
Suplement núm. 1 Dilluns 2 gener 2006 27

imatge institucional de l’Administració General de l’Estat 
que els siguen aplicables.

Disposició addicional única

En l’elaboració dels plecs de clàusules generals per a 
les campanyes institucionals de publicitat i de comunica-
ció es donarà audiència preceptiva a les associacions dels 
sectors afectats.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa esta 
Llei o ho contradiguen.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

El Govern dictarà, en el termini de sis mesos, les nor-
mes reglamentàries que siguen necessàries per al desple-
gament d’esta Llei.

En la seua elaboració es donarà audiència al Consell 
Nacional de la Discapacitat.

Disposició final segona

L’article 4 d’esta Llei té el caràcter de legislació bàsica 
en virtut del que preveu l’article 149.1.18 de la Constitució 
Espanyola.

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

complisquen esta llei i que la facen complir.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 21525 LLEI 30/2005, de 29 de desembre, de Pressu-
postos Generals de l’Estat per a l’any 2006. 
(«BOE» 312, de 30-12-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

I

Els Pressupostos Generals de l’Estat fonamenten el 
seu marc normatiu bàsic en la nostra Carta Magna, Cons-
titució Espanyola de 27 de desembre de 1978, així com en 
la Llei General Pressupostària i en la Llei General d’Estabi-
litat Pressupostària.

El Tribunal Constitucional, ha anat precisant el contin-
gut possible de la llei anual de Pressupostos Generals de 
l’Estat i ha vingut a manifestar que hi ha un contingut 
necessari que està constituït per la determinació de la 
previsió d’ingressos i l’autorització de despeses que 
poden realitzar l’Estat i els ens que hi estan vinculats o 
que en depenen d’este en l’exercici de què es tracte. Junt 

amb este contingut necessari, hi ha la possibilitat que 
s’afija un contingut eventual, encara que estrictament 
limitat a les matèries o qüestions que tenen relació relació 
amb les previsions d’ingressos, les habilitacions de des-
pesa o els criteris de política econòmica general, que 
siguen complement necessari per a la més fàcil interpre-
tació i més eficaç execució dels Pressupostos Generals de 
l’Estat 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 pot qualificar-se com una 
norma essencialment temporal, res impedix que acciden-
talment puguen formar part de la Llei preceptes de caràc-
ter plurianual o indefinit.

D’una altra banda, en matèria tributària, l’apartat 7 de 
l’article 134 de la Constitució disposa que la Llei de Pres-
supostos no pot crear tributs encara que sí modificar-los 
quan una Llei tributària substantiva així 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 tancat –a diferència del que succeïx amb 
les altres lleis, el contingut de les quals és, en principi, 
il·limitat– dins de l’àmbit competencial de l’Estat i amb les 
exclusions pròpies de la matèria reservada a Llei Orgà-
nica.

Conseqüentment, la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2006 regula únicament, junt amb el seu con-
tingut necessari, aquelles disposicions que respecten la 
doctrina del Tribunal Constitucional sobre el contingut 
eventual.

Estos Pressupostos Generals de l’Estat, elaborats en 
el marc de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària, persistixen en l’objectiu d’aconseguir una 
major racionalització del procés pressupostari a través de 
la confluència de les millores introduïdes en la sistematit-
zació, mentres es procedix a l’ordenació econòmica i 
financera del sector públic estatal i a sistematitzar les 
seues normes de comptabilitat i control, i també d’eficà-
cia i eficiència, establint un sistema de gestió per objec-
tius, disminuint la rigidesa en l’execució dels crèdits pres-
supostaris i consagrant el principi de responsabilitat dels 
centres gestors en l’execució.

El compliment d’estos principis es fa de manera com-
patible amb la continuïtat en l’orientació de la política 
econòmica, encaminada a impulsar un model de creixe-
ment, dins del marc d’estabilitat pressupostària, amb el 
doble objectiu, en primer lloc, de contribuir a l’augment 
de la productivitat de l’economia espanyola i, d’altra 
banda, de reforçar la despesa social en determinades 
àrees.

