb el que establix l’apartat 

1 de l’article 17 d’esta Llei, la Sociedad Española de 
Sistemas de Pago, Sociedad Anónima, nova deno-
minació del fins ara Servicio de Pagos Interbanca-
rios, SA, assumix la gestió del Sistema Nacional de 
Compensació Electrònica, d’acord amb el següent:

a) El Servicio de Pagos Interbancarios, SA, pro-
cedix a la modificació del seu objecte i denominació 
social, i els adapta al que establix l’apartat 1 de l’ar-
ticle 17 d’esta Llei.

b) La modificació estatutària que preveu el 
paràgraf anterior també comprén la distribució del 
capital social entre les entitats associades al Sistema 
Nacional de Compensació Electrònica a 1 de gener 
del 2005. Per a efectuar l’assignació inicial d’accions 
es considera el nivell d’activitat de les entitats asso-
ciades en l’últim exercici transcorregut abans de la 
data esmentada.

Per a facilitar la reestructuració de l’accionariat 
de la nova societat, esta ha de procedir a ampliar o 
reduir capital en la mesura necessària, d’acord amb 
el règim jurídic aplicable a la societat esmentada. No 
és aplicable a les anteriors operacions solitàries el 
que disposen els articles 158, 166 i 169.1, segon 
paràgraf, de la Llei de Societats Anònimes. Amb la 
mateixa finalitat, durant el període transitori que 
preveu esta disposició, per a l’adquisició per la so-
cietat, si s’escau, de les participacions accionarials, 
n’hi ha prou, sempre que la junta general així ho 
haja autoritzat, amb l’acord del Consell d’Adminis-
tració, i no els és aplicable el que disposen els arti-
cles 75 a 79 de la Llei de Societats Anònimes. En tot 
cas, la valoració de les accions s’ha de fer d’acord 
amb el seu valor comptable.

c) Una vegada efectuades i inscrites en el 
Registre Mercantil les operacions a què es referix 
l’apartat anterior, i amb l’autorització prèvia del 
Banc d’Espanya, la nova Sociedad Española de Sis-
temas de Pago, Sociedad Anónima, assumix de 
manera efectiva la gestió del Sistema Nacional de 
Compensació Electrònica, en la data que es deter-
mine en l’autorització esmentada, que es publica en 
el “Boletín Oficial del Estado”.

d) En tot cas, la Sociedad Española de Sistemas 
de Pago, Sociedad Anónima, ha d’assumir la gestió 
del Sistema Nacional de Compensació Electrònica 
abans de l’1 de juliol del 2005.

2. Fins que la Sociedad Española de Sistemas 
de Pago, Sociedad Anónima, no establisca altres 
disposicions, continuen en vigor les disposicions i 

decisions que regisquen el Sistema Nacional de 
Compensació Electrònica.

El Banc d’Espanya i la Sociedad Española de Sis-
temas de Pago, Sociedad Anónima, han de mantin-
dre la deguda coordinació a fi de substituir la nor-
mativa vigent per les normes de funcionament que 
la societat aprove en el futur.

3. Una vegada assumida per la Sociedad 
Española de Sistemas de Pago, Sociedad Anó-
nima, la gestió del Sistema Nacional de Compen-
sació Electrònica, queden derogades totes les 
disposicions del mateix rang o inferior que s’opo-
sen al que establix esta Llei, i, especialment, les 
següents: del Reial Decret 1369/1987, de 18 de setem-
bre, la referència al Banc d’Espanya de l’article 1r, 
els articles 2n, 3r i 4t, així com els apartats segon, 
tercer, quart i quint de l’Orde de 29 de febrer de 
1988.

4. Fins que la Sociedad Española de Sistemas 
de Pago, Sociedad Anónima, no assumisca la gestió 
del Sistema Nacional de Compensació Electrònica, 
el Banc d’Espanya seguix exercint les mateixes com-
petències que tenia en el moment de l’entrada en 
vigor d’esta Llei, amb relació al Sistema esmentat.

5. Els actes i documents legalment necessaris 
per a les operacions solitàries a què es referix l’apar-
tat primer anterior estan exempts de tributs i exacci-
ons de totes les classes. Així mateix, estos actes i 
documents no meriten drets aranzelaris, notarials ni 
registrals.»

Sis. S’hi introduïx una nova disposició transitòria 
tercera a la Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre siste-
mes de pagaments i de liquidació de valors, que té la 
redacció següent:

«Disposició transitòria tercera. Cessació del Ser-
vici Espanyol de Pagaments Interbancaris.

1. El Banc d’Espanya ha de determinar el calen-
dari de cessació d’operacions del Servici Espanyol 
de Pagaments Interbancaris, que, en cap cas, es pot 
estendre més enllà de la data en què es produïsca 
l’assumpció de la gestió del Sistema Nacional de 
Compensació Electrònica per la Sociedad Española 
de Sistemas de Pago, Sociedad Anónima.

2. Les entitats de crèdit que, l’1 de gener del 
2005, siguen accionistes del Servici de Pagaments 
Interbancaris, SA, poden continuar sent accionistes 
de la Sociedad Española de Sistemas de Pago, SA, 
en la mesura que complisquen els criteris a què es 
referix l’apartat 1 de l’article 18 d’esta Llei.

3. La disposició addicional primera d’esta Llei 
queda derogada en la data en què, de conformitat 
amb el que establix la disposició transitòria anterior, 
es produïsca l’assumpció efectiva de la gestió del 
Sistema Nacional de Compensació Electrònica per 
la Sociedad Española de Sistemas de Pago, Socie-
dad Anónima.»

Disposició addicional quarantena. Modificació de la Llei 
13/1994, d’1 de juny, d’Autonomia del Banc d’Espa-
nya.

Amb efectes de l’1 de gener del 2005 i vigència indefi-
nida, es fa una nova redacció de l’article 16 de la Llei 13/
1994, d’1 de juny, d’Autonomia del Banc d’Espanya, que 
queda redactat de la manera següent:

«Article 16. Sistemes de pagaments.
1. A fi de promoure el bon funcionament dels 

sistemes de pagaments, i en l’exercici de les fun-
cions que li corresponen com a integrant del Sis-
tema Europeu de Bancs Centrals, el Banc d’Espanya 
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pot regular, mitjançant una circular, els sistemes de 
compensació i liquidació de pagaments, i en particu-
lar pot desenvolupar o completar els actes jurídics 
dictats pel Banc Central Europeu i incorporar les 
recomanacions dels organismes internacionals que 
constituïsquen principis aplicables a la seguretat i 
l’eficiència dels sistemes i instruments de pagament. 
També pot gestionar, si s’escau, els sistemes de 
compensació i liquidació de pagaments correspo-
nents.

2. Correspon al Banc d’Espanya la vigilància del 
funcionament dels sistemes de compensació i paga-
ment. A este efecte, el Banc d’Espanya pot recopilar, 
tant de l’entitat gestora d’un sistema de pagaments, 
com dels proveïdors de servicis de pagament, inclo-
ses les entitats que proporcionen servicis tecnològics 
per als sistemes i servicis esmentats, tota la informa-
ció i documentació que considere necessària per a 
valorar l’eficiència i seguretat dels sistemes i instru-
ments de pagament.

3. L’incompliment de les normes establides pel 
Banc d’Espanya a què es referix l’apartat 1, de l’obli-
gació de remissió d’informació a què es referix 
l’apartat 2, per les entitats a què es referix l’apartat 2, 
una vegada transcorregut el termini determinat pel 
Banc d’Espanya per a remeiar la situació esmentada, 
constituïx infracció als efectes del que preveu l’arti-
cle 5, lletra f), en els articles 4, lletra i), quan la falta 
de remissió d’informació dificulte la valoració dels 
riscos inherents als sistemes i instruments de paga-
ment, i 5, lletra l), respectivament, de la Llei 26/1988, 
de 28 de juliol, de disciplina i intervenció de les enti-
tats de crèdit.

Les referències de l’esmentada Llei a les entitats 
de crèdit s’entenen fetes a les entitats a què es refe-
rix l’apartat 2 d’este article.

4. Per raons de prudència, el Banc d’Espanya 
pot suspendre l’aplicació de les decisions que 
adopte l’entitat gestora d’un sistema de pagaments, 
i adoptar les mesures oportunes, quan considere 
que les esmentades decisions infringixen la norma-
tiva vigent o perjudiquen l’adequat desenvolupa-
ment dels processos de compensació i liquidació.»

Disposició addicional quaranta-unena. Modificació de la 
Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, 
Administratives i de l’Orde Social. Pròrroga per al 
2005 de la Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de Solidaritat 
amb les Víctimes del Terrorisme.

Es modifica la disposició addicional novena de la Llei 
14/2000, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Adminis-
tratives i de l’Orde Social, en la redacció que en fa l’article 
49 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Mesures Fis-
cals, Administratives i de l’Orde Social, que queda redac-
tada de la manera següent:

«Disposició addicional novena. Àmbit d’aplicació 
de la Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de Solidaritat 
amb les Víctimes del Terrorisme.
U. L’àmbit temporal d’aplicació de la Llei 32/

1999 s’estén als fets que preveu la Llei esmentada, 
esdevinguts entre l’1 de gener del 2005 i el 31 de 
desembre del 2005, sense perjuí de les altres ajudes 
que puguen correspondre per estos d’acord amb 
l’ordenament jurídic.

Dos. Quan en virtut de sentència ferma es reco-
nega una indemnització en concepte de responsabi-
litat civil per fets esdevinguts posteriorment al 10 
d’octubre de 1999, superior a la quantitat global per-
cebuda pels conceptes que preveu la Llei 13/1996, de 
30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives 
i de l’Orde Social, i la Llei 32/1999, l’Administració 

General de l’Estat ha d’abonar la diferència a l’inte-
ressat.

Tres. El termini per a sol·licitar les ajudes que 
preveu la Llei 32/1999 per fets ocorreguts entre l’1 de 
gener del 2005 i el 31 de desembre del 2005 és d’un 
any comptat a partir de la data en què s’hagen pro-
duït.»

La resta de disposicions queden amb el mateix con-
tingut.

Disposició addicional quaranta-dosena. Gestió de les 
despeses per a la celebració de referèndums.

La gestió de les despeses de funcionament que ha 
d’assumir l’Estat com a conseqüència de la celebració de refe-
rèndums a l’empara de la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de 
gener, de regulació de les diferents modalitats de referèn-
dum, es fa mitjançant el procediment que establix la dis-
posició addicional sexta de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària.

Disposició addicional quaranta-tresena. Subvencions al 
transport aeri i marítim per a residents a les Illes Canà-
ries, Balears, Ceuta i Melilla.

S’autoritza el Govern de la nació perquè, durant l’any 
2005, modifique la quantia de les subvencions al trans-
port aeri i marítim per a residents a les Illes Canàries, 
Balears, Ceuta i Melilla, actualment vigents, o si s’escau, 
reemplace el règim esmentat per un altre sistema de com-
pensació. Esta modificació mai no pot suposar una dismi-
nució de l’ajuda prestada o un deteriorament en la quali-
tat del servici, ni increment dels crèdits assignats a esta 
finalitat.

En tot cas, per a les comunitats de les Canàries i de les 
Balears cal ajustar-se al que regula l’article 6 de la Llei
19/1994, de 6 de juny, de Modificació del Règim Econòmic 
i Fiscal de les Canàries, així com l’article 5 de la Llei
30/1998, de 29 de juliol, del Règim Especial de les Illes 
Balears, respectivament.

Disposició addicional quaranta-quatrena.  Modificació 
del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny.

Amb efectes de l’1 de gener del 2005 i vigència indefi-
nida, es modifiquen els següents preceptes del text refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

U.  Es modifica el penúltim paràgraf de l’article 31.1 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social, que 
queda redactat de la manera següent:

«En els casos a què es referixen els paràgrafs anteri-
ors a), b) i c), la Inspecció de Treball i Seguretat Social pot 
formular requeriments als subjectes obligats al pagament 
de quotes degudes per qualsevol causa, amb el reconei-
xement previ del deute per aquells davant del funcionari 
actuant. En este cas, l’ingrés del deute per quotes que 
conté el requeriment s’ha de fer efectiu en el termini que 
establisca la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que 
no pot ser inferior a un mes ni superior a quatre mesos. 
En cas d’incompliment del requeriment s’ha de procedir a 
estendre acta de liquidació i d’infracció per impagament 
de quotes.»

La resta de l’apartat i article queden amb la mateixa 
redacció.

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 113 del text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, que queda 
redactat en els termes següents:
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«2. Són imputables als subjectes responsables del 
compliment de l’obligació de cotitzar els recàrrecs i l’inte-
rés de demora que establixen els articles 27 i 28 d’esta 
Llei.»

Tres. Es fa una nova redacció de la disposició addi-
cional trenta-cinquena de la Llei General de la Seguretat 
Social, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/1994, de 20 de juny, en els termes següents:

«Disposició addicional trenta-cinquena. Bonificació 
de la cotització a la Seguretat Social aplicable als nous 
treballadors inclosos en el règim especial de la Seguretat 
Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

1. En el cas de treballadors, incorporats al règim 
especial de la Seguretat Social dels treballadors per 
compte propi o autònoms a partir d’1 de gener del 2005, 
que tinguen 30 anys o menys, s’ha d’aplicar sobre la 
quota per contingències comunes que corresponga, en 
funció de la base de cotització elegida i del tipus de cotit-
zació aplicable, segons l’àmbit de protecció pel qual 
s’haja optat, una reducció, durant els 12 mesos immedia-
tament següents a la data d’efectes de l’alta, equivalent al 
25 per 100 de la quota que resulte d’aplicar sobre la base 
mínima el tipus mínim de cotització vigent en cada 
moment en este règim, i una bonificació, en els 12 mesos 
següents a la finalització del període de reducció, de la 
mateixa quantia que esta.

El límit d’edat assenyalat en el paràgraf anterior és de 
35 anys, en el cas de treballadores pel seu compte.

2. El que disposa l’apartat anterior també és aplica-
ble als socis treballadors de cooperatives de treball asso-
ciat, que s’incloguen en el règim especial indicat, que 
complisquen els requisits que este establix.

3. La reducció de la quota s’ha de finançar a càrrec 
del pressupost de la Seguretat Social i la bonificació a 
càrrec de la corresponent partida pressupostària del Ser-
vici Públic d’Ocupació Estatal.»

Quatre. Es modifica l’article 227 del text refós de la 
Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, afegint-hi un 
segon paràgraf a l’apartat 1, en els termes següents:

«Transcorregut el respectiu termini fixat per al reinte-
grament de les prestacions percebudes indegudament o 
de responsabilitat empresarial, sense que este s’haja 
efectuat, el subjecte responsable del seu pagament ha de 
meritar el recàrrec corresponent i l’interés de demora, en 
els termes i les condicions que establixen l’apartat 2 de 
l’article 27 i l’article 28 d’esta Llei, respectivament.»

Disposició addicional quaranta-cinquena. Modificació 
del text refós de les lleis 38/1996, de 31 de maig, i
41/1970, de 22 de desembre, per les quals s’establix i 
es regula el règim especial agrari de la Seguretat 
Social, aprovat pel Decret 2123/1971, de 23 de juliol.

Amb efectes de l’1 de gener del 2005 i vigència indefi-
nida, es modifiquen els següents preceptes del text refós 
de les lleis 38/1966 i 41/1970, regulador del règim especial 
agrari de la Seguretat Social.

U.  Es modifica l’article 42 del text refós de les lleis 
38/1966, de 31 de maig, i 41/1970, de 22 de desembre, per 
les quals s’establix i es regula el règim especial agrari de 
la Seguretat Social, aprovat pel Decret 2123/1971, de 23 de 
juliol, que queda redactat en els termes següents:

«La quantia de la cotització a càrrec dels treballadors 
agraris pel seu compte i per compte d’altri consistix en 
una quota fixa mensual que per a cada categoria professi-
onal ha de fixar la respectiva Llei de Pressupostos Gene-
rals de l’Estat, amb aplicació, si s’escau, del que establi-

xen les disposicions addicionals trenta-dosena i 
trenta-sisena de la Llei General de la Seguretat Social.»

Dos. Es modifica l’article 43 del text refós de les lleis 
38/1966, de 31 de maig, i 41/1970, de 22 de desembre, per 
les quals s’establix i es regula el règim especial agrari de 
la Seguretat Social, aprovat pel Decret 2123/1971, de 23 de 
juliol, que queda redactat en els termes següents:

«1. La recaptació de la quota dels treballadors s’efec-
tua mitjançant ingressos individuals i directes d’estos en 
els organismes recaptadors reconeguts a este efecte i 
d’acord amb el sistema, els terminis i les condicions que 
s’establisquen per reglament.

2. Per al pagament de la quota fixa dels treballadors 
agraris per compte d’altri de nacionalitat estrangera amb 
contracte de treball de caràcter temporal i que necessiten 
autorització administrativa prèvia per treballar i, si s’es-
cau, autorització de residència o qualsevol altra que s’esta-
blisca per reglament, l’empresari, a més de complir la 
seua obligació de cotitzar per jornades reals i contingèn-
cies professionals, ha de descomptar als seus treballadors, 
en el moment de fer-los efectives les seues retribucions, 
l’import de la quota fixa d’aquells. Si l’empresari no efec-
tua el descompte en el moment esmentat, no pot realitzar-
lo amb posterioritat, i queda obligat a ingressar la quota 
fixa exclusivament a càrrec seu. L’empresari que haja 
d’efectuar el descompte però l’ingresse dins de termini, 
incorre en les responsabilitats que establix l’article 104.3 
de la Llei General de la Seguretat Social.

Quan el treballador per compte d’altri amb contracte 
temporal inicie o finalitze la seua activitat en l’empresa 
sense coincidir amb el principi o el final d’un mes natural, 
l’empresari només ha de retindre i ingressar les fraccions 
de la quota fixa mensual del treballador corresponents als 
dies de duració del contracte i a este efecte la quota fixa 
mensual es dividix per trenta en tots els casos.»

Disposició addicional quaranta-sisena. Modificació de la 
Llei 13/1996, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, 
Administratives i de l’Orde Social. Adquisició i pèrdua 
de beneficis en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Amb efectes de l’1 de gener del 2005 i vigència indefinida, 
es modifica l’apartat dos de l’article 77 de la Llei 13/1996, 
de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i 
de l’Orde Social, sobre adquisició i pèrdua de beneficis en 
la cotització a la Seguretat Social, que queda redactat en 
els termes següents:

«Dos. La falta d’ingrés en el termini reglamentari de 
les quotes de Seguretat Social i conceptes de recaptació 
conjunta amb estes, meritats amb posterioritat a l’obten-
ció dels beneficis a què es referix el número anterior, 
dóna lloc únicament a la seua pèrdua automàtica respecte 
de les quotes corresponents a períodes no ingressats en 
el termini esmentat, llevat que siga deguda a error de l’Ad-
ministració de la Seguretat Social.»

Disposició addicional quaranta-setena.  Programa de 
foment de l’ocupació per al 2005.

U.  Àmbit d’aplicació.
1. Es poden acollir a les bonificacions establides per 

al programa de foment d’ocupació:
1.1 Les empreses que contracten indefinidament, 

inclosa la contractació de treballadors fixos discontinus i 
d’acord amb els requisits i les condicions que s’assenya-
len en esta norma, treballadors desocupats, inscrits en 
l’oficina d’ocupació i inclosos en alguns dels col·lectius 
següents:

a) Dones desocupades, entre setze i quaranta-cinc 
anys.
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b) Dones desocupades, quan es contracten per pres-
tar servicis en professions o ocupacions amb un índex 
més baix d’ocupació femenina.

c) Desocupats inscrits ininterrompudament en l’ofi-
cina d’ocupació durant sis mesos o més.

d) Desocupats de més de quaranta-cinc anys i fins a 
cinquanta-cinc.

e) Desocupats de més de cinquanta-cinc anys i fins a 
seixanta-cinc.

f) Desocupats perceptors de prestacions o subsidis 
per atur, als quals els falte un any o més de percepció en 
el moment de la contractació.

g) Desocupats perceptors del subsidi per atur a favor 
dels treballadors inclosos en el règim especial agrari de la 
Seguretat Social, així com els perceptors de la renda agrà-
ria.

h) Desocupats admesos en el programa que preveu 
l’ajuda específica anomenada renda activa d’inserció.

i) Dones desocupades inscrites en l’oficina d’ocupa-
ció que siguen contractades en els vint-i-quatre mesos 
següents a la data del part.

1.2 Els treballadors inclosos en el camp d’aplicació 
del règim especial de la Seguretat Social per a treballadors 
pel seu compte o autònoms, donats d’alta en este almenys 
des de l’1 de gener del 2004, que contracten indefinida-
ment, inclosa la contractació de treballadors fixos disconti-
nus, treballadors desocupats inscrits en l’oficina d’ocupa-
ció inclosos en algun dels col·lectius definits en l’apartat 
anterior.

1.3 Les empreses i les entitats sense ànim de lucre 
que contracten, indefinidament, inclosa la contractació de 
treballadors fixos discontinus, o temporalment, treballa-
dors desocupats en situació d’exclusió social, es poden 
acollir a les bonificacions que preveu esta norma en els 
termes que s’hi s’indiquen. La situació d’exclusió social 
l’han d’acreditar els servicis socials competents i queda 
determinada per la pertinença a algun dels col·lectius 
següents:

a) Perceptors de rendes mínimes d’inserció, o qual-
sevol altra prestació de la mateixa naturalesa o similar, 
segons la denominació adoptada en cada comunitat autò-
noma.

b) Persones que no puguen accedir a les prestacions 
a les quals es fa referència en el paràgraf anterior, per 
alguna de les causes següents:

Falta de període exigit de residència o empadrona-
ment, o per a la constitució de la unitat perceptora.

Haver exhaurit el període màxim de percepció legal-
ment establit.

c) Jóvens majors de díhuit anys i menors de trenta, 
procedents d’institucions de protecció de menors.

d) Persones amb problemes de drogoaddicció o 
alcoholisme que es troben en processos de rehabilitació o 
reinserció social.

e) Interns de centres penitenciaris la situació peni-
tenciària dels quals els permeta accedir a una ocupació, 
així com alliberats condicionals i exreclusos.

f) Menors interns inclosos en l’àmbit d’aplicació de 
la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la 
responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals 
els permeta accedir a una ocupació, així com els que es 
troben en situació de llibertat vigilada i els exinterns.

1.4 Les cooperatives o societats laborals a les quals 
s’incorporen desocupats inclosos en algun dels col·lectius 
que establisquen els apartats 1.1 i 1.3 d’este número u, 
com a socis treballadors o de treball, amb caràcter indefi-
nit i sempre que l’entitat haja optat per un règim de Segu-
retat Social propi de treballadors per compte d’altri.

1.5 Els ocupadors a què es referixen els apartats 1.1, 
1.2, 1.3 i 1.4 que contracten o incorporen indefinidament, 

inclosa la contractació de treballadors fixos discontinus, o 
temporalment, persones que tinguen acreditada per l’Ad-
ministració competent la condició de víctima de violència 
de gènere per part d’algun membre de la unitat familiar 
de convivència.

2. També s’incentiva, en els termes que preveu esta 
norma, la transformació en indefinits, inclosa la modalitat 
de fix discontinu, dels contractes de duració determinada 
o temporals, establits abans de l’1 de gener del 2005. A 
més, s’incentiva la transformació en indefinits dels con-
tractes formatius, de relleu i de substitució per anticipació 
de l’edat de jubilació, siga quina siga la data de la seua 
celebració.

3. Així mateix, els contractes de treball de caràcter 
indefinit, subscrits amb treballadors de seixanta anys o 
més i amb una antiguitat en l’empresa de cinc anys o 
més, donen dret a les bonificacions que preveu esta dis-
posició.

Les cooperatives tenen dret a les bonificacions esmen-
tades respecte als seus socis treballadors o de treball, 
amb vincle de caràcter indefinit, majors de seixanta anys 
i amb l’antiguitat establida en el paràgraf anterior, sempre 
que l’entitat haja optat per un règim de Seguretat Social 
propi de treballadors per compte d’altri.

4. Els contractes de treball, de caràcter indefinit o de 
duració determinada o temporals, de les dones treballado-
res que siguen suspesos per maternitat o per excedència 
per ocupar-se d’un fill, així com la transformació dels con-
tractes de duració determinada o temporals en indefinits, 
donen dret a les bonificacions previstes en este article quan 
es produïsca la reincorporació efectiva de la dona al treball 
en els dos anys següents a la data del part, sempre que este 
s’haja produït amb posterioritat al 27 d’abril del 2003.

Les cooperatives i les societats laborals tenen dret a 
les esmentades bonificacions respecte de les seues sòcies 
treballadores o de treball, amb vincle de caràcter indefinit, 
sempre que l’entitat haja optat per un règim de Seguretat 
Social propi de treballadors per compte d’altri.

Dos. Requisits dels beneficiaris.
Els beneficiaris de les ajudes previstes en esta norma 

han de reunir els requisits següents:
a) Estar al corrent en el compliment de les seues obli-

gacions tributàries i davant la Seguretat Social tant en la 
data de la concessió de les bonificacions com durant la 
seua percepció. La falta d’ingrés en el termini reglamentari 
de les obligacions esmentades dóna lloc a la pèrdua auto-
màtica de les bonificacions que regula el present pro-
grama, respecte de les quotes corresponents a períodes no 
ingressats en el termini esmentat.

b) No haver sigut exclosos de l’accés als beneficis 
derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la 
comissió d’infraccions molt greus no prescrites, tot això 
de conformitat amb el que preveu l’article 46.2 de la Llei 
sobre Infraccions i Sancions en l’Orde Social, text refós 
aprovat en el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Tres. Incentius.
1. Els contractes indefinits inicials, inclosos els fixos 

discontinus, a temps complet o parcial, establits durant 
l’any 2005, donen dret, a partir de la data de la contracta-
ció, a les bonificacions següents de la quota empresarial 
a la Seguretat Social per contingències comunes:

a) Contractació de dones desocupades entre setze i 
quaranta-cinc anys: 25 per 100 durant el període dels vint-
i-quatre mesos següents a l’inici de la vigència del con-
tracte.

b) Contractació de dones per a prestar servicis en 
professions i ocupacions establides en l’Orde ministerial 
de 16 de setembre de 1998, per al foment de l’ocupació 
estable de dones en les professions i ocupacions amb un 
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índex més baix d’ocupació femenina, que reunisquen, a 
més, el requisit de mantindre’s inscrites ininterrompuda-
ment en l’oficina d’ocupació, per un període mínim de sis 
mesos, o bé siguen majors de quaranta-cinc anys: 70 per 
100 durant el primer any de vigència del contracte; 60 per 
100 durant el segon any de la seua vigència. Si no reuni-
xen algun dels anteriors requisits addicionals, la bonifica-
ció és del 35 per 100 durant el període dels vint-i-quatre 
mesos següents a l’inici de la vigència del contracte.

c) Contractacions de desocupats inscrits ininterrom-
pudament en l’oficina d’ocupació durant un període 
mínim de sis mesos: 20 per 100 durant el període dels 
vint-i-quatre mesos següents a l’inici de la vigència del 
contracte.

d) Contractacions de desocupats majors de qua-
ranta-cinc anys i fins als cinquanta-cinc: 50 per 100 durant 
el primer any de vigència del contracte; 45 per 100 durant 
la resta de la vigència.

e) Contractacions de desocupats majors de cin-
quanta-cinc i fins als seixanta-cinc anys: 55 per 100 durant 
el primer any de vigència del contracte; 50 per 100 durant 
la resta de la vigència.

f) Contractació de perceptors de prestacions o subsi-
dis per desocupació, als quals els reste un any o més de 
percepció en el moment de la contractació: 50 per 100 
durant el primer any de vigència del contracte; 45 per 100 
durant el segon any de vigència.

g) Contractacions de desocupats perceptors del sub-
sidi d’atur a favor dels treballadors inclosos en el règim 
especial agrari de la Seguretat Social, així com els percep-
tors de la renda agrària: 90 per 100 durant el primer any 
de vigència del contracte; 85 per 100 durant el segon any 
de vigència.

h) Contractació de desocupats admesos en el pro-
grama que preveu l’ajuda específica anomenada renda 
activa d’inserció: 65 per 100 durant vint-i-quatre mesos 
següents a l’inici de la vigència del contracte; 45 per 100 
durant la resta de vigència d’este en el cas de treballadors 
majors de quaranta-cinc anys i fins als cinquanta-cinc; o 
50 per 100 durant la resta de vigència del contracte en el 
cas de treballadors majors de cinquanta-cinc anys i fins 
als seixanta-cinc.

i) Contractació de dones desocupades inscrites en 
l’oficina d’ocupació que siguen contractades en els vint-i-
quatre mesos següents a la data de part: 100 per 100 
durant els dotze mesos següents a l’inici de la vigència del 
contracte.

2. La contractació indefinida a temps complet o par-
cial, inclosa la contractació de treballadors fixos disconti-
nus, que duga a terme un treballador autònom dels 
esmentats en l’apartat 1.2 del número u amb un treballa-
dor desocupat dóna lloc a l’aplicació de les bonificacions 
en la quota empresarial a la Seguretat Social per contin-
gències comunes que preveu el número 1 d’este apartat, 
amb un increment de cinc punts respecte del que es pre-
veu per a cada cas, excepte en el supòsit de l’apartat i).

3. La incorporació a les cooperatives o societats 
laborals com a socis treballadors o de treball, amb caràc-
ter indefinit i enquadrats en un règim per compte d’altri 
de Seguretat Social que es produïsquen fins al 31 de 
desembre del 2005, donen dret a partir de la data d’incor-
poració a les bonificacions de la quota empresarial a la 
Seguretat Social per contingències comunes que establi-
xen els apartats 1, 5, 6, 7 i 8 d’este número tres, segons 
escaiga en cada cas.

4. Quan les contractacions inicials que preveuen els 
paràgrafs c), d), e), f) i h) de l’apartat 1 i els apartats 2, 3, 5 
i 6 d’este número es facen a temps complet amb dones 
desocupades, les bonificacions de quotes s’incrementen 
en deu punts.

5. Les empreses i entitats que contracten indefinida-
ment, inclosa la contractació de treballadors fixos discon-

tinus, o temporalment, bé mitjançant contractacions a 
temps complet o parcial, treballadors desocupats en situ-
ació d’exclusió social, en els termes de l’apartat 1.3 del 
número u, poden aplicar una bonificació en la quota 
empresarial a la Seguretat Social per contingències 
comunes del 65 per 100, durant un màxim de vint-i-quatre 
mesos. Quan un mateix treballador subscriga diferents 
contractes de treball, ja siga amb una mateixa empresa o 
entitat, o amb una altra de diferent, amb solució de conti-
nuïtat o sense, s’aplica igualment el màxim de vint-i-qua-
tre mesos des de la data inicial del primer contracte.

6. Els ocupadors a què es referixen els apartats 1.1, 
1.2, 1.3 i 1.4 del número u que contracten o incorporen 
indefinidament, inclosa la contractació de treballadors 
fixos discontinus, o temporalment, persones que tinguen 
acreditada per l’Administració competent la condició de 
víctima de violència de gènere per part d’algun membre 
de la unitat familiar de convivència, poden aplicar una 
bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social 
per contingències comunes del 65 per 100, durant un 
màxim de vint-i-quatre mesos. Quan un mateix treballa-
dor subscriga diferents contractes de treball, ja siga amb 
un mateix ocupador o amb un altre de diferent, amb solu-
ció de continuïtat o sense, també s’aplica el màxim de 
vint-i-quatre mesos des de la data inicial del primer con-
tracte.

7. Les transformacions en indefinits, incloses les que 
s’acorden en la modalitat de fix discontinu que s’efectuen 
fins al 31 de desembre del 2005, dels contractes de dura-
ció determinada o temporals subscrits a temps complet o 
parcial abans de l’1 de gener del 2005, així com la dels 
contractes formatius, de relleu i de substitució per antici-
pació de l’edat de jubilació concertats, d’acord amb el que 
disposa la seua normativa reguladora, a temps complet o 
parcial, siga quina siga la data de la seua subscripció, 
donen lloc a una bonificació del 25 per 100 durant el perí-
ode dels vint-i-quatre mesos següents a l’inici de la vigèn-
cia del nou contracte.

Donen dret a esta bonificació les transformacions de 
contractes de pràctiques i de relleu subscrits inicialment a 
temps parcial en indefinits a temps parcial. En este supò-
sit la jornada del nou contracte indefinit com a mínim ha 
de ser igual a la del contracte de pràctiques o de relleu 
que es transforma.

8. Els contractes de treball de caràcter indefinit que 
estiguen subscrits amb treballadors de seixanta anys o 
més i amb una antiguitat en l’empresa de cinc anys o 
més, donen dret durant el 2005 a una bonificació sobre 
les quotes corresponents a l’aportació empresarial en la 
cotització a la Seguretat Social per contingències comu-
nes, excepte per incapacitat temporal derivada d’estes, de 
la quantia següent:

50 per 100 per als que reunisquen els requisits per 
primera vegada el 2005.

60 per 100 per als que ja reunien els requisits el 2004.
70 per 100 per als que ja reunien els requisits el 2003.
80 per 100 per als que ja reunien els requisits el 2002.

Els percentatges esmentats s’incrementen en un 10 per 
100 en cada exercici fins a assolir un màxim del 100 per 100.

Si en complir seixanta anys el treballador no té l’anti-
guitat de cinc anys en l’empresa, la bonificació a la qual es 
referix el paràgraf anterior és aplicable a partir de la data 
en què assolisca esta antiguitat.

Les mateixes bonificacions s’apliquen en el cas de 
cooperatives respecte als seus socis treballadors o de 
treball, amb vincle de caràcter indefinit, majors de sei-
xanta anys i amb l’antiguitat que establix el paràgraf pri-
mer d’este apartat, sempre que l’entitat haja optat per un 
règim de Seguretat Social propi de treballadors per 
compte d’altri.