La Llei de Pressupostos per al 2006 consolida la reori-
entació de la despesa cap a programes per a l’impuls de 
la productivitat, que es manifesta a través de tres tipus de 
mesures: la inversió pública en infraestructures, l’esforç 
en investigació, desenvolupament i innovació tecnolò-
gica, així com en l’àmbit de l’educació, i cal destacar l’am-
pliació de les beques en tots els nivells. En definitiva es 
tracta d’incrementar el capital públic, contribuint a aug-
mentar el potencial de creixement de l’economia espa-
nyola.

Esta Llei reflectix també el caràcter social que el 
govern dóna a la seua política econòmica, a través del 
desenvolupament de mesures que permeten la millora 
del benestar i de la cohesió social, i assegura que els 
beneficis del creixement arriben a tots els ciutadans. En 
este sentit, l’increment previst del fons de pensions finan-
çat amb el superàvit de la Seguretat Social és una garan-
tia 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 
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finançament del sistema de Seguretat Social amb un 
important increment de l’aportació estatal als comple-
ments per a les pensions mínimes no contributives. Final-
ment, una de les mesures socials més destacades és el 
considerable augment que registra la política de vivenda, 
el fi de la qual és garantir el dret de tots els ciutadans a 
accedir a una vivenda digna.

El president del Govern de la nació va presentar 
davant de la II Conferència de Presidents una sèrie de 
mesures per a la millora del finançament sanitari que van 
ser aprovades. A continuació, el Consell de Política Fiscal 
i Financera, celebrat el 13 de setembre de 2005, va apro-
var el detall de les dites mesures amb l’especificació del 
repartiment entre les comunitats autònomes fins al grau 
en què la naturalesa de cada una d’estes ho permetia.

Així, la Llei de Pressupostos recull les disposicions 
necessàries per a arbitrar les mesures esmentades que 
han de ser objecte d’aplicació en l’exercici 2006. En con-
cret, es recull la regulació de dos noves dotacions en la 
secció 32, l’increment del Fons de Cohesió Sanitària i l’au-
torització a l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS) perquè transferisca determinats imports a les 
comunitats autònomes.

Pel que fa als 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 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 d’ocupació. L’objectiu d’estabilitat 
pressupostària per al període 2006-2008, fixat per Acord 
del Consell de Ministres, de 20 de maig de 2005, es va 
aprovar per Ple del Congrés en sessió de 23 de juny de 
2005. Este acord projecta una senda de superàvit per al 
conjunt de les Administracions Públiques passant del 0,2 
per cent del PIB en 2006 al 0,5 per cent en 2008. A més, es 
va fixar el límit de despesa no financera del pressupost de 
l’Estat en 133.947 milions d’euros, un 7,6 per cent més que 
l’any anterior, mantenint així el pes relatiu de l’Estat en 
l’economia.

II

La part essencial de la Llei de Pressupostos es recull 
en el títol I «De l’aprovació dels Pressupostos i les seues 
modificacions», per la qual cosa en el seu capítol I, sota la 
rúbrica «Crèdits inicials i finançament d’estos» s’aproven 
la totalitat dels 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, en definir l’àmbit dels Pressupostos 
Generals de l’Estat es té en compte la classificació que 
dels Organismes Públics realitza la Llei 6/1997, d’Organit-
zació i Funcionament de l’Administració General de l’Es-
tat, així com la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària, classificació que es fa present en la resta 
de la Llei. La distribució dels fons atén, en canvi, a la fina-
litat perseguida amb la realització de la despesa, distribu-
int-se 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 
amb la resta dels pressupostos del sector públic estatal.

El capítol II conté les normes sobre modificació i exe-
cució de crèdits pressupostaris, les limitacions pressu-
postàries i els crèdits vinculants que han d’operar durant 
l’exercici 2006.

El capítol III, de la Seguretat Social, regula el finança-
ment de l’assistència sanitària, a través del Pressupost de 
l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i de les aportacions 
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. 
En este es fixa el mòdul econòmic de distribució de fons 
públics per a sosteniment de Centres concertats i l’import 
de l’autorització dels costos de personal de la Universitat 
Nacional d’Educació a Distància (UNED).

En el capítol II relatiu a la «Gestió pressupostària de la 
Sanitat i dels Servicis Socials», es recullen competències 
específiques en matèria de modificacions pressupostàries 
en l’àmbit de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i de 
l’Institut de Majors i Servicis Socials.

El capítol III recull altres normes de gestió pressupos-
tària i s’hi establix el percentatge de participació de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària en la recapta-
ció bruta obtinguda per la seua activitat pròpia, i es fixarà 
el dit percentatge per a 2006 en un 5 per cent, amb un 
màxim de 105 milions d’euros.

IV

El títol III de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
rep el títol «De les despeses de personal», i s’estructura 
en tres capítols.

La repercussió que l’estabilitat i creixement sostingut 
de la nostra economia tenen sobre el personal al servici 
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 este efecte, establix un increment de les 
retribucions del personal al servici del sector públic, xifrat 
en un dos per cent, així com la fixació a final de l’exercici 
en un cent per cent de l’import del complement de desti-
nació corresponent a una mensualitat en les pagues 
extraordinàries.

Així mateix s’inclou en este capítol la regulació de 
l’Oferta d’Ocupació Pública. Esta Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat, igual que l’anterior, manté la seua 
regulació en un únic article, i manté les restriccions a la 
incorporació de personal de nou ingrés que no podrà 
superar el 100 per cent de la taxa de reposició d’efectius, 
criteri que no s’aplicarà en determinats supòsits, entre els 
quals podem esmentar les Forces i Cossos de Seguretat 
de l’Estat, Personal de l’Administració de Justícia, Policia 
Local i Servicis de Prevenció i Extinció d’Incendis, així 
com en l’àmbit de les comunitats autònomes (les que 
puguen afectar la Policia Autonòmica i Funcionaris 
Docents).

Es mantenen les restriccions a la contractació de per-
sonal laboral temporal i al nomenament de funcionaris 
interins, atribuint a esta un caràcter rigorosament excep-
cional i vinculant-lo a necessitats urgents i inajornables. 
Així mateix, es manté l’automatisme en l’extinció de con-
tractes per a cobrir necessitats estacionals, amb motiu del 
venciment del seu termini temporal.

En el capítol II, sota la rúbrica «Dels règims retribu-
tius», s’inclouen, junt amb les retribucions dels alts càr-
recs del Govern de la nació i de l’Administració General de 
l’Estat, les corresponents als alts càrrecs del Consell d’Es-
tat, Consell Econòmic i Social, Tribunal de Comptes, Tribu-
nal Constitucional, Defensor del Poble i Consell General 
del Poder Judicial. La necessitat d’inclusió d’estes previsi-
ons en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat deriva 
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que l’aprovació dels pressupostos d’estos òrgans i, per 
tant, de les esmentades retribucions, ha de fer-se per les 
Corts Generals. Els principis d’unitat i universalitat del 
pressupost exigixen que eixa aprovació es realitze en un 
document únic, comprensiu de totes les despeses de l’Es-
tat, que és la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

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

Junt amb les reguladores del personal al servici de 
l’Administració de Justícia, menció específica mereix les 
normes de regulació de les retribucions dels membres 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 encaixe adequadament en les normes contingudes en 
el capítol II. Junt amb esta, recull, com en lleis de pressu-
postos anteriors, altres disposicions comunes en matèria 
de règim de personal actiu, així com les relatives a la pro-
hibició d’ingressos atípics i a l’increment de les quanties a 
percebre pels conceptes de recompenses, creus, meda-
lles i pensions de mutilació.

V

El títol IV, en línia amb l’anterior exercici, reflectix el 
compromís del Govern de millorar la quantia de les pen-
sions mínimes per damunt de la revaloració d’estes deri-
vada de la mera consideració de l’evolució de l’índex de 
preus de consum, i això, tant per a les de la Seguretat 
Social com per a les de Classes Passives de l’Estat, de 
manera que l’increment se situa entre el 5 per cent i el 6,5 
per cent, segons els casos.