9. Els contractes de treball i relacions a què es referix 
l’apartat 4 del número u d’esta disposició donen dret a una 
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bonificació en la quota empresarial per contingències 
comunes del 100 per 100 durant els dotze mesos següents 
a la reincorporació efectiva de la dona al treball després del 
període de suspensió del contracte per maternitat o per 
excedència per tindre cura d’un fill, d’acord amb el que 
establix el dit apartat 4.

En el supòsit de contractes de duració determinada o 
temporals subscrits abans de l’entrada en vigor d’esta 
disposició, quan es produïsca la reincorporació en els ter-
mes que assenyala el paràgraf anterior i abans d’haver 
transcorregut un any des d’esta, es transforme el con-
tracte en indefinit, la duració de la bonificació a què es 
referixen els paràgrafs anteriors és de díhuit mesos.

La bonificació a què es referix el paràgraf anterior no 
és acumulable a altres bonificacions previstes per trans-
formació de contractes.

10. Els contractes de treball acollits a este Programa 
de foment de l’ocupació es formalitzen en el model oficial 
que dispose el Servici Públic d’Ocupació Estatal, excepte 
en el cas de contractes ja existents, als quals es referixen 
els apartats 3 i 4 del número u.

Quatre. Concurrència de bonificacions.
En el cas que la contractació indefinida d’un treballa-

dor desocupat o la seua incorporació com a soci treballa-
dor o soci de treball en una cooperativa o societat laboral, 
establida en virtut d’este programa de foment d’ocupació, 
puga donar lloc simultàniament a la seua inclusió en més 
d’un dels supòsits per als quals estan previstes bonificaci-
ons, només és possible aplicar-les respecte d’un d’ells, i 
correspon al beneficiari l’opció de les deduccions que pre-
veu esta norma.

No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, les 
bonificacions en les cotitzacions previstes per als contrac-
tes indefinits amb treballadors de 60 anys o més i amb 
una antiguitat en l’empresa de cinc o més anys, són com-
patibles amb les bonificacions establides amb caràcter 
general en els programes de foment de l’ocupació i són a 
càrrec del Servici Públic d’Ocupació Estatal, sense que en 
cap cas la suma de les bonificacions aplicables puga 
superar el 100 per 100 sense perjuí, si s’escau, del que 
disposa l’article 112 bis del text refós de la Llei General de 
la Seguretat Social.

Cinc. Exclusions.
1. Les bonificacions que preveu este programa no 

s’apliquen en els supòsits següents:
a) Relacions laborals de caràcter especial previstes 

en l’article 2 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, text 
refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, o altres disposicions legals, llevat de la relació labo-
ral de caràcter especial dels penats en institucions peni-
tenciàries i de la relació laboral especial dels menors en 
centre d’internament, a les quals es pot aplicar el règim 
de bonificacions establides per als treballadors desocu-
pats en situació d’exclusió social.

b) Contractacions que afecten el cònjuge, els ascen-
dents, els descendents i altres parents, per consanguinitat 
o afinitat, fins al segon grau inclusivament, de l’empresari 
o dels qui exercisquen càrrecs de direcció o siguen mem-
bres dels òrgans d’administració de les entitats o de les 
empreses que revestisquen la forma jurídica de societat, 
així com les que es produïsquen amb estos últims.

No és aplicable l’exclusió que arreplega el paràgraf 
anterior quan es tracte de la contractació, per part de tre-
balladors autònoms sense assalariats, de familiars que es 
troben entre els col·lectius compresos en les lletres a), b), 
c), f) i i) de l’apartat 1.1. del punt u. Per a això cal que la 
contractació esmentada es porte a terme amb un sol fami-
liar i que este siga diferent dels que assenyala el punt 2 de 
l’article 7 del text refós de la Llei General de la Seguretat 

Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny.

c) Contractacions realitzades amb treballadors que 
en els vint-i-quatre mesos anteriors a la data de la con-
tractació hagen prestat servicis a la mateixa empresa, 
grup d’empreses o entitat mitjançant un contracte per 
temps indefinit.

El que disposa el paràgraf precedent també és d’apli-
cació en el supòsit de vinculació laboral anterior del treba-
llador amb empreses a les quals el sol·licitant dels benefi-
cis haja succeït en virtut del que establix l’article 44 de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors, text refós aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.

d) Treballadors que hagen finalitzat la seua relació 
laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos pre-
vis a la formalització del contracte.

e) Incorporacions de socis treballadors o de treball a 
cooperatives o societats laborals quan hagen mantingut un 
vincle contractual previ amb les esmentades societats supe-
rior als dotze mesos.

2. Les empreses o entitats que hagen extingit o extin-
gisquen, per acomiadament declarat improcedent o per 
acomiadament col·lectiu, contractes bonificats a l’empara 
de la present norma i del Reial Decret Llei 9/1997, de 17 de 
maig, pel qual es regulen incentius en matèria de Seguretat 
Social i de caràcter fiscal per al foment i l’estabilitat en l’ocu-
pació, i de la Llei 64/1997, de 26 de desembre; així com de la 
Llei 50/1998, de 30 de desembre; de la Llei 55/1999, de 29 de 
desembre, de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de la Llei 
12/2001, de 9 de juliol, de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, 
del Reial Decret Llei 16/2001, de 27 de desembre, de la Llei 
35/2002, de 12 de juliol, de la Llei 53/2002, de 30 de desem-
bre, i de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, queden excloses 
per un període de dotze mesos de les bonificacions que pre-
veu esta disposició. L’exclusió esmentada afecta un nombre 
de contractacions igual al de les extingides.

El període d’exclusió es compta a partir de la declaració 
d’improcedència de l’acomiadament o de l’extinció derivada 
de l’acomiadament col·lectiu.

3. No són aplicables a les aportacions empresarials 
relatives a treballadors que presten els seus servicis en les 
administracions públiques o en els organismes públics que 
regula el títol III de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització 
i Funcionament de l’Administració General de l’Estat:

a) Les bonificacions dels contractes indefinits amb tre-
balladors de seixanta anys o més i amb una antiguitat en 
l’empresa de cinc anys o més.

b) Les bonificacions dels contractes de treball de les 
dones treballadores que siguen suspesos per maternitat o 
per excedència per tindre cura d’un fill.

Sis. Incompatibilitats.
Les bonificacions ací previstes, en concurrència amb 

altres mesures de suport públic establides per a la mateixa 
finalitat, no poden superar el 60 per 100 del cost salarial 
anual corresponent al contracte que es bonifica.

Set. Finançament i control dels incentius.
1. Les bonificacions previstes per a les contractacions 

que establix la present norma es financen a càrrec de la cor-
responent partida pressupostària del Servici Públic d’Ocupa-
ció Estatal.

2. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de 
facilitar mensualment al Servici Públic d’Ocupació Estatal el 
nombre de treballadors objecte de bonificacions de quotes 
a la Seguretat Social, detallats per col·lectius, amb les seues 
respectives bases de cotització i les deduccions que s’apli-
quen com a conseqüència del que preveu la present 
norma.

3. Amb la mateixa periodicitat, la Direcció General del 
Servici Públic d’Ocupació Estatal ha de facilitar a la Direcció 
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General d’Inspecció de Treball i Seguretat Social la informa-
ció necessària sobre el nombre de contractes comunicats 
objecte de bonificacions de quotes, detallats per col·lectius, 
així com tota la informació relativa a les cotitzacions i deduc-
cions que se’ls apliquen que calga, a l’efecte de facilitar a 
este centre directiu la planificació i programació de l’actua-
ció inspectora que permeta vigilar l’aplicació adequada de 
les bonificacions previstes en esta norma pels subjectes que 
en són beneficiaris.

Huit. Reintegrament dels beneficis.
1. En els cas que s’obtinguen les bonificacions sense 

reunir els requisits exigits, escau la devolució de les quanti-
tats deixades d’ingressar per bonificació de quotes a la 
Seguretat Social amb el recàrrec corresponent.

2. L’obligació de reintegrament que establix el paràgraf 
anterior s’entén sense perjuí del que preveu la Llei sobre 
Infraccions i Sancions en l’Orde Social, text refós aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 5/2002, de 4 d’agost.

Nou. Manteniment de bonificacions.
Es poden mantindre les bonificacions de les quotes a la 

Seguretat Social de què es gaudisca per la contractació inde-
finida d’un treballador quan este haja extingit voluntàriament 
un contracte, acollit a mesures que preveuen els programes 
anuals de foment de l’ocupació aplicables a partir del 17 de 
maig de 1997, i siga contractat sense solució de continuïtat 
mitjançant un nou contracte indefinit, a temps complet o 
parcial, inclosa la modalitat de fix discontinu, per una altra 
empresa o entitat, dins del mateix grup d’empreses.

En este cas, al nou contracte li són aplicables les bonifi-
cacions de les quotes a la Seguretat Social de què gaudia 
l’anterior ocupador respecte del treballador, en la mateixa 
quantia i pel temps que reste per completar el període total 
previst en el moment de la seua contractació indefinida ini-
cial.

Si el primer ocupador ha percebut alguna altra ajuda de 
foment de l’ocupació per la mateixa contractació, no està 
obligat a la seua devolució, ni té dret a una nova ajuda si 
s’escau pel nou contracte.

Deu. Autoritzacions al Govern.
1. S’autoritza el Govern perquè, en el marc del Pro-

grama de foment de l’ocupació que regula este article, esta-
blisca bonificacions en les cotitzacions a càrrec de l’empre-
sari per contingències comunes, a favor dels becaris i el 
personal vinculat a projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació tecnològica, en la quantia, els termes i les condi-
cions que s’establisquen per reglament.

2. De la mateixa manera s’autoritza el Govern per 
estendre les bonificacions que preveu l’article 9 de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies 
Nombroses, respecte de la contractació de treballadors 
dedicats a la cura de persones dependents i discapacitats en 
la llar familiar.

Disposició addicional quaranta-huitena. Modificació de la 
Llei 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament. 
Ingressos per volum de vendes al Sistema Nacional de 
Salut.

Amb efectes de l’1 de gener del 2005 i vigència indefi-
nida s’afig una disposició addicional novena a la Llei
25/1990, de 20 de desembre, del Medicament, amb el contin-
gut següent:

«Disposició addicional novena. Ingressos dels empre-
saris, grups empresarials, fabricants i importadors de medi-
caments i substàncies medicinals per descomptes per 
volum de vendes al Sistema Nacional de Salut.

1. Les persones físiques, els grups empresarials i les 
persones jurídiques no integrades en estos que es dediquen 

a Espanya a la fabricació o la importació de medicaments, 
substàncies medicinals i qualssevol altres productes sanita-
ris que es dispensen en el territori nacional a través d’una 
recepta oficial del Sistema Nacional de Salut, han d’ingres-
sar amb caràcter quadrimestral les quantitats que resulten 
d’aplicar sobre el seu volum quadrimestral de vendes els 
percentatges sobre els diferents trams que preveu l’escala 
següent: 

Vendes total PVL Percentatge
d’aportació

per tram

Aportació total
del tram

Des de Fins a

    
0 3.000.000 1,5 45.000

3.000.001 6.000.000 2,0 60.000
6.000.001 15.000.000 2,5 225.000

15.000.001 30.000.000 3,0 450.000
30.000.001 60.000.000 3,5 1.050.000
60.000.001 120.000.000 4,0 2.400.000

120.000.001 300.000.000 4,5 8.100.000
300.000.001 en avant 5,0  

 Les quanties resultants de l’aplicació de l’escala ante-
rior es minoren en funció de la valoració de les compa-
nyies en el marc de l’acció PROFARMA segons els percen-
tatges que establix la taula següent: 

    
 No valorades 0,00  
 Acceptables  . . . . . . . . . . .  5%  
 Bones  . . . . . . . . . . . . . . . . 10%  
 Molt bones  . . . . . . . . . . . 15%  
 Excel·lents  . . . . . . . . . . . . 25%  

 2. El Ministeri de Sanitat i Consum, en funció del que 
preveu l’apartat anterior i sobre les vendes de l’exercici de 
l’any immediatament anterior, ha de comunicar la quanti-
tat a ingressar a cada fabricant i importador afectat, així 
com el termini d’ingrés d’esta quantitat. En el primer ter-
mini de l’exercici següent s’han de dur a terme les liquida-
cions oportunes.

3. El 50 per 100 d’estes quantitats s’ha d’ingressar en 
la Caixa de l’Institut de Salut Carlos III, i es destina a la 
recerca en l’àmbit de la biomedicina que du a terme este 
Organisme. La resta dels fons s’ingressa en el Tresor 
Públic, i es destina al desenvolupament de política de 
cohesió sanitària, al desenvolupament de programes de 
formació per a facultatius mèdics així com a programes 
d’educació sanitària de la població per a afavorir l’ús ra-
cional o responsable de medicaments, segons la distribu-
ció que determine el Ministeri de Sanitat i Consum amb 
l’informe previ del Consell Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut.»

Disposició addicional quaranta-novena. Iniciativa de 
modernització de destinacions turístiques madures 
del litoral espanyol.

U. L’Estat ha de donar suport financerament als 
plans de renovació i modernització integral de destina-
cions turístiques madures del litoral espanyol, dissenya-
des i executades mitjançant la iniciativa conjunta entre les 
diverses administracions i el sector privat.

Dos. Estes iniciatives de modernització i dinamització 
de destinacions turístiques madures incorporen l’ampliació 
i/o posada al dia de les infraestructures privades (com hotels 
o centres d’oci), així com les públiques (com passejos marí-
tims, aparcaments, depuradores d’aigües residuals o camps 
d’esport), incloent-hi les infraestructures públiques amb sis-
temes privats de gestió.
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Tres. El finançament d’esta iniciativa es canalitza per 
una triple via:

a) L’Estat atorga crèdits amb llargs terminis d’amor-
tització, incloent-hi períodes de gràcia, i baixos tipus 
d’interés, a les entitats que integren l’Administració local 
(com ajuntaments, mancomunitats o diputacions) que 
participen en estes iniciatives. Estos crèdits s’instrumen-
ten mitjançant un Fons Financer de l’Estat per a la 
Modernització de les Infraestructures Turístiques 
(FOMIT), adscrit a la Secretaria d’Estat de Turisme i 
Comerç, gestionat per esta última i l’administració finan-
cera del qual la porta a terme l’Institut de Crèdit Oficial.

b) S’establix una línia de finançament per part de 
l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) amb la finalitat de donar 
suport al finançament de les activitats de modernització 
i renovació de les infraestructures privades que partici-
pen en estes iniciatives. Esta línia s’instrumenta en con-
dicions financeres preferencials, i té el suport de l’Estat 
en els tipus d’interés dels crèdits que es concedisquen.

c)  ambé es dóna suport a activitats complementà-
ries d’estudi, creació i promoció de les destinacions 
turístiques modernitzades. Estes actuacions són addicio-
nals als plans d’excel·lència i dinamització turística, actu-
alment en vigor.

Quatre. El Govern ha de determinar per reglament 
les activitats finançables, fonts de finançament i 
esquema de gestió de l’apartat anterior.

Cinc. El Govern ha d’informar el Parlament sobre la 
gestió d’esta iniciativa, els resultats assolits, els projec-
tes finançats, la seua quantia i modalitats de finança-
ment, així com els seus beneficiaris finals. Esta informa-
ció s’ha de remetre al Parlament amb periodicitat anual.

Sis. En l’exercici 2005 la dotació màxima de l’Estat al 
FOMIT que establix el paràgraf a) de l’apartat tres és d’un 
import de 100.000,00 milers d’euros. L’import total màxim 
de les operacions que es poden aprovar l’any 2005 a
càrrec del FOMIT també és de 100.000,00 milers d’euros.

Set. En l’exercici 2005 el suport als tipus d’interés 
de la línia de finançament que establix el paràgraf b) de 
l’apartat tres és de 2.000,00 milers d’euros.

Huit. En l’exercici 2005 les subvencions que esta-
blix el paràgraf c) de l’apartat tres són de 5.000,00 milers 
d’euros.

Disposició addicional cinquantena. Modificació de la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública.

U.  Amb efectes de l’1 de gener del 2005 i vigència 
indefinida s’afig una nova disposició addicional, la vint-
i-sisena, a la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a 
la Reforma de la Funció Pública, amb la redacció 
següent:

«Disposició addicional vint-i-sisena. Reconeixe-
ment de servicis prestats en les administracions públi-
ques de qualssevol estats membres de la Unió Europea.

1.  Es computa als efectes de triennis el període de 
prestació de servicis en les administracions públiques 
dels estats membres de la Unió Europea, previs a l’in-
grés o reingrés en els corresponents cossos i escales, 
classes o categories de qualssevol administracions 
públiques, excepte els servicis que tinguen el caràcter de 
prestacions obligatòries.

El còmput que establix el paràgraf anterior també és 
aplicable als servicis prestats en l’Administració Pública 
dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals 
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, 
siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els 

termes en què esta està definida en el Tractat Constitutiu 
de la Comunitat Europea.

2. Els servicis que es reconeguen a l’empara del 
que disposa l’apartat anterior no són computables als 
efectes de drets passius, que es regixen per les previsi-
ons que contenen els reglaments comunitaris en matèria 
de Seguretat Social.

3. La present disposició té la consideració de bases 
del règim estatutari dels funcionaris públics en els ter-
mes de l’article 149.1.18 de la Constitució.»

Dos. El reconeixement de triennis que, per aplica-
ció del que establix la disposició addicional vint-i-sisena 
regulada en el número u d´este article, s’hagen perfet 
abans de la seua entrada en vigor, tenen efectes econò-
mics d’1 de gener del 2005, sempre que este reconeixe-
ment se sol·licite durant l’any esmentat. En un altre cas, 
els efectes són del mes següent a la formulació de la sol-
licitud corresponent.

Disposició addicional cinquanta-unena. Manteniment 
del poder adquisitiu de les pensions l’any 2005.

U.  Els pensionistes del sistema de la Seguretat 
Social i de classes passives, amb pensions causades 
abans de l’1 de gener del 2004 i objecte de revaloració en 
l’exercici esmentat i que no es corresponguen amb les 
que enumera el paràgraf quint d’este mateix apartat, han 
de rebre, abans de l’1 d’abril del 2005 i en un únic paga-
ment, una quantitat equivalent a la diferència entre la 
pensió percebuda el 2004 i la que hauria correspost si 
s’haguera aplicat a l’import de la pensió vigent el 31 de 
desembre del 2003 l’increment real experimentat per 
l’IPC en el període novembre del 2003 a novembre del 
2004.

A estos efectes, el límit de pensió pública durant el 
2004 és l’equivalent a incrementar la quantia del límit 
esmentat el 31 de desembre del 2003 en el percentatge 
que indica el paràgraf anterior.

El que preveu el paràgraf primer també és aplicable 
als pensionistes del sistema de la Seguretat Social i de 
classes passives, amb pensions causades durant el 2004, 
i que no es corresponguen amb les enumerades en el 
paràgraf quint d’este mateix apartat, que hagen perce-
but la quantia corresponent a pensions mínimes, pen-
sions no contributives o pensions limitades per la quan-
tia del límit màxim de percepció de les pensions 
públiques fixat per a l’any esmentat. De la mateixa 
manera, és aplicable als beneficiaris en l’esmentat exer-
cici de les prestacions de la Seguretat Social per fill a 
càrrec amb díhuit anys o més i un grau de minusvalidesa 
igual o superior al 65 per 100, del subsidi de mobilitat i 
compensació per a despeses de transport o de les ajudes 
socials pel virus d’immunodeficiència humana (VIH).

Així mateix, són aplicables les regles precedents res-
pecte de les pensions de classes passives, amb data ini-
cial d’abonament durant el 2004, per a la determinació 
de les quals s’hagen tingut en compte havers reguladors 
susceptibles d’actualització en l’exercici esmentat.

Els pensionistes perceptors durant l’any 2004 de 
pensions mínimes de jubilació per a titulars amb menys 
de seixanta-cinc anys, amb cònjuge a càrrec o sense, de 
viudetat amb menys de seixanta-cinc anys, d’orfandat o 
a favor de familiars, així com de pensions de l’Assegu-
rança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) no con-
currents, han de rebre, abans de l’1 d’abril del 2005 i en 
un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferèn-
cia entre la pensió percebuda l’any 2004 i la que haja 
correspost d’augmentar la quantia percebuda amb l’in-
crement real experimentat per l’IPC en el període novem-
bre del 2003 a novembre del 2004, una vegada deduïda 
d’esta un 2 per 100.
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Dos.  El percentatge de revaloració que establix el 
títol IV d’esta Llei per a les pensions del sistema de la 
Seguretat Social i de classes passives s’aplica sobre la 
quantia de la pensió vigent a 31 de desembre del 2003, 
incrementada en el percentatge que resulte del que 
expressa el paràgraf primer de l’apartat u de la present 
disposició.

Tres.  De la mateixa manera, per a la determinació 
inicial de les pensions de classes passives amb data 
d’efectes econòmics del 2004, els valors consignats en la 
Llei 61/2003, de 30 de desembre, de Pressupostos Gene-
rals de l’Estat per a l’any 2004, adopten els seus imports, 
quan així escaiga, a la desviació a l’alça experimentada 
per l’IPC en el període novembre del 2003 a novembre 
del 2004.

Quatre.  La quantia inicial de les pensions de jubila-
ció i retir i de viudetat del Règim de classes passives de 
l’Estat causades durant el 2005 a l’empara de la legisla-
ció vigent a 31 de desembre de 1984, calculada d’acord 
amb les bases reguladores que establix l’article 36 dos 
d’esta Llei, es corregix mitjançant l’aplicació del percen-
tatge de l’1 i 2 per cent, segons corresponga, establit per 
a l’any 2004 per a les de la seua classe.

Cinc.  Es faculta el Govern per a dictar les normes 
necessàries per a l’aplicació de les previsions que conté 
la present disposició.

Disposició addicional cinquanta-dosena. Condonació 
del deute contret amb la República de Guinea Equa-
torial.

S’autoritza la condonació del deute contret per la 
República de Guinea Equatorial davant del Banc d’Espa-
nya, derivat del caducat Acord Comercial i de Pagaments 
entre Espanya i la República de Guinea Equatorial de 15 
de juny de 1973, i en la posició creditora del qual es va 
subrogar l’Estat espanyol mitjançant la disposició addi-
cional dihuitena de la Llei 54/1999, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2000. L’import màxim 
d’esta condonació puja a 9.808.862,40 dòlars USA, dels 
quals 7.852.563,94 dòlars USA s’inclouran en un pro-
grama de conversió de deute en projectes d’interés 
social a Guinea Equatorial.

Disposició addicional cinquanta-tresena. Reprograma-
ció del deute contret amb la República Dominicana.

S’autoritza la reprogramació bilateral o multilateral 
del deute contret per la República Dominicana davant 
del Banc d’Espanya, derivat del caducat Conveni de Coo-
peració Financera entre l’Estat espanyol i la República 
Dominicana de 5 de març de 1974, i en la posició credi-
tora del qual es va subrogar l’Estat espanyol mitjançant 
la disposició addicional dihuitena de la Llei 54/1999, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2000.

L’Institut de Crèdit Oficial, com a entitat gestora del 
crèdit esmentat, ha de comunicar a la Intervenció Gene-
ral de l’Administració de l’Estat, perquè la registre en 
Comptabilitat Nacional, qualsevol alteració del valor 
actualitzat net del crèdit derivada de la reprogramació.

Disposició addicional cinquanta-quatrena. Condonació 
del deute contret amb la República del Senegal.

S’autoritza la condonació del deute procedent de 
l’Acord de Cooperació Financera entre el Govern d’Espa-
nya i el Govern de la República de Senegal, de 16 de 
maig de 1975, i que puja a un import de 9.334.336,04 
euros.

Disposició addicional cinquanta-cinquena.

En el primer trimestre del 2005, el Govern ha de pre-
sentar a les Corts Generals un projecte de llei reguladora 
d’un règim d’indemnitzacions i/o pensions a favor de les 

persones d’origen espanyol que, quan eren menors 
d’edat, van ser desplaçades al territori de l’extingida 
Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques com a con-
seqüència de la Guerra Civil Espanyola 1936-1939, i van 
passar la major part de la seua vida fora del territori 
espanyol.

Disposició addicional cinquanta-sisena.

Les memòries explicatives dels programes de des-
pesa de cada exercici s’estenen a les inversions realitza-
des pel sector públic empresarial. Per a això, el Govern 
ha d’adjuntar com a annex les inversions previstes desa-
gregades per projectes, províncies i comunitats autòno-
mes, de la mateixa manera que es fa amb la resta d’in-
versions públiques. Així mateix, esta informació ha de 
detallar les inversions externalitzades o diferides en el 
temps i els préstecs o aportacions patrimonials que l’Es-
tat concedix a tercers per a operacions de capital o 
adquisició d’actius de capital.

Disposició addicional cinquanta-setena.

El port de Guía de Isora, a l’illa de Tenerife, es des-
classifica com a port d’interés general de l’Estat.

Disposició addicional cinquanta-huitena. Modificació 
del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Impost sobre 
Societats.

Es modifica l’article 114 del Reial Decret Legislatiu
4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Impost sobre Societats, que queda redactat de la 
manera següent:

«Article 114. Tipus de gravamen.
Les entitats que complisquen les previsions que pre-

veu l’article 108 d’esta Llei tributen d’acord amb l’escala 
següent, excepte si d’acord amb el que preveu l’article 
28 d’esta Llei han de tributar a un tipus diferent del gene-
ral:

a)  Per la part de base imposable compresa entre 0 
i 120.202,41 euros, al tipus 30 per 100.

b)  Per la part de base imposable restant, al tipus 
del 35 per 100.

Quan el període impositiu tinga una duració inferior 
a l’any, la part de la base imposable que tributa al tipus 
del 30 per 100 és la resultant d’aplicar a 120.202,41 euros 
la proporció en la qual estiguen el nombre de dies del 
període impositiu entre 365 dies, o la base imposable del 
període impositiu quan esta siga inferior.»

Disposició addicional cinquanta-novena. Prestacions 
de l’Assegurança Obligatòria de la Vellesa i Invalidesa 
(SOVI).

Durant l’any 2005 el Govern ha d’adoptar les mesu-
res oportunes, dins del marc que s’establisca legalment, 
per a flexibilitzar el règim d’incompatibilitat a què estan 
subjectes les pensions de l’Assegurança Obligatòria de 
Vellesa i Invalidesa, i permetre la seua compatibilitat 
amb les pensions de viudetat de qualsevol dels règims 
de l’actual sistema de Seguretat Social, o de classes pas-
sives. Les modificacions normatives oportunes han d’es-
tablir els requisits necessaris per a evitar situacions de 
discriminació o sobreprotecció en relació amb altres 
prestacions equivalents del sistema de la Seguretat 
Social.
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Disposició addicional seixantena.

El Ministeri d’Economia i Hisenda i el Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç, de manera coordinada, han de 
procedir a adoptar les mesures que siguen oportunes 
per tal de donar més difusió al sistema vigent d’incentius 
fiscals destinat a les activitats de recerca, desenvolupa-
ment i innovació entre les empreses, especialment a les 
xicotetes i mitjanes, i a facilitar la informació que siga 
necessària per a aplicar-les.

Disposició addicional seixanta-unena.

El Ministeri d’Economia i Hisenda i el Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç han de realitzar, conjuntament 
amb els principals sectors afectats, un estudi que quan-
tifique el cost econòmic per al sector espanyol del trans-
port de mercaderies, de la Proposta de Directiva per la 
qual es modifica la Directiva 1999/62/CE, relativa a la 
implantació de gravàmens als vehicles pesants de trans-
port de mercaderies per la utilització de determinades 
infraestructures, en els diversos països europeus.

Disposició transitòria primera. Compensació fiscal als 
arrendataris de vivenda habitual el 2004.

U.  Els contribuents amb deducció per lloguer de 
vivenda habitual en l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques l’any 1998, els contractes de lloguer dels 
quals siguen anteriors al 24 d’abril de 1998 i es mantin-
guen en l’exercici 2004, tenen dret a la deducció que 
regula 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 51 i en 
l’apartat 3 de l’article 58 del text refós de la Llei de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març, no siga 
superior a 21.035,42 euros en tributació individual o 
30.050,61 euros en tributació conjunta.

b)  Que les quantitats satisfetes el 2004 en concepte 
de lloguer excedisquen el 10 per 100 dels rendiments 
nets del contribuent.

Dos.  La quantia d’esta deducció és el 10 per 100 de 
les quantitats satisfetes el 2004 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 resta de la quota líquida total de l’impost, 
després de les deduccions per doble imposició a què es 
referixen els articles 81 i 82 del text refós de Llei de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques.

Disposició transitòria segona. Compensació fiscal per 
deducció en adquisició de vivenda habitual el 2004.

U. Els contribuents que hagen adquirit la seua 
vivenda habitual abans del 4 de maig de 1998 i puguen 
aplicar el 2004 la deducció per inversió en vivenda habi-
tual que preveu l’article 69.1 del text refós de la Llei de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març, 
tenen dret a la deducció que regula esta disposició.

Dos. La quantia d’esta deducció és 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 
escaiga per al 2004.

Tres. L’import de l’incentiu teòric a què es referix 
l’apartat anterior és la suma de les quantitats següents:

a) El resultat d’aplicar el tipus mitjà de gravamen a 
la magnitud resultant de sumar els imports satisfets el 
2004 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 6.010,12 euros en tributa-
ció conjunta, i per la quota i els recàrrecs, llevat del de 
constrenyiment, meritats per l’Impost sobre Béns Immo-
bles, 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 Físi-
ques.

Per tipus mitjà de gravamen s’ha d’entendre l’obtin-
gut de sumar els tipus mitjans, estatal i autonòmic, a què 
es referixen els articles 64.2 i 75.2 del text refós de la Llei 
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

b) El resultat d’aplicar el 15 per 100 a les quantitats 
invertides durant el 2004 en l’adquisició de la vivenda 
habitual que, d’acord amb el que disposa l’article 69.1.2n 
del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, donen dret a deducció per inversió en 
vivenda habitual, exclosos els interessos derivats del 
finançament alié. Les quantitats invertides tenen com a 
límit el 30 per 100 del resultat d’afegir a les bases liqui-
dables, general i especial, el mínim personal i familiar a 
què es referix l’article 41 i les reduccions que regulen els 
articles 54, 55 i els apartats 1 i 2 de l’article 58, del text 
refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Perso-
nes Físiques.

Quatre. La quantia de la deducció calculada així es 
resta de la quota líquida total, després de les deduccions 
per doble imposició a què es referixen els articles 81 i 82 
del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques.

Disposició transitòria tercera. Plans de pensions d’ocu-
pació o assegurances col·lectives.

Els plans de pensions d’ocupació o assegurances col-
lectives en les quals les administracions, entitats o soci-
etats a què es referix l’article 19.u d’esta Llei actuen com 
a promotors, que estiguen en vigor i autoritzats abans de 
l’1 d’octubre del 2003, i amb unes aportacions per 
compte dels promotors esmentats que superen el per-
centatge del 0,5 per 100 de la massa salarial que preveu 
l’article 19.tres d’esta Llei, poden mantindre la quantia i 
l’estructura de l’aportació esmentada, i l’increment 
queda absorbit dins d’esta.

Disposició transitòria quarta. Indemnització per resi-
dència del personal al servici del sector públic esta-
tal.

Durant l’any 2005, la indemnització per residència 
del personal en actiu del sector públic estatal es conti-
nua meritant en les àrees del territori nacional que la 
tenen reconeguda, amb un increment del 2 per 100 sobre 
les quanties vigents a 31 de desembre del 2004.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, els qui 
perceben la indemnització per residència en quanties 
superiors a les que establix el personal del sector públic 
estatal la continuen meritant sense cap increment l’any 
2005 o amb el que escaiga per a assolir estes últimes.

Disposició transitòria quinta. Complements personals i 
transitoris.

U.  Els complements personals i transitoris recone-
guts en compliment del que disposa l’article 13 de la Llei 
50/1984, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per al 1985, al personal inclòs en l’àmbit d’apli-
cació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, són absorbits per 
qualsevol millora retributiva que es produïsca l’any 
2005, incloses les derivades del canvi de lloc de treball.

Fins i tot en cas que el canvi de lloc de treball deter-
mine una disminució de retribucions, es manté el com-
plement personal transitori fixat al produir-se l’aplicació 
del nou sistema, a l’absorció del qual s’imputa qualsevol 
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millora retributiva ulterior, fins i tot les que es puguen 
derivar del canvi de lloc de treball.

Als efectes de l’absorció que preveuen els paràgrafs 
anteriors, l’increment de retribucions de caràcter gene-
ral que establix esta Llei només es computa en el 50 per 
100 del seu import, i s’entén que tenen este caràcter el 
sou, referit a catorze mensualitats, el complement de 
destinació i l’específic. En cap cas es consideren els tri-
ennis, el complement de productivitat, ni les gratificaci-
ons 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 per-
sonal funcionari de l’Administració de la Seguretat Social 
i a l’estatutari de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, i 
restant personal amb dret a percebre els complements 
esmentats, es regixen per les mateixes normes que esta-
blix 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 recone-
guts al personal destinat a l’estranger s’absorbixen apli-
cant les mateixes normes establides per al que preste ser-

vicis en territori nacional, sense perjuí de la seua supressió 
quan el funcionari afectat canvie de país de destinació.

Disposició transitòria sexta. Gestió de crèdits pressupos-
taris en matèria de classes passives.

Es prorroga durant l’any 2005 la facultat conferida en la 
disposició final tercera de la Llei 39/1992, de 29 de desem-
bre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 1993.

Per tant,

Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, 
que complisquen esta Llei i que la facen complir.