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

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

En el capítol III d’este títol IV, el relatiu a la revaloració 
i modificació dels valors de les pensions públiques, s’es-
tablix un increment d’estes per a l’any 2006 d’un dos per 
cent, la qual cosa garantix el poder adquisitiu dels pensi-
onistes, assegurant d’esta manera els nivells de cobertura 
i protecció de la despesa social. Esta regulació es com-
pleta 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 2006.

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

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

VI

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

L’objecte fonamental d’este títol és autoritzar la quan-
tia fins a la qual l’Estat i els Organismes Públics puguen 
realitzar operacions d’endeutament, matèria que es 
regula en el capítol I, sota la rúbrica «Deute Públic». Estes 
autoritzacions genèriques es completen amb la determi-
nació de la informació que han de subministrar els Orga-
nismes Públics i el mateix Govern sobre evolució del 
Deute Públic i els comptes oberts pel Tresor al Banc d’Es-
panya i altres entitats financeres.

En matèria de Deute de l’Estat, l’autorització al Govern 
fa refència 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 2006, s’autoritza el Govern perquè la incremente, 
amb la limitació que el saldo viu del dit deute a 31 de 
desembre de l’any 2006 no supere el corresponent a l’1 de 
gener de 2006 en més de 14.081.880,62 milers d’euros, i 
es permet que el dit límit siga sobrepassat durant el curs 
de l’exercici amb l’autorització prèvia del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda i establix els supòsits en què quedarà 
automàticament revisat.

Respecte del deute dels Organismes Públics, en l’an-
nex III de la Llei es determina l’import autoritzat a cada un 
d’estos per a l’exercici.

En el capítol II, relatiu als avals públics i altres garan-
ties, es fixa el límit total dels avals a prestar per l’Estat i els 
Organismes Públics. Dins dels avals de l’Estat, mereix 
especial menció l’autorització d’avals per a garantir valors 
de renda fixa emesos per Fons de Titulització d’Actius, 
orientats a millorar el finançament de l’activitat produc-
tiva empresarial, per a la qual cosa s’establix una quantia 
de 800 milions d’euros.

En relació amb els avals a prestar pels Organismes 
Públics, només s’autoritza la Societat Estatal de Participa-
cions Industrials a prestar els esmentats avals, donat el 
criteri restrictiu que sobre este punt establix la normativa 
comunitària. Esta autorització va acompanyada de la 
determinació de la informació a subministrar pel Govern 
a les Corts Generals sobre l’evolució dels avals atorgats.

Les relacions de l’Estat amb l’Institut de Crèdit Oficial 
estan recollides en el capítol III, i se centren a regular els 
reembossaments de l’Estat a eixe Institut, la informació a 
subministrar a les Corts Generals i la dotació del Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament, dotació que en 2006 s’incre-
mentarà en 850 milions d’euros.

Amb independència de la dotació anual al Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament, es fixa el volum de les ope-
racions que el Consell de Ministres pot autoritzar durant 
l’exercici a càrrec del dit Fons, que ascendix en el present 
exercici a 1.000 milions d’euros.

Finalment, dins d’este capítol s’inclou la dotació al 
fons de microcrèdits per a projectes de desenvolupament 
social bàsic en l’exterior, que ascendix, l’any 2006, a 100 
milions d’euros.

VII

El títol VI inclou, únicament, les disposicions de vigèn-
cia anual a les quals es remeten les lleis substantives dels 
diferents tributs.

Pel que es referix a l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques, la principal mesura que s’adopta és l’actu-
alització de la tarifa de l’Impost, en les seues dos escales, 
l’estatal i l’autonòmica o complementària, a fi d’evitar la 
denominada «progressivitat en fred» i de protegir els con-
tribuents de rendes baixes els quals podrien veure’s més 
perjudicats per la falta d’actualització de la tarifa. A més, a 
l’efecte del càlcul dels guanys patrimonials, derivades de 
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béns immobles, s’inclou l’actualització dels coeficients 
correctors del valor d’adquisició al dos per cent.

També s’establixen les disposicions que permeten 
compensar la pèrdua de beneficis fiscals que afecten 
determinats contribuents amb la vigent Llei de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, com són els 
arrendataris i adquirents de vivenda habitual respecte als 
establits en la Llei 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, aquelles de vigència anual a què es referix 
la Llei de l’Impost sobre Societats. S’inclou, per tant, l’ac-
tualització dels coeficients aplicables als actius immobili-
aris, que permet corregir la depreciació monetària en els 
supòsits de transmissió. A més, es recull la manera de 
determinar els pagaments fraccionats de l’Impost durant 
l’exercici 2006.

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

En l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats es procedix a actualitzar la tarifa 
que grava la transmissió i rehabilitació de Grandeses i 
títols Nobiliaris al dos per cent.

Pel que es referix a les taxes, s’actualitzen, amb caràc-
ter general, al dos per cent els tipus de quantia fixa de les 
taxes de la Hisenda estatal, excepte les taxes que s’hagen 
creat o actualitzat específicament per normes dictades 
l’any 2005. La taxa per reserva del domini públic radioe-
lèctric s’actualitza d’acord amb el que disposa la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2002. Així 
mateix, s’actualitzen de manera específica, en aplicació 
del principi d’equivalència, les taxes aeroportuàries, la 
taxa de patents europees per determinades activitats i les 
taxes del Consell de Seguretat Nuclear.

Es mantenen, en canvi, per a l’exercici 2006, els tipus i 
quanties fixes establides per a les taxes que graven els 
jocs de sort, envit o atzar, en els imports exigibles durant 
l’any 2005.

VIII

El títol VII s’estructura en dos capítols, dedicats, res-
pectivament, a corporacions locals i comunitats autòno-
mes.

Dins del capítol I es contenen normes relatives al 
finançament de les corporacions locals, i engloba en este 
els municipis, les províncies, els cabildos i els consells 
insulars, així com comunitats autònomes uniprovincials.

El nucli fonamental està constituït per l’articulació de 
la participació de les corporacions locals en els tributs de 
l’Estat, tant en la determinació de la seua quantia, com en 
la manera de fer-la efectiva. Cal destacar com a instru-
ment la participació, per mitjà de cessió, en la recaptació 
de determinats impostos com el 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 capítols 
insulars.

Finalment es recull la regulació dels règims especials 
de participació de Ceuta i Melilla, de les entitats locals de 
les Illes Canàries, així com el que fa referència a les enti-
tats locals dels Territoris Històrics del País Basc i Navarra.

No obstant això, esta regulació es completa amb 
altres transferències, constituïdes per subvencions per 
servicis de transport col·lectiu urbà, compensació als 
ajuntaments dels beneficis fiscals concedits a les perso-

nes físiques o jurídiques en els tributs locals, complint el 
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 Regu-
ladora de les Hisendes Locals.

Igualment, es regulen les obligacions d’informació a 
subministrar per les corporacions locals, les normes de ges-
tió pressupostària, l’atorgament de bestretes als ajunta-
ments per a cobrir els desfasaments que puguen ocasionar-
se en la gestió recaptatòria dels tributs locals i l’articulació 
del procediment per a complir les 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, conforme al sistema de la Llei 21/2001, de 27 de 
desembre, es realitza a través dels mecanismes 
següents:

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

amb el 33 per cent de la tarifa total de l’impost.
3r. La cessió del 35 per cent 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 cent 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 cent 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 la despesa de cada 
comunitat autònoma i la seua capacitat fiscal l’any base 
del sistema (1999).

 Dels mecanismes enumerats, tan sols el Fons de Sufi-
ciència està constituït per recursos de l’Estat, els quals es 
transferixen a les comunitats autònomes. En este capítol 
II es contenen les normes necessàries per a la realització 
de 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 
en les comunitats autònomes, es regula el règim de trans-
ferència corresponent al cost efectiu del servici assumit, 
així com el contingut mínim, amb este efecte, dels reials 
decrets que aproven les noves transferències.