Madrid, 27 de desembre del 2004.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANNEX I

Distribució dels crèdits per programes (en milers d’euros) 

PROGRAMA
DOTACIONS

Cap. 1 a 7 Capítol 8 Cap. 1 a 8 Cap. 9 TOTAL 

       
111M Govern del Poder Judicial 34.955,04 60,00 35.015,04  35.015,04 
111N Direcció i Servicis Generals de Justícia 46.046,99 62,38 46.109,37  46.109,37 
111O Selecció i formació de jutges 18.635,19  18.635,19  18.635,19 
111P Documentació i publicacions judicials 8.697,22  8.697,22  8.697,22 
111Q Form. del personal de l’Adm. de Justícia 7.931,28  7.931,28  7.931,28 
112A Trib. de Justícia i Ministeri Fiscal 1.049.697,91 1.000,00 1.050.697,91  1.050.697,91 
113M Registres vinculats amb la fe pública 17.239,03  17.239,03  17.239,03 
121M Adm. i Servicis Grals. de Defensa 1.598.612,53 2.591,20 1.601.203,73  1.601.203,73 
121N Formació del personal de les Forces Armades 326.943,61  326.943,61  326.943,61 
121O Personal en reserva 649.305,57  649.305,57  649.305,57 
122A Modernització de les Forces Armades 710.978,57  710.978,57  710.978,57 
122B Programes especials de modernització 583.923,13  583.923,13  583.923,13 
122M Despeses operatives en les Forces Armades 1.636.558,40  1.636.558,40  1.636.558,40 
122N Suport logístic 1.248.341,16 320,67 1.248.661,83 1,60 1.248.663,43 
131M Direcció i Serv. Generals de Seguretat i Pro-

tecció Civil 100.864,12 120,20 100.984,32  100.984,32 
131N Formació de forces i cossos de seguretat de 

l’Estat 115.542,48  115.542,48  115.542,48 
131O Forces i cossos en reserva 617.592,31  617.592,31  617.592,31 
131P Dret d’asil i apàtrides 3.465,44  3.465,44  3.465,44 
132A Seguretat ciutadana 4.167.453,51 60,10 4.167.513,61 72,12 4.167.585,73 
132B Seguretat viària 612.885,64 1.373,31 614.258,95  614.258,95 
132C Actuacions policials en matèria de droga 57.830,58  57.830,58  57.830,58 
133A Centres i institucions penitenciàries 745.357,38 24,04 745.381,42  745.381,42 
133B Treball, formació i assistència a reclusos 44.947,06 30,05 44.977,11  44.977,11 
134M Protecció civil 18.280,58  18.280,58  18.280,58 
135M Protecció de dades de caràcter personal 6.997,93 6,25 7.004,18  7.004,18 
141M Direcció i Servicis Generals d’Assumptes 

Exteriors 71.102,82 26,44 71.129,26  71.129,26 
142A Acció de l’Estat a l’exterior 531.949,55 95,60 532.045,15  532.045,15 
142B Acció diplomàtica davant la Unió Europea 20.308,91  20.308,91  20.308,91 
143A Cooperació per al desenvolupament 333.579,81 100.076,00 433.655,81  433.655,81 
144A Cooperació, promoció i difusió cultural a l’ex-

terior 98.625,58 48,00 98.673,58  98.673,58 
211M Pensions contributives de la Seguretat Social 69.047.577,63  69.047.577,63  69.047.577,63 
211N Pensions de classes passives 7.255.296,43  7.255.296,43  7.255.296,43 
211O Altres pensions i prestacions de classes passi-

ves 63.876,00  63.876,00  63.876,00 
212M Pensions no contributives i prestacions assis-

tencials 1.942.240,39  1.942.240,39  1.942.240,39 
212N Pensions de guerra 529.323,00  529.323,00  529.323,00 
219M Gestió de les prestacions econòmiques de 

Seguretat Social 372.904,64 2.157,45 375.062,09  375.062,09 
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219N Gestió de pensions de classes passives 7.904,93  7.904,93  7.904,93 
221M Subsidis incapac. temporal i altres prest. 

econ. de Seg. Soc. 9.040.590,50  9.040.590,50  9.040.590,50 
222M Prestacions econòmiques del mutualisme 

administratiu 472.172,08 383,94 472.556,02 216,50 472.772,52 
223M Prestacions de garantia salarial 483.732,42 659.347,12 1.143.079,54  1.143.079,54 
231A Pla nacional sobre drogues 32.130,89  32.130,89  32.130,89 
231B Acció a favor dels migrants 267.153,59  267.153,59  267.153,59 
231C Servicis Socials Seg. Social a persones amb 

discapacitat 177.141,24 1,50 177.142,74  177.142,74 
231D Servicis Socials de la Seguretat Social a per-

sones majors 138.762,76 1,50 138.764,26  138.764,26 
231E Altres servicis socials de la Seguretat Social 238.621,44 0,30 238.621,74 32,52 238.654,26 
231F Altres servicis socials de l’Estat 347.883,56 6,25 347.889,81  347.889,81 
231G Atenció a la infància i a les famílies 53.033,39  53.033,39  53.033,39 
231M Servicis socials de la Seg. Soc. gestionats per 

les CA 6.570,00  6.570,00  6.570,00 
231N Coordinació en matèria d’estrangeria i immi-

gració 12.190,34  12.190,34  12.190,34 
232A Promoció i servicis a la joventut 34.223,90 42,07 34.265,97  34.265,97 
232B Promoció de la dona 36.271,17 24,04 36.295,21  36.295,21 
239M Gestió dels servicis socials de la Seguretat 

Social 32.905,32 1.151,71 34.057,03  34.057,03 
241A Foment de la inserció i estabilitat laboral 6.217.848,97 396,68 6.218.245,65  6.218.245,65 
241N Desenvolupament de l’economia social i del 

Fons Social Europeu 19.318,08  19.318,08  19.318,08 
251M Prestacions als desocupats 12.687.714,67 504,85 12.688.219,52  12.688.219,52 
261M Direcció i Servicis Generals de Vivenda 10.006,02  10.006,02  10.006,02 
261N Promoció, adm. i ajudes per a rehabilit. i 

accés a la vivenda 797.326,81 7.685,01 805.011,82 9.000,00 814.011,82 
261O Ordenació i foment de l’edificació 61.969,00  61.969,00  61.969,00 
261P Urbanisme i política del sòl 1.334,31  1.334,31  1.334,31 
291A Inspecció i control de seguretat i protecció 

social 116.286,87  116.286,87  116.286,87 
291M Direcc. i Serv. Grals. de Seg. Social i Protecció 

Social 1.767.663,44 6.100.121,18 7.867.784,62 77.209,60 7.944.994,22 
311M Direcció i Servicis Generals de Sanitat 94.755,23 398,06 95.153,29  95.153,29 
311O Cohesió i qualitat del Sistema Nacional de 

Salut 155.095,73  155.095,73  155.095,73 
312A Assistència hospitalària en les Forces Arma-

des 197.094,92  197.094,92  197.094,92 
312B Atenció primària de salut. Inst. Nac. de Gestió 

Sanitària 46.874,51 18,28 46.892,79  46.892,79 
312C Atenció especialitzada de salut. Inst. Nac. de 

Gest. Sanit. 119.157,98 91,75 119.249,73  119.249,73 
312D Medicina marítima 21.768,34 1,00 21.769,34  21.769,34 
312E Assistència sanitària del mutualisme adminis-

tratiu 1.713.675,17  1.713.675,17  1.713.675,17 
312F Atenció primària de salut mútues acc. treball i 

EP i ISM 858.750,19  858.750,19  858.750,19 
312G Atenció especi. salut mútues acc. treball i EP i 

ISM 314.069,23  314.069,23  314.069,23 
312M Assistència sanitària de la Seg. Social gestio-

nada per CA 46.798,00  46.798,00  46.798,00 
313A Oferta i ús racional de medicaments i produc-

tes sanitaris 28.729,61 55,71 28.785,32  28.785,32 
313B Salut pública i sanitat exterior 36.200,65  36.200,65  36.200,65 
313C Seguretat alimentària 14.869,67 3,00 14.872,67  14.872,67 
321M Direcció i Servicis Generals de l’Educació 72.771,78 114,19 72.885,97  72.885,97 
321N Formació permanent del professorat d’educa-

ció 6.390,90  6.390,90  6.390,90 
322A Educació Infantil i Primària 161.964,07  161.964,07  161.964,07 
322B Educ. secundària, formació professional i EO 

d’idiomes 150.643,66  150.643,66  150.643,66 
322C Ensenyaments universitaris 133.733,40 12,94 133.746,34  133.746,34 
322D Educació especial 10.730,45  10.730,45  10.730,45 
322E Ensenyaments artístics 3.752,47  3.752,47  3.752,47 
322F Educació a l’exterior 116.653,86  116.653,86  116.653,86 
322G Educació compensatòria 10.975,69  10.975,69  10.975,69 
322H Educació permanent i a distància no universi-

tària 5.070,58  5.070,58  5.070,58 
322I Ensenyaments especials 169,74  169,74  169,74 
322J Noves tecnologies aplicades a l’educació 9.083,66  9.083,66  9.083,66 
322K Esport en edat escolar i en la universitat 18.967,85  18.967,85  18.967,85 
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323M Beques i ajudes a estudiants 905.046,82  905.046,82  905.046,82
324M Servicis complementaris de l’ensenyament 7.065,42  7.065,42  7.065,42 
324N Suport a altres activitats escolars 6.395,95  6.395,95  6.395,95 
331M Direcció i Servicis Generals de Cultura 38.843,07 138,36 38.981,43  38.981,43 
332A Arxius 46.749,94  46.749,94  46.749,94 
332B Biblioteques 67.295,86 62,50 67.358,36  67.358,36 
333A Museus 234.314,78 270,40 234.585,18  234.585,18 
333B Exposicions 3.622,69  3.622,69  3.622,69 
334A Promoció i cooperació cultural 18.469,39  18.469,39  18.469,39 
334B Promoció del llibre i publicacions culturals 14.779,90  14.779,90  14.779,90 
335A Música i dansa 85.227,27  85.227,27  85.227,27 
335B Teatre 35.938,05 399,11 36.337,16  36.337,16 
335C Cinematografia 77.932,54 48,00 77.980,54  77.980,54 
336A Foment i suport de les activitats esportives 133.858,26 3.051,08 136.909,34  136.909,34 
337A Administració del Patrimoni Historiconacio-

nal 112.847,00 300,00 113.147,00 100,00 113.247,00 
337B Conservació i restauració de béns culturals 53.718,16  53.718,16  53.718,16 
337C Protecció del Patrimoni Històric 8.446,63  8.446,63  8.446,63 
411M Direcc. i Servicis Generals d’Agricultura, Pesca 

i Aliment. 115.555,35 132,22 115.687,57  115.687,57 
412A Competitivitat i qualitat de la producció agrí-

cola. 107.167,35  107.167,35  107.167,35 
412B Competitivitat i qualitat de la producció rama-

dera. 151.795,60  151.795,60  151.795,60 
412M Regulació dels mercats agraris. 6.431.057,09 158,23 6.431.215,32 90.151,82 6.521.367,14 
413A Competitiv. de la indústria agroalimentària i 

segur. alimentària. 85.317,99  85.317,99  85.317,99 
414A Pla nacional de regadius 109.413,22 63.106,27 172.519,49  172.519,49 
414B Desenvolupament sostenible del medi rural 828.550,28  828.550,28  828.550,28 
415A Protecció dels recursos pesquers i desenvolu-

pament sostenible 50.962,21  50.962,21  50.962,21 
415B Millora d’estructures i mercats pesquers 114.792,27 9.012,02 123.804,29  123.804,29 
416A Previsió de riscos en les produccions agr. i 

pesqueres 229.609,59 24,13 229.633,72  229.633,72 
421M Direcció i Servicis Generals d’Indústria i Ener-

gia 104.685,29 422,08 105.107,37  105.107,37 
421N Regulació i protecció de la propietat indus-

trial 65.863,71 89,77 65.953,48  65.953,48 
421O Qualitat i seguretat industrial 9.760,59  9.760,59  9.760,59 
422A Incentius regionals a la localització industrial 275.573,60  275.573,60  275.573,60 
422B Desenvolupament industrial 3.517,37  3.517,37  3.517,37 
422M Reconversió i reindustrialització 221.665,31 120.605,10 342.270,41  342.270,41 
423M Desenvolupament alternatiu de les comar-

ques mineres del carbó 124.080,00  124.080,00  124.080,00 
423N Explotació minera 725.406,81 30,05 725.436,86  725.436,86 
424M Seguretat nuclear i protecció radiològica 43.513,89 84,36 43.598,25  43.598,25 
425A Normativa i desenv. energètic 69.528,70  69.528,70  69.528,70 
431A Promoció comercial i internacionalització de 

l’empresa 301.462,17 610.352,57 911.814,74  911.814,74 
431M Direcció i Servicis Generals de Comerç i 

Turisme 8.528,08  8.528,08  8.528,08 
431N Ordenació del comerç exterior 11.573,58  11.573,58  11.573,58 
431O Ordenació i modernització de les estructures 

comercials 14.338,55  14.338,55  14.338,55 
432A Coordinació i promoció del turisme 155.645,52 42,00 155.687,52  155.687,52 
433M Suport a la xicoteta i mitjana empresa 84.148,80 12.000,00 96.148,80  96.148,80 
441M Subvencions i suport al transport terrestre 978.553,37  978.553,37  978.553,37 
441N Subvencions i suport al transport marítim 57.357,92  57.357,92  57.357,92 
441O Subvencions i suport al transport aeri 246.388,49  246.388,49  246.388,49 
441P Subvencions al transport extrapeninsular de 

mercaderies 26.965,48  26.965,48  26.965,48 
451M Estudis i serv. assist. tèc en obres públiques i 

urbanisme 39.572,70 35,08 39.607,78  39.607,78 
451N Direcció i Servicis Generals de Foment 129.288,52 2.780.416,93 2.909.705,45  2.909.705,45 
451O Direcció i Servicis Generals de Medi Ambient 83.234,62 242,26 83.476,88  83.476,88 
452A Gestió i infraestructures de l’aigua 1.463.601,29 789,15 1.464.390,44 47.599,53 1.511.989,97 
452M Normativa i ordenació territorial dels recur-

sos hídrics 34.076,89 288.895,10 322.971,99  322.971,99 
453A Infraestructura del transport ferroviari 1.517.720,79 90.000,00 1.607.720,79  1.607.720,79 
453B Creació d’infraestructura de carreteres 2.560.179,00  2.560.179,00  2.560.179,00 
453C Conservació i explotació de carreteres 754.022,88  754.022,88  754.022,88 
453M Ordenació i inspecció del transport terrestre 37.613,87  37.613,87  37.613,87 
454M Seguretat del trànsit marítim i vigilància cos-

tanera 140.288,94  140.288,94  140.288,94 
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455M Regulació i supervisió de l’aviació civil 30.083,92  30.083,92  30.083,92 
456A Qualitat de l’aigua 526.747,66  526.747,66 3.648,00 530.395,66 
456B Protecció i millora del medi ambient 49.887,12  49.887,12  49.887,12 
456C Protecció i millora del medi natural 287.429,30 31,00 287.460,30  287.460,30 
456D Actuació a la costa 211.181,76  211.181,76  211.181,76 
457M Infraestructures en comarques mineres del 

carbó 394.440,00  394.440,00  394.440,00 
462M Recerca i estudis sociològics i constitucionals 11.922,91 24,05 11.946,96  11.946,96 
462N Recerca i estudis estadístics i econòmics 6.679,33 33,15 6.712,48  6.712,48 
463A Recerca científica 514.757,83 644,89 515.402,72  515.402,72 
463B Foment i coord. de la recerca científica i tèc-

nica 458.045,98 105.000,00 563.045,98  563.045,98 
464A Recerca i estudis de les Forces Armades 315.383,72 307,71 315.691,43  315.691,43 
465A Recerca sanitària 243.587,52 225,20 243.812,72  243.812,72 
466A Recerca i avaluació educativa 4.951,85  4.951,85  4.951,85 
467A Astronomia i astrofísica 13.442,55 46,94 13.489,49  13.489,49 
467B Recerca i experimentació d’obres públiques i 

de transp. 1.407,60  1.407,60  1.407,60 
467C Recerca i desenvolupament tecnologicoin-

dustrial 387.176,19 2.234.322,76 2.621.498,95  2.621.498,95 
467D Recerca i experimentació agrària 57.861,04 70,00 57.931,04  57.931,04 
467E Recerca oceanogràfica i pesquera 42.133,70 27,21 42.160,91  42.160,91 
467F Recerca geologicominera i mediambiental 42.048,36 98,76 42.147,12  42.147,12 
467G Recerca i desenvolupament de la societat de 

la informació 69.519,01 303.587,02 373.106,03  373.106,03 
467H Recerca energètica, mediambiental i tecnolò-

gica 80.891,57 438,74 81.330,31  81.330,31 
467I Innovació tecnològica de les telecomunicaci-

ons 63.477,80 60.000,00 123.477,80  123.477,80 
491M Orde. i prom. de les telecom. i de la soc. de la 

inform. 33.597,91  33.597,91  33.597,91 
491N Servici postal universal 93.434,62 16.027,00 109.461,62  109.461,62 
492M Defensa de la competència 8.131,59  8.131,59  8.131,59 
492N Regul. i vigilància de la compet. en el mercat 

de tabacs 10.913,78  10.913,78  10.913,78 
492O Defensa dels consumidors i inform. i atenció 

al ciutadà 17.442,42 21,04 17.463,46  17.463,46 
493M Direcció, control i gestió d’assegurances 11.440,44 384.811,88 396.252,32  396.252,32 
493N Regulació de mercats financers 1.805,15  1.805,15  1.805,15 
493O Regulació comptable i d’auditories 7.369,21  7.369,21  7.369,21 
494M Adm. de les relacions laborals i condicions de 

treball 63.731,14 85,01 63.816,15  63.816,15 
495A Desenvolupament i aplic. de la informació 

geogràfica espanyola 47.175,47  47.175,47  47.175,47 
495B Meteorologia 99.800,30  99.800,30  99.800,30 
495C Metrologia 7.988,24 7,81 7.996,05  7.996,05 
911M Cap de l’Estat 7.776,34  7.776,34  7.776,34 
911N Activitat legislativa 179.929,68 25,00 179.954,66 15,00 179.969,66 
911O Control extern del sector públic 48.122,67 120,20 48.242,87  48.242,87 
911P Control constitucional 19.070,78 48,00 19.118,78  19.118,78 
911Q Suport a la gestió administrativa del Cap de 

l’Estat 5.282,13  5.282,13  5.282,13 
912M Presidència del Govern 29.926,68  29.926,68  29.926,68 
912N Alt assessorament de l’Estat 10.130,21 9,02 10.139,23  10.139,23 
912O Relac. Corts Grals. Secretariat del Gov. i 

Suport Alta Direcc. 84.988,95 72,12 85.061,07  85.061,07 
912P Assessor. del Govern en matèria social, eco-

nòmica i laboral 8.868,22 24,52 8.892,74  8.892,74 
912Q Assessorament per a la protecció dels interes-

sos nacionals 189.468,50 275,79 189.744,29  189.744,29 
912R Infraestructura per a situacions de crisi i 

comunic. espec. 4.323,37  4.323,37  4.323,37 
921M Direcció i Servicis Generals de l’Administració 

Pública 49.592,67 395,65 49.988,32 6,01 49.994,33 
921N Direcció i organització de l’Administració 

Pública 28.902,66  28.902,66  28.902,66 
921O Formació del personal de les administracions 

públiques 114.656,68 40,00 114.696,68  114.696,68 
921P Administració perifèrica de l’Estat 248.341,30 111,19 248.452,49  248.452,49 
921Q Cobertura informativa 16.334,37  16.334,37  16.334,37 
921R Publicitat de les normes legals 29.069,43 106,02 29.175,45  29.175,45 
921S Assessorament i defensa interessos de l’Es-

tat 26.946,80 15,91 26.962,71  26.962,71 
921T Servicis de transports de ministeris 52.123,68 93,79 52.217,47  52.217,47 
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921U. Publicacions 1.058,91  1.058,91  1.058,91 
922M Organitz. territ. Estat i desenvolupament dels 

seus sist. de col·laboració 2.631,26  2.631,26  2.631,26 
922N Coordinació i relacions financeres amb els 

ens territorials. 4.011,71  4.011,71  4.011,71 
923A Gestió del Patrimoni de l’Estat 134.734,26 280.974,00 415.708,26  415.708,26 
923C Elaboració i difusió estadística 214.023,74 225,43 214.249,17  214.249,17 
923M Direcció i Servicis Generals d’Economia i 

Hisenda 250.873,66 1.569,45 252.443,11  252.443,11 
923N Formació del personal d’Economia i Hisenda 13.328,77 33,15 13.361,92  13.361,92 
923O Gestió del Deute i de la Tresoreria de l’Estat 102.815,67  102.815,67  102.815,67 
923P Relacions amb els organismes financers mul-

tilaterals 2.230,55 307.376,04 309.606,59  309.606,59 
924M Eleccions i partits polítics 165.713,14  165.713,14  165.713,14 
929M Imprevistos i funcions no classificades 2.173.376,37  2.173.376,37  2.173.376,37 
929N Fons de contingència d’execució pressupos-

tària 2.490.520,00  2.490.520,00  2.490.520,00 
931M Previsió i política econòmica 42.162,38  42.162,38  42.162,38 
931N Política pressupostària 47.325,70  47.325,70  47.325,70 
931O Política tributària 7.542,36  7.542,36  7.542,36 
931P Control intern i comptabilitat pública 74.857,74  74.857,74  74.857,74 
932A Aplicació del sistema tributari estatal 1.109.986,68 577,53 1.110.564,21  1.110.564,21 
932M Gestió del cadastre immobiliari 114.037,32  114.037,32  114.037,32 
932N Resolució de reclamacions economicoadmi-

nistratives 28.076,43  28.076,43  28.076,43 
941M Transferències a CA per participació en 

ingressos Estat 28.329.088,55  28.329.088,55  28.329.088,55 
941N Transferències a CA pels Fons de Compens. 

Intert. 1.061.814,75  1.061.814,75  1.061.814,75 
941O Altres transferències a comunitats autòno-

mes 134.135,66  134.135,66  134.135,66 
942A Cooperació econòmica local de l’Estat 166.486,57  166.486,57  166.486,57 
942M Transferències a CL per participació en ingres-

sos Estat 10.937.112,65  10.937.112,65  10.937.112,65 
942N Altres aportacions a corporacions locals 132.610,68  132.610,68  132.610,68 
943M Transferències al pressup. gral. de les comu-

nitats europees 9.931.650,00  9.931.650,00  9.931.650,00 
943N Cooperació al desenv. a través del Fons Euro-

peu de Desenvolupament 198.560,00  198.560,00  198.560,00 
951M Amort. i despeses finan. del deute públic en 

moneda nacional 17.569.059,21  17.569.059,21 25.611.721,93 43.180.781,14 
951N Amort. i despeses. finan. del deute públic en 

moneda estrangera 1.702.940,79  1.702.940,79 4.449.578,10 6.152.518,89 

        TOTAL 234.9980.807,47 14.557.022,52 249.537.829,99 30.289.352,73 279.827,18

PROGRAMA
DOTACIONS

Cap. 1 a 7 Capítol 8 Cap. 1 a 8 Cap. 9 TOTAL 

       

 ANNEX II

Crèdits ampliables

Es consideren 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’establis-
quen, els crèdits que, inclosos en el pressupost 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 programes.
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, que establi-
xen els 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 despeses dels organismes 
autònoms, fins a l’import dels romanents que resulten com a 
conseqüència de la gestió d’estos.

Segon.  Aplicables a les seccions i programes que s’in-
diquen.

U.  En la secció 07, «Classes passives»:
Els crèdits relatius a atendre obligacions de pensions i 

indemnitzacions.

Dos. En la secció 12, «Ministeri d’Assumptes Exteriors»:
El crèdit 12, transferències entre subsectors, 03.415 «A 

l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per als Fins 
Socials que es Realitzen en el Camp de la Cooperació Interna-
cional (article 2 del Reial Decret 825/1988, de 15 de juliol). 
Percentatge IRPF».

Tres.  En la secció 14, «Ministeri de Defensa»:
El crèdit 14.121M.03.228 per a despeses originades per 

participació de les FAS en operacions de manteniment de la 
pau.

Quatre.  En la secció 15, «Ministeri d’Economia i 
Hisenda»:

a)  El crèdit 15.923O.19.351.01, destinat a la cobertura de 
riscos en avals prestats pel Tresor.

b)  El crèdit 15.923O.19.486, per al pagament de les 
indemnitzacions als afectats per la síndrome tòxica, segons 
sentència de la Sala Segona del Tribunal Suprem, de 26 de 
setembre de 1997.
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Cinc.  En la secció 16, «Ministeri de l’Interior»:
a)  El crèdit 16.131M.01.487, destinat al pagament d’in-

demnitzacions en aplicació dels articles 93 al 96 de la Llei de 
Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social per al 
1997, així com les que deriven dels danys a tercers, en relació 
amb els articles 139 a 144 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, i la Llei 52/1984, de 26 de 
desembre, de protecció de mitjans de transport que estiguen 
en territori espanyol fent viatges de caràcter internacional.

b)  Els crèdits 16.134M.01.461, 16.134M.01.471, 
16.134M.01.482, 16.134M.01.761 i 16.134M.01.782, destinats a 
la cobertura de necessitats de qualsevol tipus motivades per 
sinistres, catàstrofes o altres de reconeguda urgència.

c)  El crèdit 16.131M.01.483, destinat a atendre el paga-
ment de les indemnitzacions i compensacions derivades de 
l’aplicació de la Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de Solidaritat 
amb les Víctimes del Terrorisme.

d)  El crèdit 16.924M.01.227.05, per a despeses deriva-
des de processos electorals i consultes públiques.

e)  El crèdit 16.924M.01.485.02, per a subvencionar les 
despeses electorals dels partits polítics (Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, de Règim Electoral General).

f)  El crèdit 16.132A.02.451, «Cost provisional de la poli-
cia autònoma de Catalunya, fins i tot liquidacions definitives 
d’exercicis anteriors.»

Sis.  En la secció 19, «Ministeri de Treball i Assumptes 
Socials»:

a)  El crèdit 19.231F.04.484, destinat a la cobertura dels 
fins d’interés social, que regula l’article 2 del Reial Decret 
825/1988, de 15 de juliol.

b)  Els crèdits 19.251M.101.480.00, 19.251M.101.480.01, 
19.251M.101.487.00 i 19.251M.101.487.01, destinats a finançar 
les prestacions per desocupacions que regula 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 21.416A.01.440, «Al Consorci de compensació 
d’assegurances per a la cobertura de pèrdues de l’assegu-
rança agrària combinada».

Huit.  En la secció 24, «Ministeri de Cultura»:
Els crèdits 24.337C.03.621 i 24.337B.03.631, per la dife-

rència entre la consignació inicial per a inversions producte 
de l’«1 per 100 cultural» (article 68, Llei 16/1985, del Patrimoni 
Històric Espanyol i article únic del Reial Decret 162/2002, de 
desplegament parcial d’esta) i les retencions de crèdit no 
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 al 1988.

Nou.  En la secció 26, «Ministeri de Sanitat i Consum»:
El crèdit 26.12.311O.453, «Fons de Cohesió Sanitària».

Deu.  En la secció 32, «Ens territorials»:
a)  El crèdit 32.941M.18.452, «Liquidació definitiva de 

les comunitats autònomes i ciutats amb Estatut d’autonomia 
d’exercicis anteriors», fins a l’import a què puge  la liquidació 
esmentada, i els crèdits que s’habiliten per fer front a les 
transferències a les comunitats autònomes pel cost dels ser-
vicis assumits.

b)  El crèdit 32.942M.23.468, en la mesura en què ho 
exigisca la liquidació definitiva de la participació de les cor-
poracions locals en els ingressos de l’Estat corresponent a 
exercicis anteriors, i les compensacions derivades del nou 
model de finançament local.

c)  Els crèdits 460.04 i 460.05 del programa 942N, 
«Altres aportacions a corporacions locals», per raó d’altres 
drets legalment establits o que s’establisquen a favor de les 
corporacions locals, i habilitant, si és necessari, els conceptes 
corresponents.

d)  El crèdit 32.941O.01.450, per a compensació finan-
cera derivada de l’impost especial sobre les labors del tabac, 
inclosa la liquidació definitiva de l’exercici anterior.

Onze.  Els crèdits de la secció 34, «Relacions financeres 
amb la Unió Europea», ampliables tant en funció dels com-
promisos que haja adquirit o que puga adquirir l’Estat espa-
nyol amb la Unió Europea o que deriven de les disposicions 
financeres d’estes, com en funció de la recaptació efectiva de 
les exaccions agràries, drets de duanes per la part subjecta a 
l’aranzel exterior comunitari, i cotitzacions del sucre i isoglu-
cosa.

Tercer.  Tots els crèdits d’este pressupost en funció dels 
compromisos de finançament exclusiu o de cofinançament 
que puguen contraure amb les comunitats europees.

Quart.  En el pressupost de la Seguretat Social, els crè-
dits que siguen necessaris en els programes de despeses de 
l’Institut Nacional de Gestió Sanitària per a reflectir les reper-
cussions que hi tenen les modificacions dels crèdits, que 
figuren en l’estat de transferències entre subsectors dels 
Pressupostos Generals de l’Estat.

Així mateix, són 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’Economia i Hisenda  

Institut de Crèdit Oficial (ICO).................... 3.606.073,00
(Este límit no afecta les operacions de tre-

soreria que es concerten i s’amortitzen 
dins de l’any, ni el refinançament del 
deute contret a curt i llarg termini).

 

Ens Públic Ràdio Televisió Espanyola ....... 658.626,00
(Esta xifra s’entén com a increment net 

màxim de la posició deutora a curt i llarg 
termini, entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any 2005).

 

Ministeri de Foment  
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria 

(AENA) ..................................................... 1.277.125,00
(Esta xifra s’entén com a increment net 

màxim de la posició deutora a curt i llarg 
termini, entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any 2005).

 

Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries ...... 281.027,00
(Esta xifra s’entén com a increment net 

màxim de la posició deutora a curt i llarg 
termini, entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any 2005).

 

Ferrocarrils de Via Estreta (FEVE).............. 36.268,00
(Esta xifra s’entén com a increment net 

màxim de la posició deutora a curt i llarg 
termini, entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any 2005).

 

Administrador d’Infraestructures Ferrovi-
àries (ADIF) ............................................. 1.811.806,00

(Esta xifra s’entén com a increment net 
màxim de la posició deutora a curt i llarg 
termini, entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any 2005).

 

RENFE-Operadora ..................................... 654.766,00
(Esta xifra s’entén com a increment net 

màxim de la posició deutora a curt i llarg 
termini, entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any 2005).
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SE de Salvament i Seguretat Marítima 
(SASEMAR) .............................................. 6.000,00

(Esta xifra s’entén com a increment net 
màxim de la posició deutora a curt i llarg 
termini, entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any 2005).

 

Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació

 

Fons Espanyol de Garantia Agrària 
(FEGA) ...................................................... 90.151,82

Ministeri de Medi Ambient  

Confederació Hidrogràfica del Xúquer ..... 15.000,00
Confederació Hidrogràfica del Segura...... 4.000,00
Confederació Hidrogràfica del Nord ......... 14.601,72
Confederació Hidrogràfica del Tajo............ 20.000,00
Mancomunitat de Los Canales del Taibilla. 24.000,00

Milers d’euros

  

 ANNEX IV

Mòduls econòmics de distribució de fons públics
per a sosteniment de centres concertats

D’acord amb el que disposa l’article 14 d’esta Llei, els 
imports anuals i desglossament dels mòduls econòmics 
per unitat escolar en els centres concertats dels diferents 
nivells i modalitats educatives queden establits amb efec-
tes de l’1 de gener, i fins al 31 de desembre del 2005 de la 
manera següent: 

Euros

 

Educació Infantil i Primària  
Salaris de personal docent, incloses càrre-

gues socials  .............................................. 25.426,24
Despeses variables  ...................................... 3.460,72
Altres despeses  ............................................ 5.185,05
Import total anual  ........................................ 34.072,01

Educació especial* (nivells obligatoris
i gratuïts)

 

I. Educació Bàsica/Primària:  

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials  .............................................. 25.426,24

Despeses variables  ...................................... 3.460,72
Altres despeses  ............................................ 5.530,74
Import total anual  ........................................ 34.417,70

Personal complementari (logopedes, fisio-
terapeutes, ajudants tècnics educatius, 
psicòleg pedagog i treballador social), 
segons deficiències:

 

Psíquics  ........................................................ 18.426,19
Autistes o problemes greus de personalitat. 14.946,48
Auditius  ........................................................ 17.144,84
Plurideficients  .............................................. 21.279,20
II.  Formació Professional: «Aprenentatge 

de tasques»:
 

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials  .............................................. 50.852,48

Despeses variables  ...................................... 4.540,74
Altres despeses  ............................................ 7.879,26
Import total anual  ........................................ 63.272,48

Personal complementari (logopedes, fisio-
terapeutes, ajudants tècnics educatius, 
psicòleg pedagog i treballador social), 
segons deficiències:

 

Psíquics  ......................................................... 29.419,95
Autistes o problemes greus de personalitat. 26.314,29
Auditius  ......................................................... 22.794,63
Plurideficients  ............................................... 32.714,63

Educació Secundària Obligatòria  

I. Primer i segon curs:  

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials  ............................................... 30.511,47

Despeses variables  ...................................... 4.071,26
Altres despeses  ............................................ 6.740,59
Import total anual  ......................................... 41.323,32
II. Tercer i quart curs:  

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials  ............................................... 60.607,21

Despeses variables  ...................................... 7.797,08
Altres despeses  ............................................ 7.439,87

Import total anual  ......................................... 55.844,16
Batxillerat  

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials ................................................. 42.995,87

Despeses variables ........................................ 8.255,72
Altres despeses .............................................. 42.995,87
Import total anual........................................... 59.129,06

Cicles formatius  

I.  Salaris de personal docent, incloses càr-
regues socials:

 

Grup 1. Cicles formatius de grau mitjà de 
1.300 a 1.700 hores:

 

Primer curs ..................................................... 45.470,66
Segon curs...................................................... 0
Grup 2. Cicles formatius de grau mitjà de 

2.000 hores:
 

Primer curs ..................................................... 45.470,66
Segon curs...................................................... 45.470,66
Grup 3. Cicles formatius de grau superior 

de 1.300 a 1.700 hores:
 

Primer curs ..................................................... 41.972,92
Segon curs...................................................... 0
Grup 4. Cicles formatius de grau superior 

de 1.300 a 1.700 hores:
 

Primer curs ..................................................... 41.972,92
Segon curs...................................................... 41.972,92

II. Despeses variables:  

Grup 1. Cicles formatius de grau mitjà de 
1.300 a 1.700 hores:

 

Primer curs ..................................................... 6.140,25
Segon curs...................................................... 0
Grup 2. Cicles formatius de grau mitjà de 

2.000 hores:
 

Primer curs ..................................................... 6.140,25
Segon curs...................................................... 6.140,25
Grup 3. Cicles formatius de grau superior 

de 1.300 a 1.700 hores:
 

Euros
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Primer curs ..................................................... 6.100,52
Segon curs...................................................... 0
Grup 4. Cicles formatius de grau superior de 

2.000 hores:
 

Primer curs ..................................................... 6.100,52
Segon curs...................................................... 6.100,52
III. Altres despeses:  

Grup 1. Cicles formatius de:  

Conducció d’activitats físicoespotives en el 
medi natural.

 

Pastisseria i forn.  
Servicis de restaurant i bar.  
Animació turística.  
Estètica personal decorativa.  
Química ambiental.  
Farmàcia.  
Higiene bucodental.  

Primer curs ..................................................... 9.011,50
Segon curs...................................................... 2.107,59
Grup 2. Cicles formatius de:  

Gestió administrativa.  
Secretariat.  
Busseig a profunditat mitjana.  
Laboratori d’imatge.  
Comerç.  
Gestió comercial i màrqueting.  
Servicis al consumidor.  
Agències de viatges.  
Allotjament.  
Informació i comercialització turístiques.  
Elaboració d’olis i sucs.  
Elaboració de productes lactis.  
Elaboració de vi i altres begudes.  
Escorxador i carnisseria-xarcuteria.  
Molineria i indústries cerealistes.  
Panificació i rebosteria.  
Laboratori.  
Fabricació de productes farmacèutics i 

afins.
 

Atencions auxiliars d’infermeria.  
Documentació sanitària.  
Adoberia.  
Patronatge.  
Processos d’ennobliment tèxtil.  
Primer curs ..................................................... 10.956,79
Segon curs...................................................... 2.107,59
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 paper.  
Indústries de procés químic.  
Plàstic i cautxú.  
Operacions d’ennobliment tèxtil.  
Primer curs ..................................................... 13.040,13
Segon curs...................................................... 2.107,59
Grup 4. Cicles formatius de:  
Enquadernació i manipulació 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 calada.  
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 cerà-

mics.
 

Operacions de fabricació de vidre i transfor-
mats.

 

Fabricació i transformació de productes de 
vidre.

 

Primer curs ..................................................... 15.087,04
Segon curs...................................................... 2.107,59
Grup 5. Cicles formatius de:  

Realització i plans d’obra.  
Assessoria d’imatge personal.  
Radioteràpia.  
Animació sociocultural.  
Integració social.  
Primer curs ..................................................... 9.011,50
Segon curs...................................................... 3.408,20
Grup 6. Cicles formatius de:  
Operacions de conreu aqüícola.  
Primer curs ..................................................... 13.040,13
Segon curs...................................................... 3.408,20
Grup 7. Cicles formatius de:  
Explotacions ramaderes.  
Jardineria.  
Treballs forestals i de conservació del medi 

natural.
 

Gestió i organització d’empreses agrope-
cuàries.

 

Gestió i organització de recursos naturals i 
paisatgístics.

 

Administració i finances.  
Pesca i transport marítim.  
Navegació, pesca i transport marítim.  
Producció d’audiovisuals, ràdio i especta-

cles.
 

Comerç internacional.  
Gestió del transport.  
Treballs d’obrer.  
Obres de formigó.  
Operació i manteniment de maquinària de 

construcció.
 

Desenvolupament i aplicació de projectes 
de construcció.

 

Desenvolupament de projectes urbanístics i 
operacions topogràfiques.

 

Òptica de protètica ocular.  
Caracterització.  
Perruqueria.  
Estètica.  
Explotació de sistemes informàtics.  
Administració de sistemes informàtics.  
Desenvolupament d’aplicacions informàti-

ques.
 

Desenvolupament de productes de fusteria i 
moble.

 

Prevenció de riscos professionals.  
Anatomia patològica i citologia.  

Euros

 

Euros
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Salut ambiental.  
Audiopròtesi.  
Dietètica.  
Imatge per al diagnòstic.  
Laboratori de diagnòstic clínic.  
Ortoprotètica.  
Educació infantil.  
Interpretació de la llengua de signes.  
Primer curs ..................................................... 8.115,97
Segon curs...................................................... 9.804,17

Grup 8. Cicles formatius de:  

Explotacions agràries extensives.  
Explotacions agrícoles intensives.  
Operació, control i manteniment de maqui-

nària i instal·lacions del vaixell.
 

Supervisió i control de màquines i instal-
lacions del vaixell.

 

Equips electrònics de consum.  
Equips i instal·lacions electrotècniques.  
Desenvolupament de productes electrò-

nics.
 

Instal·lacions electrotècniques.  
Sistemes de regulació i control automàtics.  
Acabats de construcció.  
Cuina.  
Restauració.  
Manteniment d’aviònica.  
Anàlisi i control.  
Pròtesis dentals.  
Primer curs ..................................................... 9.995,92
Segon curs...................................................... 11.409,96

Grup 9. Cicles formatius de:  

Animació d’activitats físiques i esportives.  
Disseny i producció editorial.  
Producció en indústries d’arts gràfiques.  
Imatge.  
Realització d’audiovisuals i espectacles.  
So.  
Sistemes de telecomunicació i informàtics.  
Desenvolupament de projectes mecànics.  
Producció per fosa i pulvimetal·lúrgia.  
Producció per Mecanitzat.  
Fabricació a mida i instal·lació de Fusta i 

Moble.
 

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 manuten-
ció.

 

Manteniment i muntatge d’instal·lacions 
d’edificis i processos.

 

Carrosseria.  
Electromecànica de vehicles.  
Automoció.  
Manteniment aeromecànic.  
Primer curs ..................................................... 11.756,98
Segon curs...................................................... 13.044,16

Grup 10. Cicles formatius de:  

Producció aqüícola.  
Preimpressió en arts gràfiques.  
Joieria.  
Mecanització.  
Soldadura i caldereria.  
Construccions metàl·liques.  
Indústria alimentària.  

Instal·lació i manteniment electromecànic 
de maquinària i conducció de línies.

 

Manteniment ferroviari.  
Manteniment d’equip industrial.  
Desenvolupament i fabricació de productes 

ceràmics.
 

Primer curs ..................................................... 13.599,58
Segon curs...................................................... 14.582,83

Programes de garantia social  

I.   Salaris de personal docent, incloses 
càrregues socials .................................. 45.470,66

II. Despeses variables................................ 6.140,25
III. Altres despeses:  
Grup 1. ............................................................
Famílies professionals de:

6.460,94

Administració.  
Comerç i màrqueting.  
Hostaleria i turisme.  
Imatge personal.  
Sanitat.  
Servicis socioculturals i a la comunitat.  
Grup 2  .......................................................... 7.386,79

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.  

Euros

 

Euros

 

 ANNEX V

Móduls econòmics de distribució de fons públics per a 
sosteniment de centres concertats ubicats a les ciutats 

amb estatut d’ autonomia de Ceuta i Melilla
D’ acord amb el que disposa l´article 14 d’esta Llei, els 

imports anuals i desglosaments dels mòduls econòmics 
per unitat escolar en els centres concertats dels diferentes 
nivells i modalitats educatives ubicats a les ciutats autò-
nomes de Ceuta i Melilla, queden establits amb efectes de 
l’1 de gener, i fins al 31 de desembre del 2005 de la 
manera següent: 

Euros

 

Educació Infantil  
Relació professor/unitat: 1:1

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials  .............................................. 29.682,10

Despeses variables  ..................................... 3.460,72
Altres despeses  ........................................... 5.832,48
Import total anual  ........................................ 38.975,30

Educació Primaria  

Relació professsor/unitat: 1,17:1  

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials  .............................................. 34.728,06



96 Dissabte 1 gener 2005 Suplement núm. 1

Despeses variables  ...................................... 3.460,72
Altres despeses  ........................................... 5.832,48
Import total anual  ........................................ 44.021,26

Educació Secundària Obligatòria  

I. Primer i segon curs  

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials  .............................................. 44.226,34

Despeses variables  ...................................... 4.071,26
Altres despeses  ........................................... 7.582,24
Import total anual  ........................................ 55.879,83

II. Tercer i quart curs  

Relació professor/unitat: 1,49:1
Salaris de personal docent, incloses càrre-

gues socials  .............................................. 51.109,29
Despeses variables  ...................................... 7.797,08
Altres despeses  ........................................... 8.368,83

Import total anual  ........................................ 67.275,51

Euros

 La quantia del component del mòdul d’«Altres despe-
ses» per a les unitats concertades en els ensenyaments 
d’Educació Infantil, Primària i Educació Secundària Obli-
gatòria, s’incrementa en 1.087,87 euros en els centres 
ubicats a Ceuta i Melilla, per raó del cost superior originat 
pel plus de residència del personal d’administració i servi-
cis.

Al personal docent dels centres concertats ubicats a 
Ceuta i Melilla, se li ha d’abonar la quantitat corresponent 
al plus de residència que establix el corresponent Conveni 
col·lectiu, si bé l’Administració educativa no ha d’assumir 
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

D’acord 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 laboral 
fix)  té el detall següent, 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 pres-
supost la universitat, procedent de les institucions sani-
tàries 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 fi x)

–
Milers d’euros

UNED  .................. 44.442,41 23.754,16

 ANNEX VII

Romanents de crèdit incorporables a l’exercici 2005

Es poden incorporar als crèdits de l’exercici els roma-
nents que s’arrepleguen a continuació:

a)  Els crèdits 14.02.213A.650, 14.03.213A.650, 
14.11.213A.650, 14.16.213A.650, 14.21.231A.650, 
14.03.213B.65 i 14.107.213A.650 per a la modernització de 
les Forces Armades.

b)  Els procedents dels crèdits habilitats de confor-
mitat amb els reials decrets lleis 6/2003 i 6/2004 promul-
gats 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 corresponga 
al superprojecte 96.17.38.9500 «Conveni amb la Comuni-
tat Autònoma de les Canàries», sempre que siga inferior 
al que produïsca 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 «Conveni amb 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears», sempre que 
siga inferior al que produïsca el crèdit 17.38.513D.60.

e)  El del crèdit 18.103.422A.750 per a inversions per 
a donar compliment a l’article 12 de la Llei 19/1994, REF de 
les Canàries.

f)  El del crèdit 18.103.422C.750 per a inversions per 
a donar compliment a l’article 12 de la Llei 19/1994, REF de 
les Canàries.

g)  Els procedents del crèdit 18.103.422C.755, per a 
inversions derivades dels convenis per a despeses d’in-
versió en centres educatius no universitaris subscrits amb 
la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa.

h)  El del crèdit 23.06.514C.601 que corresponga a 
l’anualitat establida en el Conveni de col·laboració 
subscrit entre el Ministeri de Medi Ambient i la Comu-
nitat Autònoma de les Canàries per a actuacions en 
infraestructura 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 les Canàries per a actuacions d’infraestruc-
tures 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 les Canàries per a actuacions d’infraestruc-
tures 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.771, 
24.101.741A.751 i 24.101.741A.761 per a reactivació econò-
mica de les comarques mineres del carbó.

l)  El del crèdit 32.05.458C.750, a la Comunitat Autò-
noma del Principat d’Astúries, per a la rehabilitació del con-
junt anomenat Universitat Laboral de Gijón.

ll)  Els de la secció 32, procedents de les transferèn-
cies realitzades com a conseqüència dels reials decrets de 
traspassos de servicis.

ANNEX VIII

Béns del patrimoni històric

De conformitat amb el que establix la disposició addi-
cional desena d’esta Llei, s’especifiquen a continuació els 
béns del Patrimoni Històric als quals és aplicable.

Grup I. Béns singulars declarats patrimoni de la huma-
nitat.

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, Alcàsser i Arxiu d’Índies de Sevilla (desem-

bre 1987).
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Béns inclosos en l’art rupestre de l’arc mediterrani de 
la Península Ibèrica (desembre 1998):

Los Molinos I (Vélez-Blanco, Almeria).
Los Molinos II (Vélez-Blanco, Almeria).
Gabar (Vélez-Blanco, Almeria).
Abric central de Tello (Vélez-Blanco, Almeria).
Abric de Manuel Vallejo (Quesada, Jaén).

Aragó

Arquitectura mudèjar d’Aragó (novembre 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).

Béns inclosos en l’art rupestre de l’arc mediterrani de 
la Península Ibèrica (desembre 1998):

Cova de la font d’El Trucho (Asque, Colunga, Osca).
Abric del pla d’El Pulido (Casp, Saragossa).
Cova del Chopo (Obón, Terol).
Abric de Santa Ana I (Castellonroi, Osca).
Abrics del conjunt de Las Tajadas de Bezas (Bezas, 

Terol).
Astúries

Preromànic asturià (desembre 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).

Castella-la Manxa

Béns inclosos en l’art rupestre de l’arc mediterrani de 
la Península Ibèrica (desembre 1998):

Conjunt d’art rupestre d’Alpera, al terme municipal 
d’Alpera (Albacete).

Conjunt d’art rupestre de Minateda, al terme munici-
pal d’Hellín (Albacete).

Conjunt d’art rupestre «Torcal de las Bojadillas», al 
terme municipal de Nerpio (Albacete).

Abric de Solana de las Covachas, al terme municipal 
de Nerpio (Albacete).

Conjunt d’art rupestre de Villar del Humo, al terme 
municipal de Villar del Humo (Conca).

Catalunya

Parc Güell, Palau Güell, Casa Milà a Barcelona (novem-
bre 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 Tarraco (desembre 2000).
Les esglésies romàniques de la Vall de Boí (desembre 

2000).

Béns inclosos en l’art rupestre de l’arc mediterrani de 
la Península Ibèrica (desembre 1998):

La Roca dels Moros (el Cogul, les Garrigues).
Conjunt abrics d’ermites de la serra de la Pietat 

(Ulldecona, el Montsià).
Cova dels Vilasos o dels Vilars (Os de Balaguer, la 

Noguera).
Cabra Feixet (el Perelló, el Baix Ebre).
La Vall de la Coma (l’Albí, les Garrigues).

Extremadura

Monestir de Guadalupe. Càceres (desembre 1993).
Conjunt arqueològic de Mèrida. Badajoz (desembre 

1993).
Galícia

La muralla romana de Lugo (desembre 2000).

Madrid

Monestir d’El Escorial. San Lorenzo de El Escorial. 
Madrid (novembre 1984).

Paisatge cultural d’Aranjuez.

Múrcia

Béns inclosos en l’art rupestre de l’arc mediterrani de 
la Península Ibèrica (desembre 1998):

Barranc de Los Grajos (Cieza).
Monte Arbi (Yecla).
Cañaíca del Calar (Moratalla).
La Risca (Moratalla).
Abric del Milano (Mula).

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).

Béns inclosos en l’art rupestre de l’arc mediterrani de 
la Península Ibèrica (desembre 1998):

Cova Remígia (Ares del Maestrat, Castelló).
Galeria Alta de la Masia (Morella, Castelló).
Les coves de l’Aranya (Bicorb, València).
La Sarga (Alcoi, Alacant).

Grup II. Edificis eclesiàstics inclosos en el Pla Nacional 
de Catedrals.

Andalusia

Almeria. Catedral de Nuestra Señora de la Encarna-
ción.

Cadis. Catedral de Santa Cruz.
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Cadis. Nuestro Señor San Salvador. Jerez de la Fron-
tera. 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.
Cadis Vella. Excatedral.
Baeza, Jaén. La Natividad de Nuestra Señora. Excate-

dral.
Aragó

Osca. Catedral de la Transfiguración del Señor.
Terol. El Salvador. Albarracín. 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 la Nuestra Señora del 

Pilar.
Montsó, Osca. Santa María del Romeral. Cocatedral.
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 María.
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 Asunción.
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 Nues-

tra 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.
Barcelona. Sagrada Família.

Cantàbria
Santander. Catedral de la Asunción de la Virgen.

Extremadura
Badajoz. Catedral de San Juan Bautista.
Coria, Càceres. Catedral de la Asunción de Nuestra 

Señora.
Plasència, Càceres. Catedral de Santa María.
Càceres. Cocatedral de Santa María.
Mèrida. Cocatedral de Santa María.

Galícia
Santiago de Compostel·la, la Corunya. Catedral Basí-

lica Metropolitana.
Lugo. Catedral de Santa María.
Mondoñedo, Lugo. Catedral de la Nuestra Señora de 

los Remedios.
Orense. Catedral de San Martín.
Tuy, Pontevedra. Catedral de la Asunción.
Cocatedral de Vigo.
Cocatedral de Ferrol.

Madrid
Madrid. La Almudena. Catedral.
Alcalá de Henares. La Magistral. Catedral.
Getafe. Santa María Magdalena. Catedral.
Madrid, San Isidro. Excatedral.

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.
Vitòria. Catedral Vieja de Santa María.
Sant Sebastià. Buen Pastor. Catedral.

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
Orihuela, Alacant. Catedral del Salvador i Santa Maria.
València. Catedral de Sant Pere i Santa Maria.
Segorbe. Castelló. Catedral.
Alacant. Cocatedral de Sant Nicolau.
Castelló. Santa Maria. Cocatedral.

Ceuta
La Asunción. Catedral.

Grup III. Altres béns culturals.

Andalusia
Zona arqueològica de Madinat Azhara. Còrdova.

Aragó
Palau dels Condes de Argillo, Morata de Jalón.

Astúries
Monestir de San Salvador de Cornellana. Salas.
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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
Conjunt de Cardona: castell, col·legiata i entorn urbà.

Extremadura
Monestir de Calera de León. Badajoz.

Galícia
Àrea de gravats rupestres de Paredes, Praderrei, 

Campolameiro, Pontevedra.

Madrid

Conjunt palatí de Nuevo Baztán.

Múrcia
Teatre romà de Cartagena.

Navarra

Conjunt històric de Roncesvalls.

País Basc
Basílica de San Prudencio. Barrio de Armentia. Vitòria-

Gasteiz.

La Rioja
Monestir de Santa María la Real de Nájera. La Rioja.

València
Monestir de Santa Maria de la Valldigna. Simat de la 

Valldigna. València.

Ceuta
Conjunt de les Muralles Merinides. Ceuta.

Melilla
Fort de Victoria Chica i fort d’El Rosario. Melilla.

ANNEX IX

Retribucións de determinats 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 sala del Tribunal Suprem (no 
inclou el president d’este Tribunal)  . . . . . 884,38

President de l’Audiència Nacional (magis-
trat del Tribunal Suprem)  . . . . . . . . . . . . . 884,38

Presidents de sala de l’Audiència Nacional 
(magistrats del Tribunal Suprem)  . . . . . . . 837,56

Magistrats del Tribunal Suprem (no inclosos 
en els apartats anteriors)  . . . . . . . . . . . . . 837,56

Membres del Ministeri Fiscal  

Tinent fiscal del Tribunal Suprem  . . . . . . . . 884,38
Fiscal inspector  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837,56
Fiscal en cap de la Fiscalia davant del Tribu-

nal Constitucional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837,56
Fiscal en cap de la Fiscalia de l’Audiència 

Nacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837,56
Fiscal en cap de la Fiscalia del Tribunal de 

Comptes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837,56
Fiscal en cap de la Secretaria Tècnica del 

Fiscal General de l’Estat  . . . . . . . . . . . . . . 837,56
Fiscal en cap de la Fiscalia Especial per a la 

Prevenció i Repressió del Tràfic Il·legal de 
Drogues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837,56

Fiscal en cap de la Fiscalia Especial per a la 
Repressió dels Delictes Econòmics Relaci-
onats amb la Corrupció  . . . . . . . . . . . . . . 837,56

Fiscals de sala del Tribunal Suprem  . . . . . . 837,56

Determinats membres del Poder Judicial
i del Ministeri Fiscal

Quantia a 
incloure

en cada paga 
extraordinària

–
Euros

  

 ANNEX X

Quantia a incloure en la paga extraordinària dels mem-
bres de la carrera judicial i de la carrera fiscal, dels secre-
taris judicials i del personal al servici de l’Administració 

judicial 

Membres de la carrera judicial Grup de 
població

Quantia a 
incloure

en cada paga 
extraordinària

–
Euros

   
President de l’Audiència Nacional (no 

magistrat del Tribunal Suprem)....... 1 884,38
Presidents de sala de l’Audiència Nacio

nal (no magistrats del Tribunal 
Suprem) .......................................... 1 717,27

Magistrat de l’Audiència Nacional (no 
magistrat del Tribunal Suprem)....... 1 717,27

Magistrat del Gabinet Tècnic del Tribu
nal Suprem ..................................... 1 717,27

President del Tribunal Superior de Justí
cia  ................................................... 1 717,27

Presidents de sala i magistrats del Tri
bunal Superior de Justícia  ............ 1 717,27

Presidents i magistrats d’Audiència 
Provincial  ....................................... 1 707,17

Jutges centrals i magistrats dels òr
gans unipersonals  ......................... 1 606,25

President del Tribunal Superior de Jus
tícia  ................................................. 2 707,66

Presidents de sala i magistrats del Tribu
nal Superior de Justícia  ................ 2 648,91

Presidents i magistrats d’Audiència Pro
vincial  ............................................. 2 638,84

Magistrats dels òrgans unipersonals.  2 537,92
President del Tribunal Superior de Jus

tícia  ................................................. 3 698,48
Presidents de sala i magistrats del Tri

bunal Superior de Justícia  ............ 3 627,34
Presidents i magistrats d’Audiència Pro

vincial .............................................. 3 617,27
Magistrats dels òrgans unipersonals.  3 516,32
Presidents i magistrats d’Audiència Pro

vincial  ............................................. 4 571,28
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Magistrats dels òrgans unipersonals .. 4 470,36
Jutges  ............................................... 5 381,56

Membres de la carrera judicial Grup de 
població

Quantia a 
incloure

en cada paga 
extraordinària

–
Euros

   

Membres de la carrera fi scal Grup de 
població

Quantia a 
incloure en 
cada paga 

extraordinària
–

Euros
   

Fiscals de la Fiscalia davant del Tribu-
nal Constitucional  . . . . . . . . . . . . . 1 717,27

Fiscals de la Fiscalia del Tribunal Su-
prem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 717,27

Fiscals de la Fiscalia davant l’Audièn-
cia Nacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 717,27

Fiscal en cap en el Tribunal Superior 
de Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 717,27

Tinent fiscal del Tribunal Superior de 
Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 717,27

Fiscals de la Fiscalia davant del Tribu-
nal de Comptes  . . . . . . . . . . . . . . . 1 717,27

Fiscals de la Fiscalia General de l’Estat . 1 717,27
Fiscals i advocats fiscals de la Fisca-

lia Especial de Prevenció i Repres-
sió del Tràfic Il·legal de Drogues . . . 1 717,27

Fiscals i advocats fiscals de la Fisca-
lia Especial per a la Repressió dels 
Delictes Econòmics Relacionats 
amb la Corrupció   . . . . . . . . . . . . . 1 717,27

Resta de fiscals de segona categoria 
llevat de coordinadors   . . . . . . . . . 1 606,25

Fiscals coordinadors   . . . . . . . . . . . . 1 689,76
Fiscal en cap en el Tribunal Superior 

de Justícia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 707,66
Tinent Fiscal en el Tribunal Superior 

de Justícia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 648,91
Fiscals en cap i tinents fiscals de l’Au-

diència Provincial   . . . . . . . . . . . . . 2 638,84
Resta de Fiscals de segona categoria 

llevat de coordinadors   . . . . . . . . . 2 537,92
Fiscals coordinadors   . . . . . . . . . . . . 2 621,46
Fiscal en cap en el Tribunal Superior 

de Justícia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 698,48
Tinent fiscal del Tribunal Superior de 

Justícia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 627,34
Fiscals en cap i tinents fiscals de l’Au-

diència Provincial   . . . . . . . . . . . . . 3 617,27
Resta de fiscals de segona categoria 

llevat de coordinadors   . . . . . . . . . 3 516,32
Fiscals coordinadors   . . . . . . . . . . . . 3 599,86
Fiscals en cap i tinents fiscals d’Audi-

ència Provincial   . . . . . . . . . . . . . . . 4 571,28
Resta de destinacions corresponents 

a la segona categoria de fiscals, 
llevat de coordinadors   . . . . . . . . . 4 470,36

Fiscals coordinadors   . . . . . . . . . . . . 4 553,86
Resta de destinacions corresponents 

a la tercera categoria de fiscals   . . 5 381,56

Secretaris judicials

Grup 
conforme

a l’annex II.1 
RD1130/2003

Quantia a 
incloure

en cada paga 
extraordinària

–
Euros

   
Secretaris del Tribunal Suprem  . . . 1 601,63
Secretari de Govern de l’Audiència 

Nacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 601,63

Secretaris de l’Audiència Nacional . 1 570,76
Secretaris del Tribunal Superior de 

Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 570,76
Secretari d’òrgan unipersonal, d’òr-

gans no jurisdiccionals i registres 
civils i de jutjats centrals  . . . . . . 1 505,21

Secretaris del Tribunal Superior de 
Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 513,84

Secretari coordinador provincial i Se-
cretari de l’Audiència Provincial  . 2 506,5

Secretari d’òrgan unipersonal, òrgans 
no jurisdiccionals i registres 
civils  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 448,26

Secretaris del Tribunal Superior de 
Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 498,75

Secretari coordinador provincial i 
secretari de l’Audiència Provin-
cial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 491,41

Secretari òrgan unipersonal, òrgans 
no jurisdiccionals i registres civils  . 3 433,18

Secretari coordinador provincial i 
secretari de l’Audiència Provin-
cial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 489,02

Resta de destinacions corresponents 
a la segona categoria de secreta-
ris judicials  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 430,79

Destinacions corresponents a la ter-
cera categoria de secretaris judi-
cials  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 312,46

Secretaris judicials

Grup 
conforme

a l’annex II.1 
RD1130/2003

Quantia a 
incloure

en cada paga 
extraordinària

–
Euros

   

Metges forenses i facultatius de l’Institut Nacional 
de Toxicologia i Ciències Forenses

Grup 
conforme 
article 7m
RD 1909/

2000 

Quantia a 
incloure
en cada 

paga
extraordi-

nària
–

Euros
   

Director de l’Institut de Toxicologia  . I 478,01
Director de l’Institut de Medicina Legal

 de Madrid o Barcelona, o instituts 
amb competències pluriprovincials . I 478,01

Director d’instituts de medicina legal 
amb competències pluriprovincials . II 467,30

Director d’instituts de medicina legal 
amb competències pluriprovincials . III 456,59

Director de departament d’instituts de
 toxicologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 456,59

Director de departament d’instituts de
 toxicologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 445,88

Director d’instituts de medicina legal 
amb competències uniprovincials 
o d’àmbit inferior   . . . . . . . . . . . . . II 445,88

Director d’instituts de medicina legal 
amb competències uniprovincials 
o d’àmbit inferior   . . . . . . . . . . . . . III 435,17

Subdirector d’institut de medicina le-
gal de Madrid o Barcelona i direc-
tor amb competències pluriprovin-
cials   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 456,59

Subdirector d’instituts de medicina 
legal amb competències pluripro-
vincials   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 445,88

Subdirector d’instituts de medicina 
legal amb competències pluripro-
vincials  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 435,17
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Subdirector d’instituts de medicina 
legal amb competències uniprovin-
cials o d’àmbit inferior   . . . . . . . . . II 424,46

Subdirector d’instituts de medicina 
legal amb competències uniprovin-
cials o d’àmbit inferior   . . . . . . . . . III 413,78

Direccions de servici d’instituts de me-
dicina legal i Institut de Toxicologia 
i els seus departaments   . . . . . . . . I 435,17

Direccions de servici d’instituts de me-
dicina legal i Institut de Toxicologia 
i els seus departaments  . . . . . . . . II 424,46

Direccions de servici d’instituts de me-
dicina legal i Institut de Toxicologia 
i els seus departaments   . . . . . . . . III 413,78

Direccions de secció d’instituts de me-
dicina legal i Institut de Toxicologia I 413,78

Direccions de secció d’instituts de me-
dicina legal i Institut de Toxicologia II 403,04

Direccions de secció d’instituts de me-
dicina legal i Institut de Toxicologia III 392,33

Metges forenses i tècnics facultatius 
de l’Institut de Toxicologia  . . . . . . I 349,49

Metges forenses i tècnics facultatius 
de l’Institut de Toxicologia   . . . . . . II 338,81

Metges forenses i tècnics facultatius 
de l’Institut de Toxicologia   . . . . . . III 328,07

Metges forenses en registres civils 
(RD 181/1993, de 9 de febrer, DA 2a) . I 80,36

Metges forenses en registres civils 
(RD 181/93, de 9 de febrer, DA 2a)   .. II 58,91

Metges forenses en registres civils 
(RD 181/93, de 9 de febrer, DA 2a)  . III 48,20

Metges forenses i facultatius de l’Institut Nacional 
de Toxicologia i Ciències Forenses

Grup 
conforme 
article 7m
RD 1909/

2000 

Quantia a 
incloure
en cada 

paga
extraordi-

nària
–

Euros
   

Personal al servici de l’Administració de 
Justícia

Grup
conforme

a l’article 7m
RD 1909/2000

Quantia a 
incloure

en cada paga
extraordinària

–
Euros

   

Cos o escala de gestió processal i 
administrativa.

I
II

235,14
219,84

 III 212,19
 IV 204,57

Cos o escala de tramitació pro-
cessal i administrativa.

I
II

214,73
199,39

 III 191,74
 IV 184,09

Cos o escala d’auxili judicial. I
II

183,91
168,64

 III 160,99
 IV 153,34

Cos o escala de tècnics especia-
listes de l’Institut Nacional de 
Toxicologia i Ciències Foren-
ses.

I
II
III

235,14
219,84
212,19

Cos o escala d’ajudants de labo-
ratori de l’Institut Nacional de 
Toxicologia i Ciències Foren-
ses.

I
II
III

214,73
199,39
191,74

Secretaris de pau (a extingir). IV 255,67

Metges forenses amb règim transitori
d’integració i retributiu

Grup conforme
a l’article 7m
RD 1909/2000

Quantia a 
incloure

en cada paga
extraordinària

–
Euros

   
Director regional d’institut anatò-

mic forense o de clínica medi-
coforense (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

455,18
444,47
433,76

Director regional d’institut anatò-
mic forense o de clínica medi-
coforense (en agrupacions no 
incloses en l’apartat anterior).

I
II
III

444,47
433,76
423,08

Director provincial d’institut ana-
tòmic forense o de clínica 
medicoforense (en agrupacions 
de jutjats algun dels quals 
estiga servit per un magistrat o 
que conjuntament amb jutjat 
siguen titulars d’especialitat o 
càrrec directiu).

I
II
III

433,76
423,08
412,37

Director provincial d’institut ana-
tòmic forense o de clínica 
medicoforense (en agrupaci-
ons no incloses en l’apartat 
anterior).

I
II
III

423,08
412,37
401,66

Cap de servici d’institut anatòmic 
forense o de clínica medicofo-
rense (en agrupacions de jut-
jats algun dels quals estiga 
servit per un magistrat o que 
conjuntament amb un jutjat 
siguen titulars d’especialitat o 
càrrec directiu).

I
II
III

412,37
401,66
390,95

Cap de servici d’institut anatòmic 
forense o de clínica medicofo-
rense (en agrupacions no inclo-
ses en l’apartat anterior).

I
II
III

401,66
390,95
380,24

Cap de secció d’institut anatòmic 
forense o de clínica medicofo-
rense (en agrupacions de jut-
jats algun dels quals estiga 
servit per un magistrat o que 
conjuntament amb un jutjat 
siguen titulars d’especialitat o 
càrrec directiu).

I
II
III

390,95
380,24
369,50

Cap de secció d’institut anatòmic 
forense o de clínica medicofo-
rense (en agrupacions no inclo-
ses en l’apartat anterior).

I
II
III

380,24
369,50
358,79

Metge forense (en agrupacions 
de jutjats algun dels quals 
estiga servit per un magistrat o 
que conjuntament amb un jut-
jat siguen titulars d’especialitat 
o càrrec directiu).

I
II
III

348,11
337,40
326,69

Metge forense (en agrupacions 
no incloses en l’apartat ante-
rior).

I
II
III

337,40
326,69
315,98

Règim de jornada normal
  

Director regional d’institut anatò-
mic forense o de clínica medi-
coforense.