En compliment dels acords aconseguits en el Consell 
de Política Fiscal i Financera de 13 de setembre de 2005, 
es crea una dotació complementària per a finançament de 
l’assistència sanitària i una dotació per a compensar les 
circumstàncies del fet insular, les dos regulades en este 
capítol II.

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

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat conté en 
este títol VIII, sota la rúbrica «Cotitzacions Socials», la nor-
mativa relativa a les bases i tipus de cotització dels dis-
tints règims de la Seguretat Social, i procedix a l’actualit-
zació d’estes últimes.

El títol consta de dos articles relatius, respectivament, 
a «Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, Deso-
cupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional 
durant l’any 2006» i «Cotització a les Mutualitats Generals 
de Funcionaris per a l’any 2006».

X

El contingut de la Llei de Pressupostos es completa 
amb diverses Disposicions Addicionals i Transitòries en 
les quals es recullen preceptes d’índole molt diversa, 
alguns ja comentats en punts anteriors.

Norma de contingut eminentment pressupostari, 
constituïx la tradicional subvenció al transport aeri i marí-
tim per a residents a les Illes Canàries, Balears, Ceuta i 
Melilla.

En matèria de personal, es fixen les plantilles màxi-
mes de Militars Professionals de Tropa i Marineria a acon-
seguir a 31 de desembre de l’any 2006.

En matèria de pensions públiques i prestacions assis-
tencials, s’establixen les quanties de les prestacions econò-
miques de la Seguretat Social per fill a càrrec, de les pensi-
ons assistencials i subsidis econòmics de la Llei 13/1982, 
d’Integració Social de Minusvàlids, revaloració per a l’any 
2006 de les prestacions de gran invalidesa del Règim Espe-
cial de la Seguretat Social de les Forces Armades i de les 
Ajudes socials als afectats pel Virus d’Immunodeficiència 
Humana (VIH).

Amb independència del salari mínim interprofessio-
nal, es produïx la determinació de l’indicador públic de 
renda d’efectes múltiples (IPREM) per l’any 2006.

Les normes d’índole econòmica es referixen a l’inte-
rés legal dels diners, que es fixa en un quatre per cent i a 
l’interés de demora, que es fixa en un cinc per cent. Es 
regula així mateix el programa de foment de l’ocupació, 
així com el finançament de la formació contínua. Igual-
ment es recull els preceptes relatius a la Garantia de l’Es-
tat per a obres d’interés cultural cedides temporalment 
per a la seua exhibició en institucions de competència 
exclusiva del Ministeri de Cultura.

També s’establixen les activitats i programes priorita-
ris de mecenatge i es determinen els beneficis fiscals 
aplicables a aquells esdeveniments que mereixen la qua-
lificació d’excepcional interés públic: «Año Lebaniego 
2006» i «EXPO Zaragoza 2008».

Fruit dels acords aconseguits en el Consell de Política 
Fiscal i Financera de 13 de setembre de 2005 sobre millora 
del finançament del Sistema Nacional de Salut, s’auto-
ritza l’Institut Nacional de la Seguretat Social a realitzar 
determinades transferències a les comunitats autòno-
mes.

S’introduïx una modificació a fi de millorar l’àmbit 
dels considerats elements prohibits en la lluita contra el 
contraban en matèria de joc.

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 en l’exte-
rior (Fons per a Inversions en l’Exterior, Fons per a Opera-
cions d’Inversions en l’Exterior de la Xicoteta i Mitjana 
Empresa), i una altra relativa a la Assegurança de Crèdit a 
l’Exportació.

El límit màxim de cobertura per a nova contractació, 
que pot assegurar i distribuir CESCE en l’exercici 2006, 
s’eleva a 4.547,28 milions d’euros, excloent-ne la modali-
tat de Pòlissa Oberta de Gestió d’Exportacions (PAGEX), 
Pòlissa 100 i Pòlissa Màster.

La dotació dels fons de foment de la inversió espa-
nyola en l’exterior incrementen, en conjunt, la seua quan-
tia respecte de les establides per a l’exercici 2005 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 en l’Exterior i en 15.000,00 milers d’euros 
en el Fons per a Operacions d’Inversions en l’Exterior per 
a la Xicoteta i Mitjana Empresa.