I
II
III

310,63
299,92
289,21

Director provincial d’institut ana-
tòmic forense o de clínica 
medicoforense.

I
II
III

289,21
278,50
267,79
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Cap de servici d’institut anatòmic 
forense o de clínica medicofo-
rense.

I
II
III

267,79
257,04
246,33

Cap de secció d’institut anatòmic 
forense o de clínica medicofo-
rense.

I
II
III

246,33
235,62
224,95

Metges forenses. I 203,53
 II 192,82
 III 182,07

Metges forenses amb règim transitori
d’integració i retributiu

Grup conforme
a l’article 7m
RD 1909/2000

Quantia a 
incloure

en cada paga
extraordinària

–
Euros

   

 ANNEX XI

Fundacions del sector públic estatal

Fundació AENA.
Fundació Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i 

Acreditació.
Fundació Almadén-Francisco Javier Villegas.
Fundació Biodiversitat.
Fundació Canària Ports de Las Palmas.
Fundació Carolina.
Fundació Centre d’Investigació de Malalties Neurolò-

giques.
Fundació Centre Nacional d’Investigació Oncològica 

Carlos 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’Arte-

sania.
Fundació dels Ferrocarrils Espanyols.
Fundació de Servicis Laborals.
Fundació del Teatre Líric.
Fundació EFE.
Fundació ENRESA.
Fundació Escola d’Organització Industrial.
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
Fundació FNMT.
Fundació Iberoamericana per al Foment de la Cultura i 

Ciències del Mar.
Fundació ICO.
Fundació Institut d’Investigació Cardiovascular Car-

los III.
Fundació Institut Iberoamericà de Mercat de Valors.
Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la 

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

nistració i Polítiques Públiques.
Fundació Juan José García.
Fundació Laboral de Minusvàlids Santa Bárbara.
Fundació Museu Lázaro Galdiano.
Fundació Museu Sorolla.
Fundació Observatori de Prospectiva Tecnològica 

Industrial (OPTI).
Fundació per al Desenvolupament de la Formació a 

les Zones Mineres.
Fundació per al Desenvolupament de la Investigació 

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

Carlos III.
Fundació per a la prevenció de riscos laborals.
Fundació Parcs Nacionals.
Fundació Residència d’Estudiants.
Fundació SEPI.
Fundació Servici Interconfederal de Mediació i Arbi-

tratge-SIMA.

Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació.
Fundació Víctimes del Terrorisme.

Fundació Pluralisme i Convivència.

ANNEX XII

Entitats públiques empresarials i organismes públics a 
què es referix l’article 1.h) d’esta Llei

Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF).
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA).
Centre per al Desenvolupament 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 les Canàries (CZEC).
Consorci Zona Franca de Gran Canària.
Consorci Zona Franca Vigo.
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.
Institut de Crèdit Oficial (ICO).
Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia 

(IDAE).
Loteries i Apostes de l’Estat (LAE).
Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries.
Renfe-Operadora.
Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASE-

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

(SEPES).
MODIFICACIONS

Secció 01.
Sense modificacions.

Secció 02.
Sense modificacions.

Secció 03.
Sense modificacions.

Secció 04.
Sense modificacions.

Secció 05.
Sense modificacions.

Secció 06.
Sense modificacions.

Secció 07.
Sense modificacions.

Secció 08.
Sense modificacions.

Secció 12.

Alta:

12.03.000X.414 A l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional, per a atendre les despeses derivades de 
projectes d’ajuda oficial al desenvolupament, inclosos els 
que proposen o han d’executar organitzacions no gover-
namentals, amb destinació a països en via de desenvolu-
pament.

Import: 76.800 milers d’euros.
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Baixa:

31.02.929-M-480
Import: 76.800 milers d’euros.
Repercussió en el pressupost de l’Agència Espanyola 

de la Cooperació Internacional

Pressupost d’ingressos

Alta:

103.404. De l’Administració de l’Estat.
Import: 76.800 milers d’euros.

Pressupost de despeses

Alta:

1.  12.103.143-A-12.
Import: 2.000 milers d’euros.
2.  12.103.143-A-13.
Import: 3.000 milers d’euros.
3.  12.103.143-A-43.
Import: 2.300 milers d’euros.
4.  12.103.143-A-48.
Import: 9.024 milers d’euros.
5.  12.103.143-A-49.
Import: 53.976 milers d’euros.
6.  12.103.143-A-62.
Import: 1.000 milers d’euros.
7.  12.103.143-A-78.
Import: 2.000 milers d’euros.
8.  12.103.143-A-79.
Import: 3.500 milers d’euros.

Alta:

1.  12.03.143-A-10.
Import: 100 milers.
2.  12.03.143-A-12.
Import: 1.100 milers.
3.  12.03.143-A-13.
Import: 800 milers.
4.  12.03.143-A-16.
Import: 200 milers.
5.  12.03.143-A-48.
Import: 500 milers.
6.  12.03.143-A-49.
Import: 500 milers.

Baixa:

31.02.929-B-480.
Import: 3.200 milers.

Alta:

Secció: 12 Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Coope-
ració.

Servici: 01.
Programa: 142 A.
Concepte: 48100.
Import: S’incrementa la dotació en 12,00 milers d’euros.

Baixa:

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Article: 63.
Import: Es minora en 12,00 milers d’euros.

Secció 13:

On diu:
Organisme 101. Centre d’Estudis Jurídics de l’Adminis-

tració de Justícia.

Ha de dir:
Organisme 101. Centre d’Estudis Jurídics.

Alta:

Concepte 13.01.111 N.431 (nou) «A la Fundació Plura-
lisme i Convivència».

Import: 3.000 milers d’euros.

Baixa:

Concepte 13.01.111 N.481 «Per finançar projectes i 
actuacions orientats a la integració social i cultural de les 
minories religioses a Espanya».

Import: 3.000 milers d’euros.

Alta:

Concepte 13.01.111 N.731 «Dotació fundacional per a 
la Fundació Pluralisme i Convivència.

Import: 7,5 milers d’euros.

Baixa:

Concepte 13.01.111 N.226 99 «Altres despeses diver-
ses».

Import: 7,5 milers d’euros.
En l’aplicació pressupostària 13.01.111N.482.
On diu: «A la Fundació Justícia en el Món».
Ha de dir: «A Fundacions Judicials».

Alta:

Secció: 13 Ministeri de Justícia.
Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i Servicis Gene-

rals.
Programa: 111 N Direcció i Servicis Generals de Justí-

cia.
Article: 49 A l’exterior.
Concepte: 483 GRECO Grup d’estats contra la corrup-

ció.
Dotació 2005 addicional: 68,12 milers d’euros.

Baixa:

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Article: 63.
Dotació 2005: –68,12 milers d’euros.

Secció 14:

Alta:

Secció: 14 Ministeri de Defensa.
Servici: 01.
Programa: 121 M Adm. i Servicis Generals de 

Defensa.
Article: 486.01 Per a estudis a favor de la pau.
Dotació 2005 addicional: 50.000 euros.

Alta:

Secció: 14 Ministeri de Defensa.
Servici: 01.
Programa: 121 M Adm. i Servicis Generals de 

Defensa.
Article: 486.02 Per a estudi sobre Las Bardenas Rea-

les.
Dotació 2005 addicional: 50.000 euros.

Baixa:

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Article: 6.
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Import: 100.000 euros.

Secció 15:

Sense modificacions en l’alta.

Secció 16:

Alta:

Secció: 16.
Servici: 01.
Programa 134 M.
Capítol: 7.

Article: 76.

Concepte: 763. Finançament de les obres necessàries 
per a l’estabilització del terreny i la contenció dels despre-
niments a la zona de les pedreres del municipi de Gallur 
(Saragossa).

Import 250 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 16.
Servici: 01.
Programa 134 M.
Capítol: 7.
Article: 76.
Concepte: 762 A. Corporacions locals per a creació 

d’infraestructures derivades de l’aplicació de plans 
d’emergència nuclear.

Import: 250 milers d’euros.

ALTA

Secció: 16 Ministeri de l’Interior.
Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i Servicis Gene-

rals.
Programa 134 M Protecció civil.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 76 A Corporacions locals.
Concepte: 764 Per a realització d’estudis tècnics de 

prevenció de riscos.
Import: S’incrementa en 21 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa 929 M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: Es disminuïx en 21 milers d’euros.

ALTA

Secció: 16 Ministeri de l’Interior.
Servici: 03.
Programa 132 A.
Capítol: 6.
Article: 3.
Concepte: Comissaria de policia de Monforte (Lugo).
Import: S’incrementa en 30 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa 929 M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.

Import: Es disminuïx en 30 milers d’euros.

ALTA

Secció: 16 Ministeri de l’Interior.
Servici: 04.
Programa 132 A.
Capítol: 6.
Article: 3.
Concepte: Caserna Guàrdia Civil a Fonsagrada 

(Lugo).
Import: S’incrementa en 20 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa 929 M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: Es disminuïx en 20 milers d’euros.

ALTA

Secció: 16 Ministeri de l’Interior.
Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i Servicis Gene-

rals.
Programa 924M Eleccions i partits polítics.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense finalitats de 

lucre.
Concepte: 485-01 Finançament a partits polítics (Llei 

Orgànica 3/1987).
Import: S’incrementa en 1.145,29 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: Es disminuïx en 1.145,29 milers d’euros.

ALTA

Secció:16 Ministeri d’Interior.
Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i Servicis Gene-

rals.
Programa: 924M Eleccions i partits polítics.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense finalitats de 

lucre.
Concepte: 484 Assignació anual a partits polítics per a 

sufragar despeses de seguretat.
Import: S’incrementa en 60 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: Es disminuïx en 60 milers d’euros.
Import crèdit: 400,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 16 Ministeri de l’Interior.
Servici: 03.
Programa 132 A.
Article: 62.
Descripció: Redacció del projecte nou de caserna i 

comissaria de policia a Santiago de Compostel·la.
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BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa 929 M.
Article: 63.
Import crèdit: 200,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 16 Ministeri de l’Interior.
Servici: 04.
Programa 132 A.
Article: 62.
Descripció: Redacció del projecte nou de caserna a 

Villagarcia d’Arousa.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa 929 M.
Article: 63.

SECCIÓ 17

ALTA

Secció: 17.
Servici: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453C.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: N-232, desdoblament del tram: El Burgo de 

Ebro-Alcañiz (estudis informatius) (nou).
Import: S’incrementa en 300,00 mil euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: Es disminuïx en 300,00 mil euros.

ALTA

Secció: 17.
Servici: 31.
Programa: 441 P.
Capítol: 4.
Article: 47.
Import: S’incrementa en 3.000 milers d’euros.

BAIXA

En l’aplicació pressupostària 31.02.929M.480.
Import: 3.000 milers d’euros.

ALTA

Secció:17.
Servici: 38.
Programa: 453 B Creació d’infraestructures de carrete-

res.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: Autovia Jumilla-Font de la Figuera.
Import: S’incrementa en 2.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: Es disminuïx en 2.000 milers d’euros.

ALTA

Secció 17.
Servici: 38.
Programa 453 B Creació d’infraestructures de carre-

teres.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: Autovia del Cantàbric, tram Ungura-Llanes.
Import: S’incrementa en 1.200 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: Es disminuïx en 1.200 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17.
Servici: 38.
Programa: 453 C.
Capítol: 7.
Article: 76.
Concepte (nou): Conveni amb l’Ajuntament de 

Còrdova.
Import: S’incrementa en 3.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: Es disminuïx en 3.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17.
Servici: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2004.17.38.0537. Quart cinturó de Saragossa. 

Ronda Est.
Import: S’incrementa en 11.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: Es disminuïx en 11.000 milers d’euros.
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ALTA

Secció: 17.
Servici: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2003.17.38.4097. Autovia Osca-Lleida. Tram 

Ponzano-Velillas (16,4 km).
Import: 12.000 milers d’euros.

BAIXA

Servici: 31 Diversos ministeris.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: Es disminuïx en 12.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte: 199917200660. Línia fèrria Barcelona-

Puigcerdà (desdoblament).
Import: S’incrementa en 600 milers.

BAIXA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte: 200517400375.
Import: Es disminuïx en 600 milers.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte: Nou: Línia Lleida-la Pobla.
Import: S’incrementa en 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte: 200517400375.
Import: Es disminuïx en 1.000 milers.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte nou: Línia Gandia-Dénia (EI).
Import: S’incrementa en 600 milers.

BAIXA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.

Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte: 200517400375.
Import: Es disminuïx en 600 milers.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte nou: Línia Xàtiva-Alcoi (PC).
Import: S’incrementa en 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte: 200517400375.
Import: Es disminuïx en 1.000 milers.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte nou: Línia Calaf-Manresa (PC).
Import: S’incrementa en 600 milers.

BAIXA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte: 200517400375.
Import: Es disminuïx en 600 milers.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte nou: Estudis informatius i projectes.
Import: S’incrementa en 2.500 milers.

BAIXA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte: 200517400375.
Import: Es disminuïx en 2.500 milers.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte: 2001.17.40.0700. Línia el Papiol-Mollet del 

Vallès. Connexió Mollet del Vallès-Rodalia RENFE de 
Barcelona. (o).

Import: S’incrementa en 10.000 milers.
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BAIXA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte: 200517400375.
Import: Es disminuïx en 10.000 milers.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte nou: Adaptació per al servici de rodalies 

Papiol-Mollet (eI).
Import: S’incrementa en 300 milers.

BAIXA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte: 200517400375.
Import: Es disminuïx en 300 milers.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte nou: Línies per a trens llançadora per a pas-

satgers en el polígon de la SEAT i Solvay (EI).
Import: S’incrementa en 150 milers.

BAIXA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte: 200517400375.
Import: Es disminuïx en 150 milers.

ALTA.

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte Nou: Renovació línia Lleida-Manresa.
Import: S’incrementa en 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 40.
Programa: 453A.
Capítol:
Article: 60.
Concepte: 200517400375.
Import: Es disminuïx en 1.000 milers.
S’incrementa en 4.300 euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
Projecte: 4385.
Autovia Tarragona-El Morell (O).
S’incrementa en 435,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 2001.17.38.0508.
Connexió Baix Llobregat A7 (PC).

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 380,47 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 2003.17.38.4118.
Autovia Lleida-Frontera francesa. Tram Lleida-Túnel de 

Viella (EI 36,2 km) (EI).

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 400,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 2004.17.38.0548.
Connexió del cinturó litoral de la A2 amb la C-32 (PC).

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 100,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 61.
Projecte: 1998.17.38.3170.
Nacional 260. Xerrallo-El Pont de Suert (PC).
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BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 400,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 61.
Projecte: 2000.17.38.3335.
N-152 Ribes de Freser-La Molina (túnel de Toses) EI.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 500,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 61.
Projecte: 2002.17.38.3586.
N-145 de la Seu d’Urgell a Andorra (PC).

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 200,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 61.
Projecte: 2003.17.38.4103.
Variant N-260 La Pobla de Segur (PC).

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 900,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 61.
Projecte: 2004.17.38.3649.
Variant de la Seu d’Urgell (PC).

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 8.000,00 euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.

Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 4109.
Autovia Tordera-Fornells de la Selva. Tram Maçanet de 

la Selva-Sils (o).

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 8.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 2003.17.38.4111.
Autovia Tordera-Fornells de la Selva. Sils-Caldes de 

Malavella (PC).

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 2.539,88 euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 0942.
Autovia Tordera-Fornells de la Selva. Tram N-II Aero-

port-Fornells de la Selva.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 10.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 61.
Projecte: 2003.17.38.3602.
Variant de Vallirana (Obra).

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 2.500,00 euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte nou.
Estudis i projectes.
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BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 600,00 euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte nou.
Fase II i III Montblanc – Tarragona (PC).

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 480,00 euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 4875.
Autovia frontera francesa. Lleida – frontera francesa.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 600,00 euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte Nou.
Variant de l’Aldea (PC).

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.
S’incrementa en 400,00 euros.

ALTA

Secció: 17 – Ministeri de Foment.
Servici: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte Nova.
Realització d’obres de millora en la N-340 (l’Arboç).

BAIXA
Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Article: 480.

DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

ALTA

Secció: 17 Ministeri de Foment.
Servici 32 Direcció General de la Marina Mercant.
Programa 441N Subvencions i Suport al Transport 

Marítim.
Concepte 481 A famílies per a satisfer la bonificació a 

residents no peninsulars per trasllat a la Península i retorn 
per via marítima.

Import: 7.261,16 milers d’euros.

Servici 34 Direcció General d’Aviació Civil.
Programa 441O Subvencions i suport al transport aeri.
Concepte 484 Subvenció al trànsit regular entre la 

Península i l’arxipèlag canari, així com entre les Illes 
Canàries.

Import: 28.837,42 milers d’euros.
Concepte 485 Subvenció al trànsit regular entre la 

Península i l’arxipèlag balear, així com entre les Illes Bale-
ars.

Import: 15.389,61 milers d’euros.
Concepte 486 Subvenció al trànsit regular entre Ceuta i 

Melilla i la resta del territori peninsular.
Import: 1.511,81 milers d’euros.

BAIXA

Secció 17 Ministeri de Foment.
Servici 40 Direcció General de Ferrocarrils.
Programa 441M Subvencions i suport al transport ter-

restre.
Concepte 441 A RENFE-Operadora.
Import: 53.000 milers d’euros.

INCIDÈNCIA EN ELS PRESSUPOSTOS
D’EXPLOTACIÓ I CAPITAL DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRE-

SARIAL RENFE-Operadora 
(Milers d’euros)

PARTIDA
ANUALITAT 2005

DIU HA DE DIR

Pressupost d’explotació 
«deure»

Altres despeses d’explotació 810.521 784.021

784.021– Servicis exteriors 810.521

   Total deure 2.154.126 2.127.626

(Milers d’euros)

PARTIDA

ANUALITAT 2005

DIU HA DE DIR

Pressupost d’explotació 
«haver»

Import net del volum de negoci
– Vendes

1.523.643
1.511.856

1.550.143
1.538.356

Subvencions a l’explotació 507.785 454.785

- De l’Administració General de 
l’Estat 507.785 454.785

   Total haver 2.154.126 2.127.626
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(Milers d’euros)

PARTIDA

ANUALITAT 2005

DIU HA DE DIR

Pressupost de capital
«origen de fons»

– Resultat de l’exercici:
– Resultat abans de subvenci-

ons
– Subvencions netes a l’explo-

tació

–507.785

507.785

–454.785

454.785

 Així mateix, s’han d’adequar les quanties del compte 
de pèrdues i guanys analític i del quadre de finançament 
que deriven de les modificacions anteriors.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 2002.17.38.4089 Autovia Múrcia-Cartagena. 

Tercer carril port de La Cadena.
Import: S’incrementa en 2.000 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 2.000 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 2001.17.38.4040 Autovia Palència-Benavente 

(autovia Tierra de Campos).
Import: S’incrementa en 1.500 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 1.500 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte: Accés de l’autovia Tordesillas-Zamora al polí-

gon industrial de Coreses (Zamora).
Import: S’incrementa en 1.000 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.

Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 1.000 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B Creació d’infraestructures de carrete-

res.
Capítol 6 Inversions reals.
Article 60 Inversió nova.
Projecte per a prolongació 3 km variant d’Ágreda 

(Sòria) fins a Matalebreras en A-15. Autovia Medinaceli-
Sòria-Tudela.

Import: S’incrementa en 120 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 120 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38.
Programa 453C.
Capítol 6.
Article 61.
Projecte 2001.17.38.1010 Actuacions de seguretat viària 

a Melilla.
Import: S’incrementa en 2.411 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 2.411 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte: Remodelació, enllaç port i millora accessos 

N-340 (accessos a Motril-Granada).
Import: S’incrementa en 1.000 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 1.000 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
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Programa 453B Creació d’infraestructura de carre-
teras.

Capítol 6 Inversions reals.
Article 61 Inversions de reposició en infraestructures.
Projecte nous accessos en N-232 per a Briones (la 

Rioja) (EI).
Import: S’incrementa en 100 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 100 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte: Connexió N-232 amb N-111 (Navarra) (EI).
Import: S’incrementa en 100 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 100 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 2003.17.38.4108 Autovia Ponferrada-Monforte 

de Lemos-Chantada. Estudi informatiu.
Import: S’incrementa en 200 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 200 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte: Autovia Verín-Frontera portuguesa.
Import: S’incrementa en 500 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.

Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 500 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 1999.17.38.4610 Connexió la Corunya-Alvedro.
Substitució proposada: Es pressuposta en 1.000 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 1.000 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 61.
Projecte 2000.17.38.3370 Variant d’Ayllón 4,5 km.
Import: S’incrementa en 1.000 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 1.000 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte: Autovia de connexió de Pontevedra A-52 

i A-57 (estudis i projecte).
Import: S’incrementa en 800 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 800 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60 Inversió nova en infraestructures i béns d’ús 

general.
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Projecte: Variant d’Oliva.
Import: S’incrementa en 1.000 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 1.000 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B Creació d’Infraestructures de Carre-

teres.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte: Tram Benicarló-Vinaròs (N340).
Import: S’incrementa en 1.250 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 1.250 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B Creació d’infraestructures de Carre-

teres.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte: Tram Castelló de la Plana-Benicàssim 

(N340).
Import: Augmentar en 1.500 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 1.500 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte: Autovia Vigo-Porriño. Estudi i projecte cons-

tructiu i execució.
Import: S’incrementa en 400 milers.

BAIXA

Secció 17.
Servici 38.
Programa 453C.
Capítol 6.
Article 61.

Concepte: Actuacions de conservació i explotació 
(Pontevedra).

Import: Es disminuïx en 400 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte: Connexió av. de Lugo N-550 – N-525 (Santi-

ago de Compostel·la).
Import: S’incrementa en 1.200 milers.

BAIXA

Secció 17.
Servici 38.
Programa 453 B.
Capítol 6.
Article 61.
Concepte: Pas inferior de Cornes (Santiago).
Import: Es disminuïx en 1.200 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte Xarxa arterial Santiago Cuarto Movimiento 

entre la N-525 i la N-550.
Import: S’incrementa en 800 milers.

BAIXA

Secció 17.
Servici 38.
Programa 453 B.
Capítol 6.
Article 60.
Concepte: pas inferior nus Cornes (Santiago).
Import: Es disminuïx en 800 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte: Redacció de projecte de prolongació de la 

carretera A 92 de la ciutat d’Almeria.
Import: S’incrementa en 250 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 250 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
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Projecte: estudi informatiu autovia Dos Mares. Actua-
ció Reinosa-Miranda.

Import: S’incrementa en 30 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 30 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 2004.17.38.0268. Autovia del Cantàbric a la 

Meseta. Tram Fromista-Marcilla de Campos.
Import: S’incrementa en 6.000 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 6.000 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 2004.17.38.0274. Autovia del Cantàbric a la 

Meseta. Tram Marcilla de Campos-Osorno.
Import: S’incrementa en 7.000 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.
Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 7.000 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 2004.17.38.0276. Autovia del Cantàbric a la 

Meseta. Tram Osorno-Villaprovedo.
Import: S’incrementa en 4.000 milers.

BAIXA

Secció 31 – Diversos ministeris.
Servici 02.
Programa 929M.
Capítol 4.
Article 48.

Concepte 480.
Import: Es disminuïx en 4.000 milers.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Article 75.
Concepte 752 Per a finançar expropiacions i altres 

actuacions del Conveni amb la Comunitat Autònoma de 
les Canàries.

Dotació: 24.040,48 milers d’euros.

BAIXA

Secció 17 Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Article 75.
Concepte 752 Per a finançar expropiacions segons 

conveni amb la Comunitat Autònoma de les Canàries.
Dotació: 24.040,48 milers d’euros.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 40 Infraestructura del transport ferroviari.
Programa 453A.
Article 60.
Projecte 200117400300.
Província: Balears.
Denominació: Estudi del ferrocarril de Palma de 

Mallorca.
Import: 500 milers d’euros.

BAIXA

Secció 17 Ministeri de Foment.
Servici 20.
Programa 451N.
Concepte 871.
Import: 500 milers d’euros.
Import del crèdit: 3.000 euros.

ALTA

Secció 17.
Servici 38.
Programa 453 B.
Article 60.

BAIXA

Secció 17.
Servici 01.
Programa 451 N.
Article 832.
Projecte d’inversió Núm. 4215 Autovia del Mediter-

rani; Tram: N-340 variant de Tarragona – variant d’Altafulla 
i Torredembarra (2n cinturó).

Import crèdit: 100.000 euros.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38 Direcció General de Carreteres.
Programa 453B.
Article 60.

BAIXA

Secció 17 Ministeri de Foment.
Servici 20.
Programa 451N.
Article 832.
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Projecte d’inversió: Nou. Construcció del tercer carril 
en N-122 en el port de Lanzas Agudas.

Import crèdit: 500.000 euros.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 40.
Programa 453A.
Article 60.

BAIXA

Secció 17 Ministeri de Foment.
Servici 20.
Programa 451N.
Article 871.
Projecte d’inversió núm. 665. Renovació línia Lleida-

Manresa.
Import crèdit: 250.000 euros.

ALTA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 40.
Programa 453A.
Article 60.

BAIXA

Secció 31.
Servici 02.
Programa 929M.
Article 6.
Projecte d’inversió nou.
Supressió passos a nivell per soterrament de l’actual 

traçat Figueres (EI).

ALTA

Secció 17 Ministeri de Foment.
Servici 40.
Programa 453 A Infraestructura del transport ferro-

viari.
Article 60 Inversió nova en infraestructura.
Projecte nou.
Denominació: Actuacions ferroviàries a Castella-la 

Manxa.
Descripció: Estudis informatius:
– Enllaç intraregional Alcázar-Tomelloso-Argamasilla 

de Alba-Manzanares.
– Enllaç intraregional Torrijos-Toledo.
– Enllaç ferrocarril a Conca.

Dotació: 500.000 euros.

BAIXA

Secció 17 Ministeri de Foment.
Servici 20 Secretaria d’Estat d’Infraestructures.
Programa:
Article 871 Administrador d’Infraestructures Ferrovià-

ries (ADIF).
Dotació: –500.000 euros.

ALTA

Secció: 17 Ministeri de Foment.
Servici: 40 D.G. de Ferrocarrils.
Programa: 453 A Infraestructura de transport ferroviari.
Concepte: 60 Inversió nova en infraestructura i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte d’inversió número: 1995.17.39.0600 «Rodalia 

de Barcelona». Execució estació Premià de Mar sector 
Can Pou-Camp de Mar.

S’incrementa la seua dotació per un import de 500 
milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Concepte: 63.
Import: Es minora en 500 milers d’euros.

SECCIÓ 18

ALTA

Secció: 18 Ministeri d’Educació i Ciència.
Servici 03: Secretaria d’Estat d’Universitats i Investiga-

ció.
Programa 000X: Transferències internes.
Concepte: 713 Al Consell Superior d’Investigacions 

Científiques (CSIC).
Import: 15.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 DG de Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929 M Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: 15.000,00 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST DE L’ORGANISME 
18.202–CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS 

CIENTÍFIQUES (CSIC)
Ingressos-alta
Concepte 700.00 – Del departament al qual està adscrit.
Import: 15.000,00 milers d’euros.
Despeses-alta
Programa 463A– Recerca científica.
Concepte 630 Inversió de reposició.
Import: 10.000,00 milers d’euros.
Concepte 780 Formació de personal investigador.
Import: 5.000.000 milers d’euros.

Repercussió en l’annex d’Inversions de l’Organisme 
18.202: 

Codi del projecte Denominació del projecte Increment

   
2005.18.202.0031 Nous edificis i GI de diverses àrees. 5.000,00
2005.18.202.0022 Manteniment i adequació edificis. 5.000,00

 ALTA
Secció: 18 Ministeri d’Educació i Ciència.
Servici 08: Direcció General de Recerca.
Programa 463B: Foment i coordinació de la recerca 

científica i tècnica.
Concepte: 740 Fons Nacional per al Desenvolupament 

de la Recerca Científica i Tècnica.
Import: 5.000,00 milers d’euros.
Concepte 750 Fons Nacional per al Desenvolupament 

de la Investigació Científica i Tècnica.
Import: 10.000,00 milers d’euros.
Concepte 780 Fons Nacional per al Desenvolupament 

de la Investigació Científica i Tècnica.
Import: 10.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 DG de Pressupostos. Despeses dels depar-

taments ministerials.
Programa: 929 M Imprevistos i funcions no classifica-

des.
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Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 
presentar en els diferents departaments ministerials.

Import: 25.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 18 Ministeri d’Educació i Ciència.
Servici 07: Direcció General d’Universitats.
Programa 322C: Ensenyaments universitaris.
Concepte: 450 A universitats públiques per a la defini-

ció i desenvolupament de l’espai europeu de l’educació 
superior.

Import: 5.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció 18 Ministeri d’Educació i Ciència.
Servici 01 Ministeri, Subsecretaria i Servicis Generals.
Programa 322C Ensenyaments universitaris.
Concepte 620 Inversió nova associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.
Import: 1.600,00 milers d’euros.
Repercussió en l’annex d’inversions:
Baixa de 1.600,00 milers d’euros en el projecte 

2005.18.01.0017.

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 DG de Pressupostos. Despeses dels depar-

taments ministerials.
Programa: 929 M Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: 3.400,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 18 Ministeri d’Educació i Ciència.
Servici 07: Direcció General d’Universitats.
Programa 322C: Ensenyaments universitaris.
Concepte: 485 nou a la Federació Espanyola d’Universi-

tats Populars per a la realització d’activitats.
Import: S’incrementa en 100 milers.

BAIXA

Secció 18 Ministeri d’Educació i Ciència.
Servici 01 Ministeri, Subsecretaria i Servicis Generals.
Programa 322C Ensenyaments universitaris.
Concepte 620 Inversió nova associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.
Import: Es disminuïx en 100 milers.

ALTA

Secció: 18 Ministeri d’Educació i Ciència.
Servici 07: Direcció General d’Universitats.
Programa 463A: Investigació científica.
Concepte: 781 Beques i ajudes per a formació, perfec-

cionament i mobilitat de professors, fins i tot pagament 
de primes d’assegurances dels becaris.

Import: 6.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 DG de Pressupostos. Despeses dels depar-

taments ministerials.
Programa: 929 M Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: Es disminuïx en 6.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 18 Ministeri d’Educació i Ciència.
Servici 01: Ministeri, Subsecretaria i Servicis Gene-

rals.
Programa 321 M: Direcció i Servicis Generals de l’Edu-

cació.
Concepte: 452 (nou) A la Comunitat Autònoma de 

Cantàbria per al projecte Comillas.
Import: 1.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 DG de Pressupostos. Despeses dels depar-

taments ministerials.
Programa: 929 M Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: Es disminuïx en 1.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 18 Ministeri d’Educació i Ciència.
Servici 101: Consell Superior d’Esports.
Programa 322 K: Esport en edat escolar i en la univer-

sitat.
Capítol 6 Inversions reals.
Projecte: Pavelló d’esports a Benavente (Zamora).
Import: S’incrementa en 100 milers.

BAIXA

Secció: 18 Ministeri d’Educació i Ciència.
Servici: 101 Consell Superior d’Esports.
Programa: 322 K: Esport en edat escolar i en la univer-

sitat.
Capítol 6.
Article 62.
Import: Es disminuïx en 100 milers.
En el literal del crèdit pressupostari: 18.06.467C.492:
On diu: «Per al finançament de la participació en el 

CERN, a través del Centre per al Desenvolupament Tecno-
lògic Industrial (CDTI)».

Ha de dir: «Per al finançament de la participació en el 
CERN».

MODIFICACIÓ A L’ESTAT DE DESPESES

ALTA

Secció 18 Ministeri d’Educació i Ciència.
Servici 101 Consell Superior d’Esports.
Programa 336 A: Foment i suport de les activitats 

esportives.
Capítol 7 Transferències de capital corrents.
Article 76 A corporacions locals.
Concepte A corporacions locals per a construccions 

esportives i equipament.
Singular 76103 Al Cabildo de Tenerife per a cofinançar 

un centre especialitzat.
Dotació: 500.000 euros.

BAIXA

Secció 18 Ministeri d’Educació i Ciència.
Servici 101 Consell Superior d’Esports.
Programa 336 A Foment i suport de les activitats 

esportives.
Capítol 7 Transferències de capital corrents.
Article 76 A corporacions locals.
Concepte 761 A corporacions locals per a construcci-

ons esportives i equipament.
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Subconcepte 76102 Pla d’infraestructures esportives 
d’interés estatal.

Dotació: 500.000 euros.

SECCIÓ 19

ALTA

S’incrementa en 7.818 milers d’euros el programa 291-
A Inspecció i control de seguretat i protecció social amb 
vista a enfortir el sistema de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social.

ALTES

19.01.291 A.120.00 Increment: 755 milers d’euros.
19.01.291 A.120.01 Increment: 641 milers d’euros.
19.01.291 A.120.03 Increment: 651 milers d’euros.
19.01.291 A.120.06 Increment: 480 milers d’euros.
19.01.291 A.121.00 Increment: 1.396 milers d’euros.
19.01.291 A.121.01 Increment: 1.025 milers d’euros.
19.01.291 A.130.00 Increment: 1.070 milers d’euros.
19.01.291 A.130.01 Increment: 110 milers d’euros.
19.01.291 A.160.00 Increment: 1.690 milers d’euros.

BAIXA

31.02.929 M.480.
Import: 7.818 milers d’euros.

ALTA

19.07.231-B-454: «Fons de suport a l’acollida i integra-
ció d’immigrants així com el reforç educatiu d’estos».

Import: 120.000 milers d’euros.

BAIXA

En l’aplicació pressupostària 31.02.929-M-480.
Import: 120.000 milers d’euros.

ALTA

19.04.231-F-453.03: Accions a favor de les persones en 
situació de dependència.

Import: 50.000 milers d’euros.

BAIXA

En l’aplicació pressupostària 19.04.000-424.
Import: 50.000 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST
 D’INGRESSOS DE LA SEGURETAT SOCIAL (IMSERSO)

BAIXA

400.7. De l’Administració de l’Estat. Del departament a 
què està adscrita.

Import: 50.000 milers d’euros.

ALTA

87. Romanent de Tresoreria.
Import: 50.000 milers d’euros.
Per a canviar les denominacions de les aplicacions 

pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària 19.04.231F.486.
On diu: «Per a programes d’acció social, infància i 

famílies».
Ha de dir: «Per a programes d’acció social».

Aplicació pressupostària 19.04.231G.486.

On diu: «Per a programes d’acció social, infància i famí-
lies».

Ha de dir: «Per a programes d’infància i famílies».
Increment de la dotació per 4.376,50 milers d’euros en el 

pressupost del Servici Públic d’Ocupació Estatal per al finan-
çament del Pla integral d’ús de la Comunitat Autònoma 
d’Extremadura.

ESTAT DE DESPESES
ALTA

19.101.241A.455.11 «Plans integrals d’ocupació. Extre-
madura»: 4.376,50 milers d’euros.

ESTAT D’INGRESSOS
ALTA

19.101.870.00 «Romanent de Tresoreria»: 4.376,50 milers 
d’euros.

ALTA

19.08.232B.450 «Per a mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere».

Import: 3.500 milers d’euros.
19.08.232B.750 «Per a mesures de protecció integral 

contra la violència de gènere».
Import: 6.500 milers d’euros.

BAIXA

19.04.000.424.
Import: 10.000 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST D’INGRESSOS
DE LA SEGURETAT SOCIAL (IMSERSO)

BAIXA

400.7. De l’Administració de l’Estat. Del departament a 
què està adscrita.

Import: 10.000 milers d’euros.

ALTA

87. Romanent de Tresoreria.
Import: 10.000 milers d’euros.

ALTA 

19.04.000X.424: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

31.02.929M.480 1.000 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST
DE LA SEGURETAT SOCIAL

ALTA EN INGRESSOS EN LA SEGURETAT SOCIAL

60.01.400: 1.000 milers d’euros.

ALTA EN DESPESES EN L’IMSERSO

60.903.3132.227.9: 1.000 milers d’euros.
Import de crèdit: 250.000 euros.

ALTA

Secció 19.
Servici 04.
Programa 231F.
Article 76.

BAIXA

Secció 31.
Servici 02.
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Programa 929M.
Article 6.
Projecte d’inversió: nou.
Conveni IMSERSO-Fundació ONCE. Programa barre-

res arquitectòniques barri de Sant Pere de Ripoll.

ALTA

Secció 19 Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
Servici Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració.
Programa 231 N, Coordinació en matèria d’estrange-

ria i immigració.
Capítol 4. Transferència corrents.
Article 48: A famílies i institucions sense finalitats de 

lucre.
Concepte 481: Subvenció a Creu Roja Espanyola per a 

atendre immigrants arribats a les costes espanyoles.
Dotació: 500.000 euros.

BAIXA

Secció 19: Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
Servici: Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració.
Programa 31 B. Acció a favor dels migrants.
Capítol 2. Despeses corrents en béns i servicis.
Article 22. Material, subministraments i altres.
Dotació: 500.000 euros.

SECCIÓ 20

ALTA

Secció: 20.
Servici: 19.
Programa: 425 A.
Capítol: 7.
Article: 74.
Concepte: 745. A l’Institut per a la Diversificació i 

Estalvi de l’Energia, IDAE, per a ajudes a la incentivació, el 
desenvolupament i les actuacions del Pla de foment de 
les energies renovables i eficiència energètica.

Import: S’incrementa en 5.000 milers d’euros.

BAIXA

En l’aplicació pressupostària 31.02.929-M.480.
Import: 5.000 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST
D’EXPLOTACIÓ I CAPITAL DE L’IDAE

PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ «HAVER»

ALTA

Subvencions a l’explotació.
De l’Administració General de l’Estat.
Import: 5.000 milers d’euros.

PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ «DEURE»
ALTA

Subvencions concedides per l’empresa.
A altres.
Import: 5.000 milers d’euros.

ALTA

Secció:20.
Servici: 19.
Programa: 425 A.
Capítol: 7.
Article: 74.
Concepte: 740 A l’Institut per a la Diversificació i 

Estalvi de l’Energia (IDAE) per a l’estratègia de l’eficiència 
energètica.

Import: S’incrementa en 5.000 milers d’euros.

BAIXA

En l’aplicació pressupostària 31.02.929 M.480.
Import: 5.000 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST
D’EXPLOTACIÓ I CAPITAL DE L’IDAE

PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ «HAVER»

ALTA

Subvencions a l’explotació.
De l’Administració General de l’Estat.
Import: 5.000 milers d’euros.

PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ «DEURE»

Aprovisionaments.
Import: 5.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 20.
Servici: 12.
Programa: 421 M.
Article: 750.
Concepte nou: Per al foment i l’ús de les llengües ofi-

cials de les comunitats autònomes.
Import: S’incrementa en 12.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Article: 480.
Import: Es disminuïx en 12.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 20.
Servici: 04.
Programa: 432 A.
Article: 766.
Concepte nou: Actuacions turístiques de Lleida.
Import: S’incrementa en 3.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Article: 480.
Import: Es disminuïx en 3.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servici: 17 Direcció General de Política de la Xicoteta i 

Mitjana Empresa.
Programa: 433M Suport a la xicoteta i mitjana 

empresa.
Singular 821.04 A ENISA per a concedir préstecs parti-

cipatius a PIME.
Import: 12.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servici: 17 Direcció General de Política de la Xicoteta i 

Mitjana Empresa.
Programa: 433M Suport a la xicoteta i mitjana 

empresa.
Singular 831.00 A ENISA per a concedir préstecs parti-

cipatius a PIME.
Import: 12.000,00 milers d’euros.
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DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

On diu:
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servici: 07 Direcció General de Política Comercial.
Programa: 431O Ordenació i modernització de les 

estructures comercials.
Concepte 751 Pla d’adequació i qualitat del comerç.
Import: 10.000,00 milers d’euros.

Ha de dir:
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servici: 07 Direcció General de Política Comercial.
Programa: 431O Ordenació i modernització de les 

estructures comercials.
Concepte 751 Pla de millora de la qualitat en el 

comerç.
Import: 10.000,00 milers d’euros.

DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

ALTA

Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servici: 16 Direcció General de Desenvolupament 

Industrial.
Programa: 422M Reconversió i reindustrialització.
Singular: 821.25 Polítiques de reindustrialització en 

zones desafavorides. Camp de Gibraltar.
Import: Increment de 4.871,88 milers d’euros.

ALTA

Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servici: 16 Direcció General de Desenvolupament 

Industrial.
Programa: 422M Reconversió i reindustrialització.
Singular: 821.25 Polítiques de reindustrialització en 

zones desafavorides. Camp de Gibraltar.
Import: Increment de 19.487,50 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servici: 16 Direcció General de Desenvolupament 

Industrial.
Programa: 422M Reconversió i reindustrialització.
Singular 821.14 Polítiques de reindustrialització en 

zones desafavorides.
Import: Disminució de 8.349,72 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servici: 16 Direcció General de Desenvolupament 

Industrial.
Programa: 422M Reconversió i reindustrialització.
Singular 831.14 Polítiques de reindustrialització en 

zones desafavorides.
Import: Disminució de 16.009,66 milers d’euros.

ALTA

Secció 20.
Servici 03.
Programa 432 A.
Capítol 7.
Article 75.
Concepte 750 (Nou) Pla especial d’infraestructures 

turístiques en la Comunitat Autònoma de les Canàries.
Import: S’incrementa en 100 milers.

BAIXA

31.02.929-M-480.
Import: 100 milers.
Import de crèdit: 3.000,00 euros.

ALTA

Secció 20.
Servici 19.
Programa 425A.
Article 750.

BAIXA

Secció 31.
Servici 02.
Programa 929M.
Article 929.
Projecte d’inversió: nou.
Implantació d’energies renovables a Vandellòs.
Import de crèdit: 1.000,00 euros.

ALTA

Secció 20.
Servici 16.
Programa 422B.
Article 760.

BAIXA

Secció 31.
Servici 02.
Programa 929M.
Article 480.
Projecte d’inversió: nou.
Incentius regionals a la localització industrial a la 

Ribera d’Ebre.

SECCIÓ 21

De modificació del literal del concepte.

ALTA

Secció 21.
Programa 414 B.
Orgànica 21.21.
Econòmica 783.
Concepte Pla estratègic de foment de l’agricultura 

ecològica.
Import: «Beques de formació en desenvolupament 

rural i agricultura ecològica».
La quantia es manté invariable.

ALTA

Secció 21 Ministeri d’Agricultura i Alimentació.
Servici 21 Secretaria General d’Agricultura i Alimenta-

ció.
Programa 414 B Desenvolupament sostenible medi 

rural.
Capítol 7 Transferència de capital.
Article.
Concepte 771.02 Foment de l’associacionisme en xar-

xes d’àmbit estatal dels grups d’acció local LEADER + i 
PRODER 2.

Import: S’incrementa en 300 milers.

BAIXA

Secció 21. Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Servici 21 Secretaria General d’Agricultura i Alimenta-

ció.
Programa 414 B Desenvolupament sostenible medi 

rural.
Capítol 7 Transferència de capital.
Article
Concepte 778 Mesures d’acompanyament de la PAC.
Import: Es disminuïx en 300 milers.
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ALTA

Secció 21 Ministeri d’Agricultura i Alimentació.
Servici 21 Secretaria General d’Agricultura i Alimenta-

ció.
Programa 414 B Desenvolupament sostenible medi 

rural.
Capítol 6 Inversions reals.
Article 64.
Concepte: Projecte pilot de desenvolupament rural.
Import: S’incrementa en 100 milers.

BAIXA

Secció 21. Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Servici 21 Secretaria General d’Agricultura i Alimenta-

ció.
Programa 414 B Desenvolupament sostenible medi 

rural.
Capítol 7 Transferència de capital.
Article
Concepte 778 Mesures d’acompanyament de la PAC.
Import: Es disminuïx en 100 milers.

ALTA

Secció: 21 Ministeri d’Agricultura.
Servici: 09.
Programa: 415 A.
Capítol: 4.
Article: 1.
Concepte: Ajudes a la millora de la pesca costanera en 

aigües afectades pel Prestige.
Import: S’incrementa en 3.000 milers.

BAIXA

Secció 21. Ministeri d’Agricultura.
Servici 09.
Programa 415 B.
Capítol 7.
Article 7.
Concepte 4.
Import: Es disminuïx en 3.000 milers.

SECCIÓ 22

ALTA

Secció: 22 Ministeri d’Administracions Públiques.
Servici: 03 Secretaria d’Estat de Cooperació Territo-

rial.
Programa: 942 A Cooperació econòmica local de l’Es-

tat.
Capítol: 7.
Article: 76.
Concepte 760.08: Per a projectes amb participació de 

la societat civil local en consells i altres estructures que 
hagen sigut regulades per les corporacions locals en l’àm-
bit de les seues competències.

Import: S’incrementa en 5.000.000 euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: Es disminuïx en 5.000.000 euros.

On diu:
Servici 02. Secretaria d’Estat per a l’Administració 

Pública.

Servici 03. Secretaria d’Estat d’Organització Territorial 
de l’Estat.

Ha de dir:
Servici 02. Secretaria General per a l’Administració 

Pública.
Servici 03. Secretaria d’Estat de Cooperació Territo-

rial.

ALTA

Secció 22 Ministeri d’Administracions Públiques.
Servici 03 Secretaria d’Estat d’Organització Territorial 

de l’Estat.
Programa 942 A Cooperació econòmica local de l’Es-

tat.
Capítol 4.
Article 46.
Concepte 460-01 (nou) Compensació als municipis de 

San Fernando, Rota, Barbate, El Arahal-Morón, El Ferrol i 
Cartagena per l’existència de grans instal·lacions militars 
en el seu territori.

Import: 3.000 milers euros.

BAIXA

En l’aplicació pressupostària 22.03.942A.760 per 
import de 3.000 milers d’euros.

ALTA

Secció 22 Ministeri d’Administracions Públiques.
Servici 03 Secretaria d’Estat d’Organització Territorial 

de l’Estat.
Programa 942 A Cooperació econòmica local de l’Es-

tat.
Capítol 7.
Article 76.
Concepte 751 (nou) Aportació de l’Estat per a la cons-

trucció de l’hospital de Benavente, vinculat a l’impuls, 
mitjançant conveni, per part de la Comunitat Autònoma.

Import: S’incrementa en 2.000 milers euros.

BAIXA

Secció 22.
Servici 03.
Programa 942 A.
Capítol 7.
Concepte 760.00.
Import: Es disminuïx en 2.000 milers.

ALTA

Secció: 22 Ministeri d’Administracions Públiques.
Servici: 03 Secretaria d’Organització Territorial de l’Es-

tat.
Programa: 942-A Cooperació econòmica local.
Concepte: 76007 Inversions de les entitats locals per 

cooperació econòmica local.
Dotació 2005 addicional + 500 milers d’euros. La dota-

ció passa a 137.996.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Article: 480.
Import: 500 milers d’euros.

SECCIÓ 23

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05.
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Programa 452A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte Nou. 200523050031. Estudis tècnics de pro-

jectes alternatius de l’aigua.
Import: S’incrementa en 4.000 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05.
Programa 452A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198617060350.
Import: Es disminuïx en 4.000 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05.
Programa 452A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte Nou. 200523050030. Reparació de danys 

ambientals en la conca del Llobregat.
Import: S’incrementa en 7.000 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05.
Programa 452A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198617060350.
Import: Es disminuïx en 7.000 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05.
Programa 452A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 199823050020. Canalització rieres del 

Maresme.
Import: S’incrementa en 1.000 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05.
Programa 452A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 198617060410.
Import: Es disminuïx en 1.000 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06.
Programa 456D.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 2004230064306. Passeig fluvial a Deltebre, 

fase 2.
Import: S’incrementa en 600 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06.

Programa 456D.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 2001230063801.
Import: Es disminuïx en 600 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06.
Programa 456D.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 2003230064301. Ruta verda al marge esquerre 

del riu Ebre.
Import: S’incrementa en 700 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06.
Programa 456D.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 2001230063801.
Import: Es disminuïx en 700 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06.
Programa 456D.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 2005230060801. Regeneració platja de 

Cabrera de Mar.
Import: S’incrementa en 2.700 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06.
Programa 456D.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 2001230063801.
Import: Es disminuïx en 2.700 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 200423050004. Conduccions des de l’embas-

sament de Rules (Granada).
Import: S’incrementa en 100 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198617060340.
Import: Donar de baixa 100 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.



Suplement núm. 1 Dissabte 1 gener 2005 121

Article 61.
Projecte 198817060809. Altres actuacions infraestruc-

tura hidràulica. Conca Ebre (província d’Osca).
Import: S’incrementa en 3.000 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198817060804.
Import: Es disminuïx en 3.000 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198817060808. Altres actuacions infraestruc-

tura hidràulica conca Xúquer (província de Terol).
Import: S’incrementa en 500 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198617060350.
Import: Es disminuïx en 500 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198817060809. Altres actuacions infraestruc-

tura hidràulica. Conca de l’Ebre.
Import: S’incrementa en 2.500 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198617060350.
Import: Es disminuïx en 250 milers.
Projecte 198817060804.
Import: Es disminuïx en 750 milers.
Projecte 198617060340.
Import: Es disminuïx en 1.500 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198817060909. Condicionament cursos de 

conca Ebre (Aragó).
Import: S’incrementa en 10.000 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.

Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198617060350.
Import: Es disminuïx en 10.000 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 199923050020. Obres Pacte de l’Aigua-Yesa.
Import: S’incrementa en 10.000 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198617060350.
Import: Donar de baixa 10.000,00 mil euros. En l’anu-

alitat 2005.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06.
Programa 456 D.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte nou. 2005230063302. Emissari submarí occi-

dent a Astúries.
Import: S’incrementa en 500 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06.
Programa 456 D.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 2004230063801.
Import: Es disminuïx en 500 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 19961713003500. Sanejament i depuració de 

l’Alt Guadiana.
Import: S’incrementa en 1.900 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 199517013070.
Import: Es disminuïx en 1.900 milers.

MODIFICACIÓ DE TÍTOL

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Organisme 234. Confederació Hidrogràfica del Tajo.
Programa 452 A.
Capítol VI.
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Article 60.
Projecte 2002232340072.
Títol actual: «Entrepeñas».
Títol proposat: «Proveïment i altres actuacions a l’en-

torn dels embassaments d’Entrepeñas i Buendía».

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198617060935. Regs del Tera.
Import: S’incrementa en 400 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198617060340.
Import: Donar de baixa 400 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte (nou) 200523050026. Estació depuradora 

d’aigües residuals d’Azuaga.
Import: S’incrementa en 1.500 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 199417130030.
Import: Es disminuïx en 1.500 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte (nou) 200523050023. Presa del Golondrón.
Import: S’incrementa en 2.500 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198817060804.
Import: Es disminuïx en 2.500 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.

Projecte (nou) 200523050024. Presa de Villalba de los 
Barros.

Import: S’incrementa en 1.012 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198817060804.
Import: Es disminuïx en 1.012 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte (nou) 200523050022. Sanejament i depuració 

de la comarca Agrària de la Vera.
Import: S’incrementa en 100 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 199617130010.
Import: Es disminuïx en 100 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte (nou) 200523050025. Sanejament i depuració 

de Jarandilla de la Vera, Jaraiz de la Vera i Guijo de Santa 
Bárbara.

Import: S’incrementa en 185 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 198170060051.
Import: Es disminuïx en 185 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06.
Programa 456 D.
Capítol 6.
Article 60.

Projecte Nous. 
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Denominació Import Codi

   
Regeneració fons marins 

(Prestige)   . . . . . . . . . . . . 2.300 milers 2005230061502
Regeneració vores litorals 

Prestige   . . . . . . . . . . . . . 2.400 milers 2005230061502

 Import: S’incrementa en 4.700 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06.
Programa 456 D.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 2005230063604; 2002230061504; 

2002230064601 i 1998230066090.
Import: Es disminuïx en 4.700 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06.
Programa 456 D.
Capítol 6.
Article 60.

Projectes nous. 

Denominació Import Codi

   
Recuperació litoral d’Illa d’A-

rousa   . . . . . . . . . . . . . . 1.200 milers 2005230063605
Recuperació litoral Oia (Pon-

tevedra)   . . . . . . . . . . . . 50 milers 2005230063601
Passeig litoral Marín Ague-

te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 milers 2005230063603
Condicionament marge lito-

ral Cee (2a fase)  . . . . . . . . . 284 milers 2003230061504
Passeig marítim Camarilla 

(1a fase)  . . . . . . . . . . . . 500 milers 2005230061503
Passeig marítim Puerto do 

Son  . . . . . . . . . . . . . . . . 500 milers 2005230061503

 Import: S’incrementa en 2.534 milers.

BAIXA
Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06.
Programa 456 D.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 2005230063604 i 2002230060402.
Import: Es disminuïx en 2.534 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06 Direcció General de Costes.
Programa 456 D.
Capítol 6.
Article 64.
Projecte 1989170050400. Treballs de camp i estudi.
Import: S’incrementa en 500 milers. 

Denominació Import Codi

   

Condicionament Río dos 
Gafos (estudi) ................ 100 milers 1989170050400

Passeig litoral Pontevedra-
Marín (estudi) ................ 100 milers 1989170050400

Passeig litoral Villagarcía 
de Arousa ........................ 100 milers 1989170050400

Passeig litoral Redondela. 
Pontevedra (estudi) ........ 100 milers 1989170050400

Passeig marítim Malpica 
(estudis) .......................... 100 milers 1989170050400

Denominació Import Codi

   

 BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06 Direcció General de Costes.
Programa 456 D.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 199823060090.
Import: Es disminuïx en 500 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 199617130055. Sanejament i depuració de la 

CA de Galícia.
Import: S’incrementa en 808,31 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 199517013070.
Import: Es disminuïx en 808,31 milers.

MODIFICACIÓ DE TÍTOL

Secció 23 Ministeri de Medi Ambient.
Organisme 06 Direcció General de Costes.
Programa 456 D.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 3610.
Títol actual: «Regeneració marge litoral».
Títol proposat: «Condicionament dels marges del riu 

Humia i camí de vianants en Ribadumia i Cambados».

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte (nou) 2005523050027. Estudis de viabilitat de 

solucions i impacte ambiental del canal alt de la MD Segura.
Import: S’incrementa en 379 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198617063000.
Import: Es disminuïx en 379 milers.
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ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte (nou) 200523050029. Delimitació de diversos 

trams de cursos a la CH del Segura.
Import: S’incrementa en 100 milers d’euros.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 199417130005. Delimitació, partició, domini 

públic hidràulic.
Import: Es disminuïx en 100 milers d’euros.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte (nou) 200523050021. Instrumentació i tele-

control de les obres de control del transvasament Tajo-
Segura.

Import: S’incrementa en 905 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 198617060110. Aqüeducte Tajo-Segura.
Import: Es disminuïx en 905 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte (nou) 200523050028. Tramitació i seguiment 

de les autoritzacions d’abocament en l’àmbit geogràfic de 
la CH Segura.

Import: S’incrementa en 395 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 199417130020.
Import: Es disminuïx en 395 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06 Direcció General de Costes.
Programa 456 D.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 2005230062003. Passeig platja Ondarreta.

Import: S’incrementa en 1.200 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06 Direcció General de Costes.
Programa 456 D.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 2004230063801.
Import: Es disminuïx en 1.200 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06 Direcció General de Costes.
Programa 456 D.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 2004230062001. Camí litoral Sagues-Mompas.
Import: S’incrementa en 200 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 06 Direcció General de Costes.
Programa 456 D.
Capítol 6.
Article 60.
Projecte 2004230063801.
Import: Es disminuïx en 200 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 08.
Programa 00 X.
Capítol:
Article.
Concepte 710.
Import: S’incrementa en 500 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 08.
Programa 467 F.
Capítol:
Article.
Concepte 770.
Import: Es disminuïx en 500 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 08.
Programa 467 F.
Capítol:
Article.
Concepte 760. Per a actuacions de R + D + I que preve-

uen els plans nacionals de residus en el marc del Pla na-
cional R + D 2004-2005.

Import: S’incrementa en 100 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 08.
Programa 467 F.
Capítol:
Article.
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Concepte 781.
Import: Es disminuïx en 100 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 08.
Programa 467 F.
Capítol:
Article.
Concepte 740. Per a actuacions de R + D + I que preve-

uen els plans nacionals de residus en el marc del Pla na-
cional R + D 2004-2005.

Import: S’incrementa en 100 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 08.
Programa 467 F.
Capítol:
Article.
Concepte 770.
Import: Es disminuïx en 100 milers.

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 08.
Programa 467 F.
Capítol:
Article.
Concepte 750. Per a actuacions de R + D + I que preve-

uen els plans nacionals de residus en el marc del Pla na-
cional R + D 2004-2005.

Import: S’incrementa en 1.500 milers.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 08.
Programa 467 F.
Capítol:
Article.
Concepte 781.
Import: Es disminuïx en 1.500 milers.

DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

ALTA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 02 Secretaria General Tècnica.
Programa 451 O Direcció i Servicis Generals de Medi 

Ambient.
Concepte 491 A l’Institut Internacional de Desenvolu-

pament Sostenible.
Import: 84,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció 23 – Ministeri de Medi Ambient.
Servici 02 Secretaria General Tècnica.
Programa 451 O Direcció i Servicis Generals de Medi 

Ambient.
Concepte 490 A Organitzacions internacionals.
Import: 84,00 milers d’euros.

ALTA

Secció 23 Ministeri de Medi Ambient.

Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 199517130025 Sanejament d’Avilés.
Modificació proposada: Donar d’alta 3.000 milers 

d’euros en l’anualitat 2005.

BAIXA

Secció 23 Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 456 A.
Capítol VI.
Article 60.
Projecte 199517130070.
Modificació proposada: Donar de baixa 3.000 milers 

d’euros en l’anualitat 2005.

ALTA

Secció 23 Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 200523050033 Ampliació recàrrega de l’aqüí-

fer de la Vall Baixa i Delta a 10 hm3/any.
Modificació proposada: Donar d’alta 1.500 milers 

d’euros en l’anualitat 2005.

BAIXA

Secció 23 Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 19861706035.
Modificació proposada: Donar de baixa 1.500 milers 

d’euros en l’anualitat 2005.

ALTA

Secció 23 Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 200523050034 Regeneració del Llobregat 

entre Castellbisbal i el pont de la C-31.
Modificació proposada: Donar d’alta 1.500 milers 

d’euros en l’anualitat 2005.

BAIXA

Secció 23 Ministeri de Medi Ambient.
Servici 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa 452 A.
Capítol VI.
Article 61.
Projecte 19861706035.
Modificació proposada: Donar de baixa 1.500 milers 

d’euros en l’anualitat 2005.

SECCIÓ 24

ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
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Servici: 05 Direcció General de Cooperació i Comuni-
cació Cultural.

Programa: 334 A Promoció i cooperació cultural.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A les famílies i institucions sense finalitats de 

lucre.
Concepte: 480 A Fundació San Millán-Centre de la 

Llengua Espanyola.
Import: S’incrementa en 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: Es disminuïx en 1.000 milers d’euros.
On diu:
Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Estat d’ingressos.
Organisme 101: Institut de la Cinematografia i de les 

Arts Audiovisuals.
–Subconcepte: 400.00 Del Ministeri d’Educació, Cul-

tura i Esport. Subvenció de funcionament.
Import: 11.085,08 milers d’euros.
–Subconcepte: 400.01 Del Ministeri d’Educació, Cul-

tura i Esport. Fons de protecció a la cinematografia.
Import: 63.125,00 milers d’euros.
Ha de dir:
Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Estat d’ingressos.
Organisme 101: Institut de la Cinematografia i de les 

Arts Audiovisuals.
–Subconcepte: 400.00 Del Ministeri de Cultura. Sub-

venció de funcionament.
Import: 11.085,08 milers d’euros.
–Subconcepte: 400.01 Del Ministeri de Cultura. Fons 

de protecció a la cinematografia.
Import: 63.125,00 milers d’euros.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles 

Arts.
Programa: 333A Museus.
Capítol: 7 Transferències de capital.

On diu:
Concepte: 783 A la Comunitat de Franciscans del Ter-

cer Orde Regular.
Dotació: 1.660,14 milers d’euros.

Ha de dir:
Concepte: 783 Al Patronat del Museu Nacional d’Art de 

Catalunya per a l’última fase de les obres de la seua seu al 
palau de Montjuïc.

Dotació: 1.660,14 milers d’euros.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles 

Arts.
Programa: 337 B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 7 Transferències de capital.

On diu:
Concepte: 783 A la Comunitat de Franciscans del Ter-

cer Orde Regular.
Dotació: 150,00 milers d’euros.

Ha de dir:
Concepte: 787 A la Comunitat de Franciscans del Ter-

cer Orde Regular per a la restauració de l’orgue de la basí-

lica del Reial Convent de San Francesc de Palma de 
Mallorca.

Dotació: 150,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles Arts 

i Béns Culturals.
Programa: 337 B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 63 Inversió de reposició associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.
Concepte: 630 Inversió de reposició associada al fun-

cionament operatiu dels servicis.
Modificació de l’annex d’inversions reals:

ALTA

Codi identif. projecte: 2002 18 13 0218 castell de Riba-
davia. Orense.

Anualitat: 2005.
Import: 60,00 milers d’euros.

BAIXA

Codi identif. projecte: 2002 18 13 0207.
Anualitat: 2005.
Import: 60,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 05 Direcció General de Cooperació 

i Comunicació Cultural.
Programa: 334 A Promoció i cooperació cultural.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 75 A comunitats autònomes.
Concepte: 750 Recuperació i potenciació de la Via de la 

Plata, mitjançant convenis amb CA.
Import: 225,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 05 Direcció General de Cooperació 

i Comunicació Cultural.
Programa: 334 A Promoció i cooperació cultural.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense finalitats de 

lucre.
Concepte: 481 Ajudes per a l’acció i promoció cultu-

ral.
Import: 225,00 milers d’euros.
Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles Arts 

i Béns Culturals.
Programa: 337B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 63 Inversió de reposició associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.
Concepte: 630 Inversió de reposició associada al fun-

cionament operatiu dels servicis.
Modificació de l’annex d’inversions reals:

ALTA

Codi identif. projecte: 2005 24 03 7000 Rehabilitació 
del convent de la Trinitat. Màlaga.
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Anualitat: 2005.
Import: 100,00 milers d’euros.

BAIXA

Codi identif. projecte: 2002 18 13 0207.
Anualitat: 2005.
Import: 100,00 milers d’euros.
Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 103 Gerència d’Infraestructures i 

Equipaments de Cultura.
Programa: 332B Biblioteques.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 62 Inversió nova associada al funcionament 

operatiu dels servicis.
Concepte: 620 Inversió nova associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.
Modificació de l’annex d’inversions reals:

Codi identif. projecte: 2000 18 103 0082 Nova seu BPE de 
Badajoz. 

BAIXA ALTA

Anualitat Dotació actual Anualitat Dotació nova

2005 300,00 2005 300,00
2006 1.040,00 2006 2.200,00
2007 2.300,00 2007 2.940,00
2008 1.800,00 2008

Suma 5.440,00 milers d’euros Suma 5.440,00 m. €.

 ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles Arts 

i Béns Culturals.
Programa: 337B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 63 Inversió de reposició associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.
Concepte: 630 Inversió de reposició associada al fun-

cionament operatiu dels servicis.
Modificació de l’annex d’inversions reals:

ALTA

Codi identif. projecte: 2005 24 03 7005 Conservació 
d’edificis del romànic. De Palència. Palència.

Anualitat: 2005.
Import: 100,00 milers d’euros.

BAIXA

Codi identif. Projecte: 2002 18 13 0207.
Anualitat: 2005.
Import: 100,00 milers d’euros.
Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 103 Gerència d’Infraestructures i 

Equipaments de Cultura.
Programa: 332B Biblioteques.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 63 Inversió de reposició associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.
Concepte: 630 Inversió de reposició associada al fun-

cionament operatiu dels servicis.
Modificació de l’annex d’inversions reals:

Codi identif. projecte: 2001 18 103 0161 B.P. E. de 
Càceres. Reforma. 

BAIXA ALTA

Anualitat Dotació actual Anualitat Dotació nova

    
2005 675,00 2005 675,00
2006 1.170,00 2006 1.800,00
2007 1.180,00 2007 550,00
2008  2008  

Suma 3.025,00 milers d’euros Suma 3.025,00 m. €.

 Secció: 24 Ministeri de Cultura.

Servici/Organisme: 103 Gerència d’Infraestructures i 
Equipaments de Cultura.

Programa: 333 A Museus.

Capítol: 6 Inversions reals.

Article: 62 Inversió nova associada al funcionament 
operatiu dels servicis.

Concepte: 620 Inversió nova associada al funciona-
ment operatiu dels servicis.

Modificació de l’annex d’inversions reals:

BAIXA

Codi identif. projecte: 2000 18 103 0018 Museu Nacio-
nal d’Art Romà. Nova seu, secció visigot. 

Anualitat Dotació actual

  
2005 310,00
2006 600,00
2007 2.800,00
2008 3.100,00 
Suma 6.810,00 milers d’euros

 ALTA
Codi identif. projecte: 2005 24 103 0100 Museu Visigot 

a Mèrida. Nova seu. 

Anualitat Dotació actual

  
2005 310,00
2006 3.000,00
2007 3.500,00
2008  
Suma 6.810,00 milers d’euros

 ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles Arts 

i Béns Culturals.
Programa: 333 A Museus.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 76 A Corporacions locals.
Concepte: 760 A l’Ajuntament de Portugalete per al 

Museu de la Indústria.
Import: 200,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles Arts 

i Béns Culturals.
Programa: 337C Protecció del patrimoni històric.
Capítol: 6 Inversions reals.
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Article: 62 Inversió nova associada al funcionament 
operatiu dels servicis.

Concepte: 620 Inversió nova associada al funciona-
ment operatiu dels servicis.

Import: 200,00 milers d’euros.
Repercussió en l’annex d’inversions reals:

BAIXA

Codi identif. projecte: 1987 24 04 0080.
Anualitat: 2005.
Import: 200,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles Arts 

i Béns Culturals.
Programa: 337B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 75 A Comunitats autònomes.
Concepte: 753 A la Junta d’Andalusia per a actuacions 

al castell d’Alcalá la Real (Jaén).
Import: 120,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles Arts 

i Béns Culturals.
Programa: 337B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 63 Inversió de reposició associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.
Concepte: 630 Inversió de reposició associada al fun-

cionament operatiu dels servicis.
Import: 120,00 milers d’euros.
Repercussió en l’annex d’inversions reals:

BAIXA

Codi identif. projecte: 1998 18 13 0104.
Anualitat: 2005.
Import: 120,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles Arts 

i Béns Culturals.
Programa: 337B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 75 A Comunitats autònomes.
Concepte: 754 A la Junta d’Andalusia per a actuacions 

al castell de Baños de la Encina (Jaén).
Import: 150,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles Arts 

i Béns Culturals.
Programa: 337B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 63 Inversió de reposició associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.

Concepte: 630 Inversió de reposició associada al fun-
cionament operatiu dels servicis.

Import: 150,00 milers d’euros.
Repercussió en l’annex d’inversions reals:

BAIXA

Codi identif. projecte: 2002 18 13 0207.
Anualitat: 2005.
Import: 150,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles Arts 

i Béns Culturals.
Programa: 337B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 76 A corporacions locals.
Concepte: 764 A l’Ajuntament d’Algesires per a la res-

tauració de les muralles merinides (Cadis).
Import: 200,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles Arts 

i Béns Culturals.
Programa: 337B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 63 Inversió de reposició associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.
Concepte: 630 Inversió de reposició associada al fun-

cionament operatiu dels servicis.
Import: 200,00 milers d’euros.
Repercussió en l’annex d’inversions reals:

BAIXA

Codi identif. projecte: 1997 18 13 0070.
Anualitat: 2005.
Import: 200,00 milers d’euros.
Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles Arts 

i Béns Culturals.
Programa: 337B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 63 Inversió de reposició associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.
Concepte: 630 Inversió de reposició associada al fun-

cionament operatiu dels servicis.
Modificació de l’annex d’inversions reals:

ALTA

Codi identif. projecte: 2005 24 03 5000 Recuperació 
d’espais amb sostre voltat de la catedral de Jaén.

Anualitat: 2005.
Import: 150,00 milers d’euros.

BAIXA

Codi identif. projecte: 2002 18 13 0207.
Anualitat: 2005.
Import: 150,00 milers d’euros.
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ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 05 Direcció General de Cooperació 

i Comunicació Cultural.
Programa: 334 A Promoció i cooperació cultural.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 76 A corporacions locals.
Concepte: 762 A l’Ajuntament de Rianxo per a inter-

vencions al Centre Literari Castelao.
Import: 30,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 05 Direcció General de Cooperació 

i Comunicació Cultural.
Programa: 334 A Promoció i cooperació cultural.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense finalitats de 

lucre.
Concepte: 481 Ajudes per a l’acció i promoció cultural.
Import: 30,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 05 Direcció General de Cooperació 

i Comunicació.
Programa: 334 A Promoció i cooperació cultural.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 76 A corporacions locals.
Concepte: 761 A l’Ajuntament d’Illa d’Arousa per a 

intervencions al Museu de la Conserva.
Import: 30,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 05 Direcció General de Cooperació 

i Comunicació.
Programa: 334 A Promoció i cooperació cultural.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense finalitats de 

lucre.
Concepte: 481 Ajudes per a l’acció i promoció cultural.
Import: 30,00 milers d’euros.
Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici/Organisme: 03 Direcció General de Belles Arts 

i Béns Culturals.
Programa: 337B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 63 Inversió de reposició associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.
Concepte: 630 Inversió de reposició associada al fun-

cionament operatiu dels servicis.
Modificació de l’annex d’inversions reals:

ALTA

Codi identif. projecte: 2005 24 03 2010 Restauració de 
la fortificació de la plaça històrica de Campofrío. Huelva.

Anualitat: 2005.
Import: 120 milers d’euros.

BAIXA

Codi identif. projecte: 1997 18 13 0083.
Anualitat: 2005.
Import: 120 milers d’euros.

ALTA

Secció 24.
Programa 334 B.
Article 777.
Projecte d’inversió (nou): Foment de la lectura del 

Tirant lo Blanc.
Import: 1.000,00 euros.

BAIXA

Secció 31.
Programa 929M.
Import: 1.000,00 euros.

ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici: 03 Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 337B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 62 Inversió nova en infraestructura i béns des-

tinats a l’ús general.
Concepte: 620 Inversió nova associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.
Import: 1,5 milers d’euros.
Repercussió en l’annex d’inversions reals per al 2005 

que suposa una ampliació del nombre de projectes actu-
alment consignats per a les Canàries, els nous projectes 
s’indiquen a continuació i les seues quantitats definitives 
són les següents:

Comunitat: 12 Canàries.
Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici: 03 Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Article: 62 Inversió nova en infraestructura i béns des-

tinats a l’ús general.
Programa: 337B Conservació i restauració de béns 

culturals. 

Núm. Projecte Anualitat 2005
(milers d’euros)

   
Catedral La Laguna. 600,00
Teatre Pérez Galdós. 600,00
Realització inventari arqueològic de 

les Canàries. 300,00
 Total 1.500,00

 BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Concepte: 480.
Import: 1,5 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici: 03 Direcció General de Belles Arts.
Programa: 337 B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Article: 63.
Projecte nou.
Província: 49.
Denominació: Conservació del patrimoni etnogràfic. 

Conservació de cellers tradicionals de Tierra del Vino i 
Toro.
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Import 2005: 500.000 euros.

BAIXA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02.
Programa: 929 M Imprevistos.
Article: 63.
Import 2005: 500.000 euros.

ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici: 03 Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 337 B Conservació i restauració de béns 

culturals.
Article: 63 Inversió de reposició associada al funciona-

ment operatiu dels servicis.
Projecte: nou.
Província: Guadalajara.
Denominació: Actuació per a la rehabilitació del palau 

dels ducs de l’infantat.
Import 2005: 500.000 euros.

BAIXA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 31.02 Direcció General de Pressupostos. Des-

peses dels departaments ministerials.
Programa: 929M Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Article: 63 Inversions de reposició associada al funcio-

nament operatiu dels servicis.
Import: 500.000 euros.

ALTA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici: 05.
Programa: 334.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 489.00.
Import: 1.282,37 milers d’euros.

BAIXA

En l’aplicació pressupostària 31.02.929M.480.
Import: 1.282,37 milers d’euros.

SECCIÓ 25

ALTA

Secció: 25.
Servici: 02.
Programa: 912 O.
Concepte: 483 (nou). Per a tota classe de despeses 

derivades de les propostes de la Comissió Interministerial 
creada pel Reial Decret 1891/2004, de 10 de setembre.

Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 4.
Article: 48.

Concepte: 480.
Import: 1.000 milers d’euros.

SECCIÓ 26

ALTA

Secció: 26 Ministeri de Sanitat i Consum.
Servici: 07 DG de Cohesió del Sistema Nacional de 

Salut i Alta Inspecció.
Programa: 313 B Salut pública i sanitat exterior.
Article: 486 Per a subvencions a institucions de qual-

sevol titularitat, sense ànim de lucre, amb destinació a 
finançar programes de prevenció i control de la SIDA.

S’incrementa la seua dotació per import de 600 milers 
d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servici: 02.
Programa: 929 M.
Article: 63.
Es minora en 300 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 26 Ministeri de Sanitat i Consum.
Servici: 12.
Programa: 311 O.
Article: 482 A Institucions. Polítiques de cohesió i 

estratègies de salut.
Es minora en 300 milers d’euros.

SECCIÓ 27

ALTA

Secció: 27.
Servici: 09.
Programa: 261 N.
Concepte: 75219. Pla de xoc. Per a convenis per a la 

promoció pública de HPO i HS i la cessió de lloguer 
social.

Import: S’incrementa en 25.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 27.
Servici: 09.
Programa: 261 N.
Concepte: 75.218. Pla de xoc. Diverses comunitats 

autònomes.
Import: Es disminuïx en 25.000 milers d’euros.
Per a reassignació de la dotació pressupostària desti-

nada al Consell de la Joventut d’Espanya, en les aplicaci-
ons següents i pels imports que s’indiquen:

BAIXA

27.09.261N.784.01: 360 milers d’euros.

ALTA

27.09.000X.410 – Al Consell de la Joventut d’Espanya: 
360 milers d’euros.
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REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST DEL CONSELL
DE LA JOVENTUT D’ESPANYA

ALTA

Increment en el pressupost d’ingressos.
19.106.401: 360 milers d’euros.

ALTA

Increment en el pressupost de despeses.
19.106.232A.226.06: 360 milers d’euros.

IMPORT CRÈDIT: 100.000 euros.

ALTA

Secció 27.
Servici 09.
Programa 2610.
Article 61.
Projecte d’inversió: Programa recuperació mudèjar 

aragonés.

BAIXA

Secció 31.
Servici 02.
Programa 929 M.
Article 6.

SECCIÓ 31

ALTA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 03 Direcció General del Patrimoni de l’Estat.
Programa: 923 A.
Capítol: 6.
Article: 63.
Projecte: Rehabilitació palau de Fuenclara de Saragossa 

(nou).
Import: S’incrementa en 500,00 mil euros.

BAIXA

Secció: 17.
Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i Servicis Gene-

rals.
Programa: 451 N.
Capítol: 7.
Article: 76.
Concepte: 767 Actuacions relacionades amb l’1% cul-

tural.
Import: Es disminuïx en 500,00 mil euros.
S’incrementa en –400 euros.

ALTA

Secció 31.
Servici 02.
Programa 929M.
Article 480.

BAIXA

Secció 17.
Servici 38.
Programa 453B.
Article 60.

Projecte 4106.
Millora de l’autovia de Vilafranca a Abrera.
S’incrementa en –71,00 euros.

ALTA

Secció 31.
Servici 02.
Programa 929M.
Article 480.

BAIXA

Secció 17 – Ministeri de Foment.
Servici 38.
Programa 453B.
Article 60.
Projecte 4119.
Tancament de l’autovia orbital de Barcelona.

ALTA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 929M Imprevistos i funcions no classificades.
Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: 500,82 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 19 Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
Servici: 07 Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració.
Programa: 231N Coordinació en matèria d’estrangeria 

i immigració.
Concepte: 226 Despeses diverses.
Singular: 226.02 Publicitat i propaganda.
Import: 200,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 19 Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
Servici: 01 Ministeri i Subsecretaria.
Programa: 291M Direcció i Servicis Generals de Segu-

retat Social i Protecció Social.
Concepte: 226 Despeses diverses.
Singular: 226.02 Publicitat i propaganda.
Import: 100,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció 19 Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
Servici 04 Secretaria d’Estat de Servicis Socials, Famí-

lies i Discapacitat.
Programa 231F Altres servicis socials de l’Estat.
Concepte 226 Despeses diverses.
Singular 226.02 Publicitat i propaganda.
Import: 200,82 milers d’euros. 

DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

Milers 
d’euros

   

ALTA   
Secció: 31 Despeses de diversos 

minis-teris.
 

Servici: 02 Direcció General de Pressu-
postos.

 

 Despeses dels departa-
ments ministerials.
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Programa: 929 M Imprevistos i funcions no 
classificades.

 

Concepte: 480 Per a atendre necessitats 
que es puguen presentar 
en els diferents departa-
ments ministerials .......... 842,50

BAIXA   

Secció: 12 Ministeri d’Assumptes Exte-
riors i Cooperació.

 

Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i 
Servicis Generals.

 

Programa: 141M Direcció i Servicis Generals 
d’Assumptes Exteriors.

 

 Concepte: 202 Arrenda-
ments edificis i altres 
construccions .................. 200,00

Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i 
Servicis Generals.

 

Programa: 142A Acció de l’Estat a l’Exterior.  
Concepte: 202 Arrendaments edificis i 

altres construccions ........ 400,00
Concepte: 221.15 Subministraments a l’exte-

rior .................................... 100,00
Concepte: 222.15 Comunicacions a l’exterior . 100,00
Servici: 04 Secretaria d’Estat d’As-

sumptes Exteriors i per a 
Llatinoamèrica.

 

Programa: 142 A Acció de l’Estat a l’Exterior.  
Concepte: 226.12 Cimera Iberoamericana ..... 42,50

Milers 
d’euros

   

DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

Milers 
d’euros

   
ALTA   

Secció: 31 Despeses de diversos minis-
teris.

 

Servici: 02 Direcció General de Pressu-
postos.

 

 Despeses dels departaments 
ministerials.

Programa: 929 M Imprevistos i funcions no 
classificades.

 

Concepte: 480 Per a atendre necessitats que 
es puguen presentar en els 
diferents departaments 
ministerials  . . . . . . . . . . . 725,06

BAIXA   

Secció: 13 Ministeri de Justícia  . . . . . .  
Servici: 02 Direcció General de Relacions 

amb l’Administració de 
Justícia.

 

Programa: 112 A Tribunals de Justícia i Minis-
teri Fiscal.

 

Concepte: 231 Locomoció  . . . . . . . . . . . . . . 297,10
Concepte: 233 Altres indemnitzacions  . . . . 297,10
Servici: 03 Direcció General dels Regis-

tres i del Notariat.
 

Programa: 113 M Registres vinculats amb la fe 
pública.

 

Concepte: 233 Altres indemnitzacions  . . . . 116,40
Servici: 04 Advocacia General de l’Es-

tat-Direcció del Servici 
Jurídic de l’Estat.

 

Programa: 921S Assessorament i defensa 
dels interessos de l’Estat.

 

Concepte: 202 Arrendaments edificis i altres 
construccions  . . . . . . . . . 14,46

Milers 
d’euros

   

DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

Milers
d’euros

   
ALTA   
Secció: 31 Despeses de diversos 

ministeris.
 

Servici: 02 Direcció General de Pressu-
postos. Despeses dels 
departaments ministeri-
als.

 

Programa: 929 M Imprevistos i funcions no 
classificades.

 

Concepte: 480 Per a atendre necessitats 
que es puguen presentar 
en els diferents departa-
ments ministerials  . . . . . 546,09

BAIXA   

Secció: 15 Ministeri d’Economia i 
Hisenda.

 

Servici: 08 Direcció General del Cadas-
tre.

 

Programa: 932 M Gestió del Cadastre Immo-
biliari.

 

Concepte: 222.01 Comunicacions postals  . . 546,09

DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES
Milers 

d’euros
   

ALTA   

Secció: 31 Despeses de diversos minis-
teris.

 

Servici: 02 Direcció General de Pressu-
postos. Despeses dels 
departaments ministerials.

 

Programa: 929 M Imprevistos i funcions no 
classificades.

 

Concepte: 480 Per a atendre necessitats 
que es puguen presentar 
en els diferents departa-
ments ministerials ............ 6.700,00

BAIXA   

Secció: 14 Ministeri de Defensa.  
Servici: 03 Secretaria d’Estat de la 

Defensa.
 

Programa: 121 M Administració i Servicis 
Generals de Defensa.

 

Concepte: 228 Despeses originades per 
participació de les Forces 
Armades en operacions de 
manteniment de la pau .... 6.700,00

DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

Milers
d’euros

   

ALTA   

Secció: 31 Despeses de diversos 
ministeris.
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Servici: 02 Direcció General de Pressu-
postos. Despeses dels 
departaments ministerials .

 

Programa: 929 M Imprevistos i funcions no 
classificades.

 

Concepte: 480 Per a atendre necessitats 
que es puguen presentar 
en els diferents departa-
ments ministerials  . . . . . 6.889,37

BAIXA   

Secció: 16 Ministeri de l’Interior.  
Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i 

Servicis Generals.
 

Programa: 131M Direcció i Servicis Generals 
de Seguretat i Protecció 
Civil.

 

Concepte: 202 Arrendaments d’edificis i 
altres construccions  . . . . 270,00

Concepte: 213 Reparacions de maquinària, 
instal·lacions i utillatge  . . 442,52

Servici: 02 Secretaria d’Estat de Segu-
retat.

 

Programa: 132 A  Seguretat Ciutadana.
Concepte: 223 Transports  . . . . . . . . . . . . . . 1.418,70
Servici: 03 Direcció General de la Poli-

cia.
 

Programa: 132 A Seguretat Ciutadana.  
Concepte: 230 Dietes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.592,60
Servici: 04 Direcció General de la Guàr-

dia Civil.
 

Programa: 132 A Seguretat Ciutadana.  
Concepte: 230 Dietes   . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.627,51
Servici: 05 Direcció General d’Instituci-

ons Penitenciàries.
 

Programa: 133 A Centres i Institucions Peni-
tenciàries.

 

Concepte: 259 Altres concerts d’assistèn-
cia sanitària   . . . . . . . . . . 1.538,04

Milers
d’euros

   

DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES
Milers

 d’euros
   

ALTA   

Secció: 31 Despeses de diversos minis-
teris.

 

Servici: 02 Direcció General de Pressu-
postos.

 

 Despeses dels departaments 
ministerials.

 

Programa: 929 M Imprevistos i funcions no 
classificades.

 

Concepte: 480 Per a atendre necessitats que 
es puguen presentar en els 
diferents departaments 
ministerials  . . . . . . . . . . . .

558,63
BAIXA   

Secció: 17 Ministeri de Foment.  
Servici: 38 Direcció General de Carrete-

res.
 

Programa: 453C Conservació i explotació de 
carreteres.

 

Concepte: 221 Subministraments.  
Singular: 221.00 Energia elèctrica   . . . . . . . . . 279,32

Concepte: 221 Subministraments  

Singular: 221.03 Combustibles  . . . . . . . . . . . . 223,45

Concepte: 222 Comunicacions.  
Singular: 222.00 Servicis de telecomunica-

cions   . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,86

Milers
 d’euros

   

 DE MODIFICACIÓ DE L´ESTAT DE DESPESES 

Milers
d’euros

   
ALTA   

Secció: 31 Despeses de diversos ministe-
ris.

 

Servici: 02 Direcció General de Pressu-
postos. Despeses dels depar-
taments ministerials.

 

Programa: 929 M Imprevistos i funcions no clas-
sificades.

 

Concepte: 480 Per a atendre necessitats que 
es puguen presentar en els 
diferents departaments 
ministerials  . . . . . . . . . . . . . 501,26

BAIXA   

Secció: 18 Ministeri d’ Educació i Ciència.
Servici: 02 Secretaria General Tècnica.  
Programa: 322 F Educació a l’Exterior.  
Concepte: 232 Trasllats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,26
Servici: 03 Secretaria d’Estat d’Universi-

tats i Investigació.
 

Programa: 463B Foment i Coordinació de la 
Investigació Científica i Tèc-
nica.

 

Concepte: 233 Altres indemnitzacions   . . . . . 126,00
Servici: 10 Direcció General d’Educació, 

Formació Professional i Inno-
vació Educativa.

 

Programa: 322 B Educació secundària, Formació 
Professional i EO d’Idiomes. 

 

Concepte: 226 Despeses diverses.  
Singular: 226.06 Reunions, conferències i cur-

sos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00

 ALTA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 929M Imprevistos i funcions no classificades.
Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: 382,30 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i Servicis Gene-

rals.
Programa: 421M Direcció i Servicis Generals d’Indús-

tria i Energia.
Concepte: 221 Subministraments.
Singular: 221.99 Altres subministraments.
Import: 100,00 milers d’euros.
Concepte: 227 Treballs realitzats per altres empreses i 

professionals.
Singular: 227.06 Estudis i treballs tècnics.
Import: 150,00 milers d’euros.
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Servici: 05 Secretaria General de Comerç Exterior.
Programa: 431N Ordenació del comerç exterior.
Concepte: 226 Despeses diverses.
Singular: 226.99 Altres.
Import: 60,00 milers d’euros.
Servici: 06 Direcció General de Comerç i Inversions.
Programa: 431A Promoció comercial i internacionalit-

zació de l’empresa.
Concepte: 202 Arrendaments edificis i altres construc-

cions.
Import: 72,30 milers d’euros.

ALTA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 929M Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense finalitats de 

lucre.
Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: 187,53 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 21 Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i Servicis Gene-

rals.
Programa: 411M Direcció i Servicis Generals d’Agricul-

tura, Pesca i Alimentació.
Capítol: 2 Despeses corrents en béns i servicis.
Article: 20 Arrendaments i cànons.
Concepte: 202 Arrendaments edificis i altres construccions.
Import: 187,53 milers d’euros. 

DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

Milers 
d’euros

   

ALTA   

Secció: 31 Despeses de diversos minis-
teris.

 

Servici: 02 Direcció General de Pressu-
postos. Despeses dels 
departaments ministerials. 

 

Programa: 929 M Imprevistos i funcions no 
classificades.

 

Concepte: 480 Per a atendre necessitats que 
es puguen presentar en els 
diferents departaments 
ministerials  . . . . . . . . . . . 398,58

BAIXA   

Secció: 22 Ministeri d’Administracions 
Públiques.

 

Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i 
Servicis Generals.

 

Programa: 921M Direcció i Servicis Generals 
de l’Administració Pública 

 

Concepte: 221.00 Energia elèctrica   . . . . . . . . 50,00
Concepte: 226.03 Jurídics, contenciosos  . . . . 200,00
Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i 

Servicis Generals.
 

Programa: 921 P Administració perifèrica de 
l’Estat.

 

Concepte: 221.00 Energia elèctrica   . . . . . . . . 120,00
Concepte: 226.03 Jurídics, contenciosos   . . . . 28,58

 DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

ALTA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 929M Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: 310,81 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 23 Ministeri de Medi Ambient.
Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i Servicis Gene-

rals.
Programa: 451O Direcció i Servicis Generals de Medi 

Ambient.
Concepte: 227 Treballs realitzats per altres empreses i 

professionals.
Singular: 227.06 Estudis i treballs tècnics.
Import: 310,81 milers d’euros.

ALTA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 929M Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: 303,71 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Servici: 02 Secretaria General Tècnica.
Programa: 331M Direcció i Servicis Generals de Cul-

tura.
Concepte: 227.06 Estudis i treballs tècnics.
Import: 50,00 milers d’euros.
Servici: 03 Direcció General de Belles Arts.
Programa: 333A Museus.
Concepte: 227.01 Seguretat.
Import: 125,00 milers d’euros.
Servici: 04 Direcció General del Llibre, Arxius i Biblio-

teques.
Programa: 332A Arxius.
Concepte: 227.01 Seguretat.
Import: 128,71 milers d’euros. 

DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

Milers 
d’euros

   
ALTA   

Secció: 31 Despeses de diversos minis-
teris.

 

Servici: 02 Direcció General de Pressu-
postos. Despeses dels 
departaments ministerials 

 

Programa: 929 M  Imprevistos i funcions no 
classificades.

 

Concepte: 480 Per a atendre necessitats que 
es puguen presentar en els 
diferents departaments mi-
nisterials  . . . . . . . . . . . . . . 483,85
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BAIXA   

Secció: 25 Ministeri de la Presidència.  
Servici: 01 President del Govern.  
Programa: 912 M Presidència del Govern.  
Concepte: 225.02 Locals   . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,92
Servici: 01 President del Govern.  
Programa: 912 R Infraestructura per a situacions 

de crisi i comunicacions 
especials.

 

Concepte: 212 Edificis i altres construc-
cions  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,52

Servici: 02 Ministeri i Servicis Generals  
Programa: 912 O Relacions amb les Corts Ge-

nerals, Secretariat del 
Govern i suport Alta Direc-
ció.

 

Concepte: 223 Transports   . . . . . . . . . . . . . 58,28
Concepte: 227.07 Per a la cobertura de la con-

tractació amb l’Agència 
EFE, SA, per la prestació 
directa de servicis informa-
tius d’interés públic, per a 
garantir-ne la continuïtat. 325,70

Servici: 03  Portaveu del Govern.  
Programa: 921Q Cobertura informativa.  
Concepte: 220.00 Ordinari no inventariable  . 17,43
Concepte: 223 Transports   . . . . . . . . . . . . . 9,00

Milers 
d’euros

   

 DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

ALTA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 929M Imprevistos i funcions no classifi-

cades.
Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: 275,27 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 26 Ministeri de Sanitat i Consum.
Servici: 03 Direcció General de Recursos Humans i 

Servici Econòmic Pressupostari.
Programa: 311M Direcció i Servicis Generals de Sanitat.
Concepte: 226 Despeses diverses.
Singular: 226.07 Oposicions i proves selectives.
Import: 190,46 milers d’euros.
Servici: 09 Direcció General de Farmàcia i Productes 

Sanitaris.
Programa: 313 A Oferta i ús racional de medicaments 

i productes sanitaris.
Concepte: 227 Treballs realitzats per altres empreses i 

professionals.
Singular: 227.06 Estudis i treballs tècnics.
Import: 28,28 milers d’euros.
Servici: 13 Agència de Qualitat del Sistema Nacional 

de Salut.
Programa: 311O Cohesió i qualitat del Sistema Nacio-

nal o de Salut.
Concepte: 227 Treballs realitzats per altres empreses i 

professionals.
Singular: 227.06 Estudis i treballs tècnics.
Import: 56,53 milers d’euros.

DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

ALTA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 929M Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: 32,87 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 27 Ministeri de Vivenda.
Servici: 09 Direcció General d’Arquitectura i Política de 

Vivenda.
Programa: 261N Promoció, administració i ajudes per 

a rehabilitació i accés a la vivenda.
Concepte: 227 Treballs realitzats per altres empreses i 

professionals.
Singular: 227.99 Altres.
Import: 32,87 milers d’euros.

DE MODIFICACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES

ALTA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 429M Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense fins de lucre.
Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: 15.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 21 Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Servici: 01 Ministeri, Subsecretaria i Servicis Gene-

rals.
Programa: 412M Regulació dels mercats agraris.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 49 A l’exterior.
Concepte: 490 Per a abonament al Tresor Públic, per 

compte de l’organisme autònom Fons Espanyol de Garan-
tia Agrària (FEGA), de les diferències posades de manifest 
en les liquidacions en la Unió Europea corresponent al 
FEOGA-Garantia.

Import: 15.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servici: 02 Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 929M Imprevistos i funcions no classificades.
Concepte: 480 Per a atendre necessitats que es puguen 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: 30.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 14 Ministeri de Defensa.
Servici: 11 Comandament de Suport Logístic de l’Exèr-

cit de Terra.
Programa: 122 A: Modernització de les Forces Armades.
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Concepte: 650 Inversions militars en infraestructura i 
altres béns.

Import: 557,00 milers d’euros.
Repercussió en l’annex d’inversions:
Projecte: 1997 14 11 0006. Potenciació canó AA.30/90 

(557,00 milers d’euros).
Servici: 11 Comandament de Suport Logístic de l’Exèr-

cit de Terra.
Programa: 122 N Suport logístic.
Concepte: 660 Inversions militars associades al funci-

onament dels servicis.
Import: 9.741,92 milers d’euros.
Repercussió en l’annex d’inversions:
Projecte: 1993 14 11 0029. Manteniment vehicles cui-

rassats (9.741,92 milers d’euros).
Servici: 16 Prefectura del Suport Logístic de l’Armada.
Programa: 122N Suport logístic.
Concepte: 660 Inversions militars associades al funci-

onament dels servicis.
Import: 9.701,08 milers d’euros.
Repercussió en l’annex d’inversions:
Projecte: 1996 14 16 0002. Manteniment de vaixells 

(9.701,08 milers d’euros).
Servici: 21 Comandament de Suport Logístic de l’Exèr-

cit de l’Aire.
Programa: 122N Suport logístic.
Concepte: 660 Inversions militars associades al funci-

onament dels servicis.
Import: 10.000,00 milers d’euros.
Repercussió en l’annex d’inversions:
Projecte: 1999 14 21 0010. Manteniment material aeri: 

avions (10.000 milers d’euros).

SECCIÓ 32

ALTA

Secció: 32 Ens territorials.
Servici: 12. Direcció General de Finançament Territo-

rial. Canàries.
Programa: 941O Altres transferències a comunitats 

autònomes.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 75 A Comunitats autònomes.
Concepte: 751 A la Comunitat Autònoma de les Canà-

ries per al desenvolupament de l’eix transinsular de trans-
ports que preveu el REF.

Import: 500.000 euros.

BAIXA

Secció: 32 Ens territorials.
Servici: 12 Direcció General de Finançament Territo-

rial. Diverses.
Programa: 941M Transferències a CA per participació 

en ingressos de l’Estat.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 45 A Comunitats autònomes.
Concepte: 452 Liquidació definitiva del finançament 

de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’auto-
nomia d’exercicis anteriors.

Import: 500.000 euros.

SECCIÓ 33

A L’ANNEX DE PROJECTES QUE COMPONEN
 ELS FONS DE COMPENSACIÓ INTERTERRITORIAL

Fons complementari.
Comunitat 09: València.

ALTA 

Conselleria Matèria Any Núm. 
projecte Denominació Import

08 01 2005 Nou Obres a la N-232 
barranc de la 
R o t a - M o r e l l a 
(sud) (port de 
Querol).

5.000 
milers.

 BAIXA 

Conselleria Matèria Any Núm. 
projecte Denominació Import

      
08 01 2005 0001 Nova carretera Ca-

banes-Orpesa/
CV10.

5.000
milers.

 SECCIÓ 34

Sense modificacions.

SECCIÓ 35

Sense modificacions.

SECCIÓ 60

Sense modificacions.

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

AL PRESSUPOST DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 
AEROPORTS ESPANYOLS NAVEGACIÓ AÈRIA (AENA)

ALTA

Pressupost d’explotació «Haver».
Import net del volum de negoci: Vendes.
Import: 1.000 milers d’euros.

ALTA

Pressupost de capital «Aplicació de fons».
Adquisició d’immobilitzat: immobilitzat material.
Import: 1.000 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL TOM IV, DISTRIBUCIÓ REGIONALIT-
ZADA D’INVERSIONS PER A SOCIETATS MERCANTILS 
ESTATALS, ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS, FUN-

DACIONS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS

Regions i províncies:

Catalunya.
Lleida.
Inversió total 2005: 1.000 milers d’euros.

AL PRESSUPOST DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 
AEROPORTS ESPANYOLS I NAVEGACIÓ AÈRIA (AENA)

ALTA

Pressupost d’explotació «Haver».
Import net del volum de negoci: Vendes.
Import: 1.500 milers d’euros.
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ALTA

Pressupost de capital «Aplicació de fons».
Adquisició d’immobilitzat: Immobilitzat material.
Import: 1.500 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL TOM IV, DISTRIBUCIÓ REGIONALIT-
ZADA D’INVERSIONS PER A SOCIETATS MERCANTILS 
ESTATALS, ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS, FUN-

DACIONS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS

On diu:
Catalunya.
Girona.
Inversió total 2005: 2.972 milers d’euros.

Ha de dir:
Catalunya.
Girona.
Inversió total 2005: 4.472 milers d’euros.

AL PRESSUPOST DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 
AEROPORTS ESPANYOLS I NAVEGACIÓ AÈRIA (AENA)

ALTA

Pressupost d’explotació «Haver».
Import net del volum de negoci: Vendes.
Import: 3.000 milers d’euros.

ALTA

Pressupost de capital «Aplicació de fons».
Adquisició d’immobilitzat: Immobilitzat material.
Import: 3.000 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL TOM IV, DISTRIBUCIÓ REGIONALIT-
ZADA D’INVERSIONS PER A SOCIETATS MERCANTILS 
ESTATALS, ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS, FUN-

DACIONS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS

On diu:
Galícia.
Pontevedra.
Inversió total 2005: 1.130 milers d’euros.

Ha de dir:
Galícia.
Pontevedra.
Inversió total 2005: 4.130 milers d’euros.

AL PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ESTATAL DE 
PARTICIPACIONS INDUSTRIALS (SEPI) (CONSOLIDAT)

ALTA

Pressupost d’explotació «Haver».
Import net del volum de negoci. Vendes.
Import: 6.853 milers d’euros.

ALTA

Pressupost de capital «Aplicació de fons».
Adquisició d’immobilitzat: Immobilitzat material.

Import: 6.853 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL TOM IV, DISTRIBUCIÓ REGIONALIT-
ZADA D’INVERSIONS PER A SOCIETATS MERCANTILS 
ESTATALS, ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS, FUN-

DACIONS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS

On diu:
Catalunya.
Barcelona.

Total Catalunya.
Inversió total 2005: 4 milers d’euros.

Ha de dir:
Catalunya.
Barcelona.
Total Catalunya.
Inversió total 2005: 6.857 milers d’euros.

AL PRESSUPOST DE PORTS DE L’ESTAT 
I AUTORITATS PORTUÀRIES (CONSOLIDAT)

ALTA

Pressupost d’explotació «Haver».
Import net del volum de negoci: Prestacions de servicis.
Import: 2.500 milers d’euros.

ALTA

Pressupost de capital «Aplicació de fons».
Adquisició d’immobilitzat: Immobilitzat material.
Import: 2.500 milers d’euros.

A LA DISTRIBUCIÓ REGIONALITZADA D’INVERSIONS DE 
SOCIETATS MERCANTILS ESTATALS, FUNDACIONS I 
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS I ALTRES ORGA-

NISMES PÚBLICS

ADMINISTRADOR D’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀ-
RIES (ADIF)

Es proposa l’addició d’un nou apartat inclòs dins de les 
actuacions de l’entitat amb el contingut següent: 

Altres actuacions Inversió
total 2005

  
LAV València Tarragona: Vandellòs-Tarragona . 18.400,00
Pla de rodalies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.072,04
Línia orbital (PC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00
Adaptació de la xarxa actual a l’ample mixt 

europeu ibèric (terminal port de Tarragona) . 600,00
Estudis previs al soterrament de vies de ferro-

carril convencional a Catalunya  . . . . . . . . 2.600,00
Túnel de Toses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00
Millora estació de Ripoll  . . . . . . . . . . . . . . . 500,00
Renovació de línia Reus-Móra  . . . . . . . . . . . 1.000,00
Variant de Camarillas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00
Estudis de viabilitat Baza-Almendricos  . . . 500,00
Estudis de viabilitat Ruta de la Plata: Plasèn-

cia-Salamanca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00
Sagunt-Terol-Canfranc  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00
Alta velocitat a Galícia (Medina-Zamora-

Lubián-Orense)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00

Infraestructura ferroviària Sòria  . . . . . . . . . 3.700,00
Rodalia de Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00
   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.372,04

 Com a conseqüència d’ això s’ha de modificar el con-
tingut actual de l’annex , en el termes següents:

On diu:

No regionalitzable.
Inversió total 2005: 405.482 milers d’euros.

Ha de dir:

No regionalitzable.
Inversió total 2005: 333.109,96 milers d’euros.
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SOCIETATS MERCANTILS ESTATALS

Al tom I «Pressupostos d’explotació i capital i altres 
estats financiers» per a societats mercantils estatals, enti-
tats públiques empresarials, fundacions i altres organis-
mes públics, amb l’adequació de les quanties de determi-
nades d’estos, a les quals efectivament han de figurar 
com a correctes i arreplegar l’impacte de la modificació 
dels imports de determinades inversions de la societat 
estatal «Aigües de la Conca de l’Ebre». 

PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 2005 «DEURE»

 Diu  Ha de dir

   
Aprovisionaments   . . . . . . . . . . . . . . . 19.950 21.058
Beneficis abans d’impostos   . . . . . . . 6.457 5.589
Impostos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.260 1.956
– Impost sobre Societats   . . . . . . . . . . 2.260 1.956
Resultat de l’exercici (beneficis)   . . . . 4.197 3.633

   Total deure   . . . . . . . . . . . . . . . . 42.898 43.138

PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 2005 «HAVER»

 Diu Ha de dir

   
Augment d’existències  . . . . . . . . . . . 19.989 19.344
Import net del volum de negoci  . . . . 2.162 3.165
– Prestacions de servicis  . . . . . . . . . . 2.162 3.165
Treballs realitzats per l’empresa per al 

seu immobilitzat  . . . . . . . . . . . . . . . 1.698 2.043
Resultat d’explotació (pèrdues)  . . . . 11.904 12.009
Ingressos financers i assimilats  . . . . 6.744 5.981
– Interessos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.744 5.981
Resultat d’activitats ordinàries (pèrdues) 5.811 6.679

   Total haver  . . . . . . . . . . . . . . . . 42.898 43.138

PRESSUPOST DE CAPITAL 2005 «APLICACIÓ DE FONS»

Diu Ha de dir

   
Adquisicions d’immobilitzat  . . . . . . . 61.695 200.955
– Immobilitzat material  . . . . . . . . . . . 61.695 200.955
– Avançaments i imm. materials en curs 61.695 200.955
Variació del capital circulant  . . . . . . . 34.525 –26.197

   Total aplicacions  . . . . . . . . . . . . 96.906 175.444

PRESSUPOST DE CAPITAL 2005 «ORIGEN DE FONS»

Diu Ha de dir

   
Recursos generats per les operacions. –6.213 –6.777
– Resultat de l’exercici  . . . . . . . . . . . 4.197 3.633
Resultat abans de subvencions  . . . . 4.197 3.633
Subvencions de capital  . . . . . . . . . . 70.274 92.627
– De la Unió Europea  . . . . . . . . . . . . 65.757 88.110
Recursos obtinguts per operacions de 

tràfic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.855 71.478
Deutes comercials a llarg termini  . . 15.855 71.478
Altres ingressos a distribuir en diver-

sos exercicis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 1.729

   Total orígens  . . . . . . . . . . . . . . 96.906 175.444

 QUADRE DE FINANÇAMENT 2005 

Diu Ha de dir
   

Recursos generats per les operaci-
ons (abans de subvencions)  . . . . –6.213 –6.777

Menys: augment de necessetats 
operatives de fons  . . . . . . . . . . . . –18.854 –19.087

– Augment d’existències netes  . . . 9.566 9.223
– Augment de deutors nets excepte 

administracions públiques  . . . . . 3.833 45.990
– Augment saldos deutors d’admi-

nistracions públiques  . . . . . . . . . 5.830 14.174
– Reducció saldos creditors d’admi-

nistracions públiques  . . . . . . . . . –63  241
– Reducció de creditors excepte 

administracions públiques  . . . . . –312 –50.541
Igual: fons generats per les opera-

cions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –25.067 12.310
Més: recursos externs obtinguts  . . 103.119 182.221
– Subvencions de capital  . . . . . . . . 70.274 92.627
– Recursos obtinguts per opera-

cions de tràfic  . . . . . . . . . . . . . . . . 15.855 71.478
– Altres ingressos a distribuir en 

diversos exercicis  . . . . . . . . . . . . 603 1.729
Igual: total fons obtinguts  . . . . . . . 78.052 194.531
Menys: dotacions  . . . . . . . . . . . . . . –62.381 –201.641
Immobilitzat material  . . . . . . . . . . . 61.695 200.955
Igual: total disponible generat  . . . . 15.671 –45.284
Igual: disponible (saldo final)  . . . . 280.500 219.545

 BALANÇ DE SITUACIÓ 2005 

Diu Ha de dir

   
Actiu:   
– Immobilitzat material net  . . . . . 243.036 382.297
– Existències  . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.676 37.332
– Deutors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.037 151.064
– Inversions financeres temporals. 277.551 216.551
– Tresoreria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.949 2.995
Total actiu = total passiu  . . . . . . . 1.017.422 1.145.412

Passiu:   
– Fons propis  . . . . . . . . . . . . . . . . . 651.480 650.916
Resultat d’exercici  . . . . . . . . . . . . 4.197 3.633
– Subvencions de capital  . . . . . . . 230.949 252.829
– Altres ingressos per distrib. en 

diversos exercicis  . . . . . . . . . . . 1.919 3.046
– Creditors per operacions de tràfic 

a llarg termini  . . . . . . . . . . . . . . 36.092 91.714
– Creditors a curt termini  . . . . . . . 29.905 79.830

 COMPTE DE PÈRDOS I GUANYS ANALÍTIC 2005 

Diu Ha de dir

   
Vendes netes, prestació de serv. i 

altres ingressos d’explotació  . . . . 2.499 3.502
+ Variació d’exist. de prod. acabats i 

en curs de fabricació  . . . . . . . . . . . 9.567 9.222
+ Treballs efectuats per l’empresa per 

al seu immobilitzat  . . . . . . . . . . . . 1.698 2.043
Igual = valor de la producció  . . . . . . 13.764 14.767
– Aprovesionaments  . . . . . . . . . . . . . –19.950 –21.058
Igual = valor afegit de l’empresa  . . . –8.412 –8.517
Igual = resultat brut d’explotació  . . –10.046 –10.151
Igual = resultat net d’explotació  . . . –11.904 –12.009
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+ Ingressos financers  . . . . . . . . . . . . 6.744 5.981
Igual = resultat abans d’impostos i 

subvencions   . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.457  5.589
Igual = resultat de les activitats ordi-

nàries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –5.811 –6.679
Igual = resultat abans d’impostos i 

subvenc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.457 5.589
Igual = resultat abans d’impostos  . . 6.457 5.589
– Impostos sobre societats i altres  . –2.260 –1.956
Igual = resultat després d’impostos 

(benefici o pèrdua)  . . . . . . . . . . . . 4.197 3.633

Diu Ha de dir

   

 Al tom IV «Distribució regionalitzada d’inversions» 
per a societats mercantils estatals, entitats públiques 
empresarials, fundacions i altres organismes públics, 
amb la modificació de les quanties de determinades 
inversions de la societat estatal «Aigües de la Conca de 
l’Ebre». 

Regions i 
províncies

Projectes nous 
a iniciar
el 2005

Projectes iniciats 
abans 

del 2005
Inversió total 2005

Diu Ha de 
dir Diu Ha de dir Diu Ha de dir

       
Aragó:       
Osca  . . . .   2.410 69.625 2.410 69.625
Terol  . . . . 751 8.827 12.139 35.106 12.890 43.933
Saragossa. 501 7.726 36.953 70.887 37.454 78.613

 Al tom IV «Distribució regionalitzada d’inversions» 
per a societats mercantils estatals, entitats públiques 
empresarials, fundacions i altres organismes públics, 
amb la modificació de les quanties de determinades 
inversions de la societat estatal «Aigües de la Conca del 
Nord, SA», a les quals efectivament han de figurar com a 
correctes. 

Regions i províncies

Projectes nous a iniciar
el 2005

Projectes iniciats abans 
del 2005

Inversió total
–

2005

Diu Ha de dir Diu Ha de dir Diu Ha de dir

      
Astúries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 16.370 15.856 16.370 20.356
Total Principat d’Astúries  . . . . . . . . . . 4.500 16.370 15.856 16.370 20.356
  Total entitat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 51.321 50.807 51.321 55.307

 Als pressupostos d’explotació i de capital i estats 
financers de la societat estatal «Aigües de la Conca del 
Nord, S. A.», per al 2005, amb l’adequació de les quanties 
de determinades partides d’estos, a les quals efectiva-
ment han de figurar com a correctes. 

Pressupost d’explotació 2005 «Deure»

Diu Ha de dir

Resultat de les activitats ordinàries 
(benefici)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.697 1.665

Benefici abans d’impostos  . . . . . . . . . . . 1,697 1.665
Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,77 566
Impostos sobre societats  . . . . . . . . . . . . 5,77 566
Resultat de l’exercici (beneficis) . . . . . . . 1.120 1.099

Total deure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 5.320

Pressupostos d’explotació 2005 «Haver»

Diu Ha de dir

Import net del volum de negoci  . . . . . . 3.655 3.623
Prestacions de servicis  . . . . . . . . . . . . . 3.655 3.623
Resultat d’explotació (pèrdues)  . . . . . . 0 32

Total haver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.352 5.320

Pressupostos de capital 2005 «Aplicació de fons»

Diu Ha de dir

Adquisició d’immobilitzat  . . . . . . . . . . . 51.321 55.307
Immobilitzat material  . . . . . . . . . . . . . . 51.235 55.221

Avançaments i immobilitzats materials 
en curs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.931 54.917

Variació del capital circulant . . . . . . . . . –7.461 –10.273
Total aplicacions  . . . . . . . . . . . . . . . 43.860 45.034

Diu Ha de dir

Pressupostos de capital 2005 «Origen de fons»

Diu Ha de dir

Recursos generats per les operacions . 1.338 1.317
Resultats de l’exercici  . . . . . . . . . . . . . . 1.120 1.099
Resultat abans de subvencions  . . . . . . 1.120 1.099
Recursos obtinguts per operacions de 

tràfic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.215 13.954

Deutes comercials a llarg termini  . . . . 12.75 13.954
Total orígens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.860 45.034

Quadre de finançament 2005

Diu Ha de dir

Recursos generats per les operacions 
(abans de subvencions)  . . . . . . . . . . . 1.338 1.317

Augment saldos deutors adminis-
 tracions públiques . . . . . . . . . . . . . . . –3.445 –5.933

Igual: fons generats per les operacions. 4.783 7.250
Més: recursos externs obtinguts  . . . . . 42.522 43.717
Recursos obtinguts per operacions

 de tràfic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.759 13.954
Igual: total fons obtinguts . . . . . . . . . . . 47.305 50.967
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Menys: dotacions  . . . . . . . . . . . . . . . . . –51.321 –55.307
Immobilitzat material  . . . . . . . . . . . . . . 51.325 55.221
Igual: total disponible generat  . . . . . . . –4.016 –4.340
Més: disponible (saldo inicial)  . . . . . . . 61.898 61.841
Igual: disponible (saldo final) . . . . . . . . 57.882 57.501

Balanç de situació 2005 «Actiu»

Diu Ha de dir

Immobilitzat material net  . . . . . . . . . . . 65.005 68.682
Deutors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.004 52.079
Inversions financeres temporals  . . . . . 50.032 49.651

Total actiu = total passiu  . . . . . . . . . 178.168 178.539

Balanç de situació 2005 «Passiu»

Diu Ha de dir

Fons propis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.141 69.108
Reserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.309 1.297
Resultats de l’exercici  . . . . . . . . . . . . . . 1.120 1.099
Subvencions de capital  . . . . . . . . . . . . . 94.027 93.328
Creditors per operacions de tràfic a 

llarg termini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.980 16.083

 Al tom IV «Distribució regionalitzada d’inversions» 
per a societats mercantils estatals, entitats públiques 
empresarials, fundacions i altres organismes públics, 
adequant les quanties de determinades inversions de la 
societat estatal «Aigües de la Conca del Tajo» a les que 
efectivament han de figurar com a correctes. 

Projectes iniciats abans del 2005

Diu Ha de dir

Toledo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.385 4.503
Total Castella-la Manxa  . . . . . . . . . . . . 1.533 4.652
Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.780 43.662
 Total Comunitat de Madrid  . . . . . . . . . 46.780 43.662

 S’incorpora al tom IV «Distribució regionalitzada d’in-
versions» per a les societats mercantils estatals, entitats 
públiques empresarials, fundacions del sector públic 
estatal i altres organismes públics del Projecte de Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2005, la 
pàgina corresponent en l’annex d’inversions reals per 
regions i províncies de la Fundació Pluralisme i Convivèn-
cia, expressat en milers d’euros, tal com s’indica a conti-
nuació: 

Projectes 
nous a 

iniciar el 
2005

Inversió 
total 2005

Comunitat de Madrid:

Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15
Total Comunitat de Madrid  . . . . . . . . . . 15 15

Total entitat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15

 S’incorporen al tom del Projecte de Llei de Pressupos-
tos Generals de l’Estat per a l’any 2005, relatiu als pressu-
postos d’explotació i capital i altres estats financers de les 
entitats públiques empresarials, fundacions del sector 
públic estatal i altres organismes públics, els pressupos-
tos d’explotació i de capital de la Fundació Pluralisme i 
Convivència, així com dels altres estats financers (quadre 
de finançament, balanç de situació i compte de resultats) 
que acompanyen els dits pressupostos, que s’indiquen a 
continuació, en milers d’euros: 

Pressupost d’explotació 2005 «Deure»

Ajudes monetàries i altres  . . . . . . . . . . 2.723
Ajudes monetàries  . . . . . . . . . . . . . . . 2.705
A altres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.705

Despeses per col·laboracions i de l’òr-
gan de Govern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Aprovesionaments  . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Despeses de personal  . . . . . . . . . . . . . . 212

Sous i salaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Seguretat Social a càrrec de l’em-

presa.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dotacions per a amortitzacions d’im-

mobilitzat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
D’immobilitzat material  . . . . . . . . . . . 4

Altres despeses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Servicis exteriors  . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Total deure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.012
Pressupost d’explotació 2005 «Haver»

Ingressos de l’entitat per l’activitat prò-
pia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.009

Quotes d’usuaris i afiliats  . . . . . . . . . . . 3
Ingressos de promocions, patrocina-

dors i col·laboracions . . . . . . . . . . . . . 6
Altres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Altres subvencions, donacions i llegats. 3.000

De l’Administració General de l’Estat. 3.000

Altres interessos i ingressos assimilats 3
Altres interessos . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Total haver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.012

Pressupost de capital 2005 «Aplicació de fons»

Despeses d’establiment i formalització 
de deutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Despeses de constetució, primer esta-
bliment i ampliació de la dotació fun-
dacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Adquisició d’immobilitzat  . . . . . . . . . . . 23
Immobilitzacions materials  . . . . . . . . 15
Immobilitzacions financeres  . . . . . . .  8
Altres inversions financeres  . . . . . . . 8  

Variació de capital circulant  . . . . . . . . . –13
Total aplicacions  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11
Pressupost de capital 2005 «Origen de fons»

Recursos generats per les operacions . 4

Resultat de l’exercici:

Resultat abans de subvencions . . . . . -3.000

Diu Ha de dir
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Subvencions netes a l’explotació  . . .  3.000

Amortitzacions:  4

Amortitzacions d’immobilitzat  . . . . . 4  
Aportacions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

De l’Estat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Total orígens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Quadre de finançament 2005

Recursos generats per les operacions 
(abans de subvencions)  . . . . . . . . . . . 2.996

Menys: augment de necessetats opera-
tives de fons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Reducció (augment) de creditors 
excepte administració pública  . . . . .  –15

Igual: fons generats per les operacions –2.981

Més: recursos externs obtinguts  . . . . . 3.007

Aportacions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Subvencions netes a l’explotació . . . . .  3.000

Igual: total fons obtinguts . . . . . . . . . . .  26

Menys: dotacions  . . . . . . . . . . . . . . . . .  –24

Despeses d’establiment i formalització 
de deutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Immobilitzat material i béns del patri-
moni històric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Immobilitzacions financeres . . . . . . . . . 8
Igual: total disponible net generat  . . . . 2
Igual: disponible net (saldo final) . . . . . 2

Balanç de situació 2005

Actiu:

Fundadors per desemborsaments no 
exigits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Despeses d’establiment  . . . . . . . . . . . .  1
Immobilitzat material net i béns del 

patrimoni històric  . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Immobilitzacions financeres . . . . . . . . .  8
Disponible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Total actiu = total passiu  . . . . . . . . . 45

Passiu:

Fons propis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Dotació fundacional  . . . . . . . . . . . . . . . 30
Creditors a curt termini  . . . . . . . . . . . . .  15

Compte de resultats analític 2005

Vendes netes, prestacions de servicis i 
altres ingressos d’explotació . . . . . . .  9

Igual = valor de producció  . . . . . . . . . .  9

Aprovesionaments  . . . . . . . . . . . . . . . . –12
Altres despeses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –2.784

Igual: valor afegit de l’empresa  . . . . . . –2.787

Despeses de personal  . . . . . . . . . . . . . .  –212

Igual: resultat brut d’explotació  . . . . . .  –2.999

Dotacions per a amortització d’immobi-
litzat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  –4

Igual: resultat net d’explotació  . . . . . . . –3.003

+ Ingressos financers  . . . . . . . . . . . . . .  3

Igual: resultat de les activitats ordinà-
ries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –3.000

Igual: resultat abans d’impostos i sub-
vencions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –3.000

+ Subvencions netes a l’explotació  . . .  3.000

 Al tom IV, «Distribució regionalitzada d’inversions per 
a les societats mercantils estatals, entitats públiques 
empresarials, fundacions i altres organismes públics, 
amb l’adequació de les quanties de determinades inver-
sions de la societat estatal «Hidrogua-diana, SA» a les que 
efectivament han de figurar com a correctes. 

Projectes nous a 
iniciar el 2005 Inversió total 2005

 Diu Ha de 
dir  Diu Ha de dir

Ciudad Real  . . . . . . . . . . – 3.000 3.308 6.308
Conca  . . . . . . . . . . . . . . . – 3.476 0 3.476

Total Castella-La Manxa  . – 6.476 3.308 9.784

Total entitat  . . . . . . . – 6.476 12.921 19.397

 Als pressupostos d’explotació i de capital i estats 
financers de la societat estatal «Hidroguadiana, SA», per 
al 2005, amb l’adequació de les quanties de determinades 
partides d’estes a les que efectivament han de figurar 
com a correctes i arreplegant l’impacte de la modificació 
del programa d’inversions de l’entitat. 

Pressupost d’explotació 2005 «Haver»

Diu Ha de dir

Ingressos financers i assimilats  . . . . . . . 943 846
Resultat de les act. ordinàries (pèrdues). 1.210 1.307
Pèrdos abans d’impostos  . . . . . . . . . . . . 349 446
Resultat de l’exercici (pèrdues)  . . . . . . . 349 446

Pressupost de capital 2005 «Aplicació de fons»

Diu Ha de dir

Adquisició d’immobilitzat  . . . . . . . . . . . . 12.921 19.396
Immobilitzat material  . . . . . . . . . . . . . . . 12.911 19.386
Avançaments i immobilitzats materials 

en curs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.812 19.287
Variació del capital circulant . . . . . . . . . . 4.006 (300)

Total aplicacions  . . . . . . . . . . . . . . . . 18.557 20.726

Pressupost de capital 2005 «Origen de fons»

Diu Ha de dir

Recursos generats per les operacions . . 1.039 942
Resultats de l’exercici  . . . . . . . . . . . . . . . (349) (446)
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Resultats abans de les subvencions  . . . (349) (446)
Finançament alié a llarg termini . . . . . . . 1.791 4.057
Emprèstits i altres passius  . . . . . . . . . . . 1.791 4.057

Total orígens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.557 20.726

Quadre de finançament 2005

Diu Ha de dir

Recursos generats per les operacions 
(abans de les subvencions)  . . . . . . . . . 1.039 942

Menys: augments de necessetats opera-
tives de fons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 475

Augment saldos deutors nets excepte 
adm. públ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.038 1.110

Augment saldos deutors d’adm. públ.  . -260 683
Reducció saldos creditors excepte adm. 

públ. -830 -2.269
Igual: fons generats per les operacions . 1.090 1.417
Més: recursos externs obtinguts  . . . . . . 17.518 19.784
Finançament alié a llarg termini . . . . . . . 1.791 4.058
Altres ingressos a distribuir  . . . . . . . . . . 31 30
Igual: total fons obtinguts . . . . . . . . . . . . 18.608 21.201
Menys: dotacions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . –14.551 –21.026
Immobilitzat material  . . . . . . . . . . . . . . . 12.911 19.386
Igual: total disponible generat  . . . . . . . . 4.057 175
Més: disponible (saldo inicial)  . . . . . . . . 33.937 33.937
Igual: disponibles (saldo final)  . . . . . . . . 37.994 34.112

Balanç de situació 2005 «Actiu»

Diu Ha de dir

Immobilitzat material net  . . . . . . . . . . . . 135.684 142.160
Deutors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.299 4.314
Inversions financeres temporals  . . . . . . 25.537 21.655

Total actiu = total passiu  . . . . . . . . . . 178.421 182.030

Balanç de situació 2005 «Passiu»

Diu Ha de dir

Fons propis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.679 84.582
Reserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.099 4.099
Resultats de l’exercici  . . . . . . . . . . . . . . (349) (446)
Creditors a L/P per deutes amb ent. crè-

dit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.284 32.550

Creditors a curt termini  . . . . . . . . . . . . . 3.385 5.274
Altres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.628 4.067

 Al tom IV «Distribució regionalitzada d’inversions» 
per a les societats mercantils estatals, entitats públiques 
empresarials, fundacions i altres organismes públics, 
amb l’adequació de les quanties de determinades inver-

sions de la societat estatal «Aigües del Xúquer, SA», a les 
que efectivament han de figurar com a correctes. 

Projectes nous a iniciar 
el 2005 Inversió total 2005

Diu Ha de dir Diu Ha de dir

Castella-la Manxa:

 Albacete  . . . . . . . 5.752 7.502 5.752 7.502
 Conca  . . . . . . . . . – 1.750 – 1.750

Total Castella-La Man-
xa  . . . . . . . . . . . .

5.752 9.252 5.752 9.252

  Total entitat  . . . 15.355 18.855 93.854 97.154

 Als pressupostos d’explotació i de capital i estats 
financers de la societat estatal «Aigües del Xúquer, SA», 
per al 2005, amb l’adequació de les quanties de determi-
nades partides d’estos a les que efectivament han de 
figurar com a correctes i arreplegant l’impacte de la modi-
ficació del programa d’inversions de la societat. 

Pressupost de capital 2005 «Aplicació de fons»

Diu Ha de dir

Adquisició d’immobilitzat  . . . . . . . . . . . 93.654 97.154
Immobilitzat material  . . . . . . . . . . . . . . 93.648 97.148
Avançaments i immo. materials en curs. 93.643 97.143
 Total aplicacions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.540 69.040

Pressupost de capital 2005 «Origen de fons»

Diu Ha de dir

Subvencions de capital  . . . . . . . . . . . . . 30.618 32.893
De la Unió Europea  . . . . . . . . . . . . . . . . 30.618 32.893
Recursos obtinguts per operacions de 

tràfic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.087 35.312

Deutes comercials a llarg termini  . . . . 34.087 35.312
 Total orígens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.540 69.040

Quadre de finançament 2005

Diu Ha de dir

Més: recursos externs obtinguts  . . . . . 64.705 68.205
Subvenció de capital . . . . . . . . . . . . . . . 30.618 32.893
Recursos obtinguts per operacions de 

tràfic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.087 35.312

Igual: total fons obtinguts . . . . . . . . . . . 64.648 68.148
Menys: dotacions  . . . . . . . . . . . . . . . . . –93.731 –97.231
Immobilitzat material  . . . . . . . . . . . . . . 93.648 97.148

Balanç de situació 2005 «Actiu»

Diu Ha de dir

Immobilitzat material net  . . . . . . . . . . . 186.338 189.838

  Total actiu = total passiu  . . . . . . . . 297.894 301.394

Diu Ha de dir



Suplement núm. 1 Dissabte 1 gener 2005 143

Balanç de situació 2005 «Passiu»

Diu Ha de dir

Subvencions de capital ........................... 79.109 81.384
Creditors per operacions de tràfic a llarg 

termini ................................................... 58.218 59.443

 Al tom IV, «distribució regionalitzada d’inversions per 
a les societats mercantils estatals, entitats públiques 
empresarials, fundacions i altres organismes públics», 
amb l’adequació de les quanties de determinades inversi-
ons de la societat estatal «Aigües de la Conca del Tajo, 
SA», a les que efectivament han de figurar com a correc-
tes. 

Projectes nous a 
iniciar el 2005 Inversió total 2005

Diu Ha de dir Diu Ha de dir

Castella-la Manxa:

 Guadalajara  . . . . . . . . . – 431 149 580
 Toledo  . . . . . . . . . . . . . . – 1.724 4.503 6.227
Total Comunitat Castella-

La Manxa . . . . . . . . . . . . – 2.155 4.652 6.807

 Madrid . . . . . . . . . . . . . . – 431 43.662 44.093
Total Comunitat de Madrid. – 431 43.662 44.093

  Total entitat  . . . . . . . . – 2.586 49.448 52.034

 Esta modificació s’elabora partint de la base de l’apro-
vació d’una altra correcció a la distribució regionalitzada 
de les inversions d’Aigües de la Conca del Tajo, que corre-
gix un error material en el procés de gravació de les dades 
sense alterar el volum total d’inversió de la societat.

Als pressupostos d’explotació i de capital i estats 
financers de la societat estatal «Aigües de la Conca del 
Tajo, SA», per al 2005, amb l’adequació de les quanties de 
determinades partides d’estos a les que efectivament han 
de figurar com a correctes i arreplegant l’impacte de la 
modificació del programa d’inversions de la societat. 

Pressupost d’explotació 2005 «Deure»

Diu Ha de dir

Resultat de les activitats ordinàries 
(benefici)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.499 2.574

Benefici abans d’impost  . . . . . . . . . . 2.543 2.618
Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 916
Impost de societats  . . . . . . . . . . . . . . 890 916
Resultat de l’exercici (beneficis) . . . . 1.653 1.702

  Total deure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.148 5.223

Pressupost d’explotació 2005 «Haver»

Diu Ha de dir

Treballs fets per l’empresa per al seu 
immobilitzat  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.958 2.044

Resultat d’explotació (pèrdos)  . . . . . 465 379
Ingressos financers  . . . . . . . . . . . . . . 3.014 3.003
Interessos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.014 3.003

  Total haver  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.148 5.223

Pressupost de capital 2005 «Aplicació de fons»

Diu Ha de dir

Despeses d’establiment i formalitza-
ció de deutes . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202 232

Despeses d’emissió de deute i altres 
despeses financeres diferides  . . . .

202 232

Adquisició d’immobilitzat  . . . . . . . . . 49.448 52.034
Immobilitzat material  . . . . . . . . . . . . 49.440 52.026
 Avançaments i immobilitzacions 

materials en curs  . . . . . . . . . . . . . .
44.832 47.418

Variació del capital circulant . . . . . . . –33.714 –36.281

  Total aplicacions  . . . . . . . . . . . . . 16.059 16.108

Pressupost de capital 2005 «Origen de fons»

Diu Ha de dir

Recursos generats per les operacions. 2.112 2.161
Resultat de l’exercici  . . . . . . . . . . . . . 1.653 1.702

 Resultat abans de subvencions  . . . 1.653 1.702

  Total orígens  . . . . . . . . . . . . . . . . 16.059 16.108

Quadre de finançament 2005

Diu Ha de dir

Recursos generats per les operacions 
(abans de subvencions  . . . . . . . . . 2.112 2.161

Menys: augment de necessetats ope-
ratives de fons  . . . . . . . . . . . . . . . . 27.777 29.313

 Augment saldos deutors adm. pub. –12.522 –12.133
 Augment saldos deutors except. 

adm. pub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –91 –114
 Disminució saldos creditors d’adm. 

pub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 62
 Disminució saldos creditors except. 

adm. pub.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –15.253 –17.128

Igual: fons generats per les operacions . . 29.889 31.474
Igual: total fons obtinguts  . . . . . . . . 43.836 45.421
Menys: dotacions  . . . . . . . . . . . . . . . –49.773 –52.389
 Immobilitzat material  . . . . . . . . . . 49.440 52.026
 Despeses de formalització de deutes 202 232
Igual: total disponible generat  . . . . . –5.937 –6.968
Igual: disponible (saldo final)  . . . . . . 144.073 143.042

Balanç de situació 2005 «Actiu»

Diu Ha de dir

Immobilitzat material net  . . . . . . . . . 59.526 62.112
Despeses a distribuir en diversos 

exercicis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 237
Deutors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.554 14.920
Inversions financeres temporals  . . . 142.073 141.042

  Total actiu=total passiu  . . . . . . . 218.811 220.762
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Balanç de situació 2005 «Passiu»

Diu Ha de dir

Fons propis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.079 139.128
Resultats de l’exercicis  . . . . . . . . . . . 1.653 1.702
Creditors a curt termini  . . . . . . . . . . 21.202 23.104

 21689 REIAL DECRET LLEI 10/2004, de 23 de desem-
bre, pel qual s’amplia el termini d’adaptació de 
les comissions de control dels plans de pensi-
ons d’ocupació. («BOE» 312, de 28-12-2004.)

I

La Llei 8/1987, de 8 de juny, de regulació dels plans 
i fons de pensions, va establir el requisit de majoria 
absoluta de representació dels partícips en les comissi-
ons de control dels plans de pensions davant de la 
representació del promotor.

La Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’orde social, va introduir 
una sèrie de modificacions en la Llei 8/1987, de 8 de 
juny, que van entrar en vigor l’1 de gener de 2002. Cal 
destacar la modificació de l’apartat 3 de l’article 7, que 
va establir, amb caràcter general, el sistema de repre-
sentació paritària del promotor o promotors en les 
comissions de control dels plans de pensions d’ocupa-
ció, així com certs requisits de concurrència de vots 
favorables de qualsevol de les parts representades en 
la comissió de control per a adoptar acords sobre 
determinades matèries, i va concedir una habilitació 
expressa per al desplegament reglamentari del règim i 
les condicions de representació. 

L’esmentada Llei 24/2001, de 27 de desembre, va 
establir el règim transitori d’adaptació dels plans de 
pensions preexistents a 1 de gener del 2002 i va conce-
dir un termini, que acaba el 31 de desembre del 2004, 
per a adaptar les comissions de control al que preveu 
l’esmentat apartat 3 de l’article 7, mitjançant un acord 
col·lectiu, transcorregut el qual, si no s’ha adoptat este 
acord, s’aplicarà directament. 

Estos preceptes s’integren actualment en el text 
refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensi-
ons, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 
de novembre (article 7.3 i disposició transitòria 
segona).

Cal assenyalar que l’article 30 del vigent Reglament 
de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial 
Decret 304/2004, de 20 de febrer, desenvolupa l’article 
7.3 del text refós de la llei, que recull amb caràcter 
general el sistema de paritat i habilita la negociació 
col·lectiva per a adoptar, mitjançant un acord exprés, 
una composició diferent de les comissions de control, 
mentres que l’article 32 desenvolupa els requisits per a 
l’adopció d’acords en les comissions de control.

En definitiva, l’actual marc normatiu exigix acords 
expressos de negociació col·lectiva per a determinar la 
composició, les condicions de representació i les majo-
ries per a adoptar acords en les comissions de control 
dels plans d’ocupació formalitzats abans de l’1 de 
gener del 2002.

Per este reial decret llei s’amplia fins al 31 de 
desembre del 2005 el termini transitori d’adaptació per 

a les comissions de control dels plans de pensions del 
sistema d’ocupació existents a 1 de gener del 2002, 
establit en l’antepenúltim paràgraf de la disposició 
transitòria segona del text refós de la Llei de regulació dels 
plans i fons de pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/2002, de 29 de novembre.

II

L’extraordinària i urgent necessitat d’esta mesura es 
justifica pel fet que, si no està aprovada abans de l’1 de 
gener del 2005 i sense un acord de negociació col·lectiva, 
s’aplicarà directament, a partir d’esta data, el criteri general 
de composició paritària, situació que pot donar lloc al con-
flicte d’interessos entre les parts que no hagen pogut 
impulsar a temps els processos de negociació col·lectiva 
amb este fi. El caràcter automàtic del criteri general pot 
alterar l’equilibri aconseguit al seu moment quan es va 
acordar el règim d’adopció d’acords, i ocasionar insegure-
tat jurídica respecte de les actuacions de la comissió de 
control, amb risc de bloqueig del funcionament de l’òrgan 
de control i supervisió del pla, la qual cosa podria suposar 
perjuí als interessos dels partícips i beneficiaris.

En conseqüència, es considera d’extraordinària i urgent 
necessitat ampliar el termini d’adaptació de les comissions 
de control fins al 31 de desembre del 2005, a fi de facilitar 
els processos de negociació col·lectiva pendents de culmi-
nar entre empreses i treballadors per a adaptar les comis-
sions de control dels plans de pensions existents a 1 de 
gener del 2002, tenint en compte la necessitat d’harmonit-
zar els interessos implicats en estos processos de negocia-
ció que afecten la determinació de les condicions dels 
plans de pensions d’ocupació, i atenent els possibles per-
juís que l’aplicació de l’automatisme de la vigent norma 
puga comportar.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització concedida per 
l’article 86 de la Constitució, a proposta del vicepresident 
segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 23 de desembre del 2004,

D I S P O S E :

Article únic. Ampliació del termini transitori d’adaptació 
de les comissions de control dels plans de pensions 
d’ocupació al que preveu l’apartat 3 de l’article 7 del 
text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de 
pensions.

S’amplia fins al 31 de desembre del 2005 el termini 
establit en l’antepenúltim paràgraf de la disposició transi-
tòria segona del text refós de la Llei de regulació dels plans 
i fons de pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/
2002, de 29 de novembre, per a l’adaptació de les comissi-
ons de control dels plans de pensions del sistema d’ocupa-
ció existents a 1 de gener del 2002 al que preveu l’apartat 3 
de l’article 7 d’este text refós. 

Disposició final única. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la 
seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de desembre del 2004.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