Com en exercicis anteriors, es preveu la realització de 
sortejos especials de Loteria Nacional a favor de la Creu 
Roja Espanyola i de l’Associació Espanyola contra el Càn-
cer.

Es prorroga igualment per a l’any 2006 el sistema d’as-
signació tributària a l’Església Catòlica establit en la dispo-
sició addicional vint de la Llei 54/1999, de 29 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2000, i s’in-
clou el sistema de pagaments a compte per a l’any 2006 
corresponent al dit sistema. També es fixa el límit inferior 
per a finançar activitats d’interés social actualitzat.

També es reflectix en les disposicions addicionals el 
suport a la investigació científica i el desenvolupament 
tecnològic, que es manifesta d’una triple forma, per mitjà 
de la concessió de moratòries a empreses que hagen 
estat beneficiàries de crèdits atorgats a càrrec del Fons 
Nacional per al Desenvolupament de la Investigació Cien-
tífica i Tècnica, per mitjà de la concessió d’ajudes reem-
bossables per al finançament d’actuacions concertades i 
per mitjà de la instrumentació de suport financer per a les 
empreses de base tecnològica.

Mereixen una menció especial les normes sobre polí-
tiques actives d’ocupació, i en particular les relatives al 
Programa de Foment de l’Ocupació per a 2006 i als Plans 
Integrals d’Ocupació de les Comunitats Autònomes de 
Canàries, Extremadura i Galícia.

Igualment, entre les disposicions relatives a Seguretat 
Social caldria destacar les que fan referència a les prestaci-
ons per fill a càrrec, pensions assistencials per ancianitat a 
favor d’emigrants espanyols, així com les prestacions eco-
nòmiques a favor dels anomenats «xiquets de la guerra».

Finalment, cal destacar l’extensió temporal, a l’any 
2006, de l’àmbit d’aplicació de la Llei 23/1999, de Solidari-
tat amb les Víctimes del Terrorisme.

La Llei es tanca amb un conjunt de disposicions tran-
sitòries relatives als Plans de Pensions d’Ocupació, a la 
indemnització per residència del personal al servici del 
sector públic estatal, a l’absorció dels Complements Per-
sonals 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 d’estos

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

En els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 
de l’any 2006 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:
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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 esta-
tals.

g) Els pressupostos de les Fundacions del sector 
públic estatal.

h) Els pressupostos de les Entitats públiques empre-
sarials i restants Organismes públics.

i) Els pressupostos dels fons sense personalitat jurí-
dica 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 les lletres a) a d) de l’arti-
cle 1 d’esta Llei.

U. Per a l’execució dels programes integrats en els 
estats de despeses dels pressupostos dels Ens mencio-
nats 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 269.831.745,51 milers d’euros, segons la distri-
bució per programes detallada en l’annex I d’esta Llei. 
L’agrupació per polítiques dels crèdits d’estos programes 
és la següent: 

Milers d’euros

  
Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.332.646,49
Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.123.361,75
Seguretat ciutadana i institucions peniten-

ciàries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.266.837,21
Política exterior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.437.310,22
Pensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.681.586,35
Altres prestacions econòmiques  . . . . . . 11.972.106,00
Servicis socials i promoció social  . . . . . . 1.650.464,39
Foment de l’ocupació  . . . . . . . . . . . . . . . 6.527.153,36
Desocupació  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.578.339,59
Accés a la vivenda i foment de l’edifica-

ció  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.079.371,87 
Gestió i administració de la Seguretat 

Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.199.547,48
Sanitat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.960.565,88
Educació  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.935.359,21
Cultura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.027.545,95
Agricultura, pesca i alimentació  . . . . . . . 8.479.438,07
Indústria i energia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.891.336,27
Comerç, Turisme i PIMES  . . . . . . . . . . . . 1.655.144,54
Subvencions al transport  . . . . . . . . . . . . 1.579.714,58
Infraestructures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.936.903,49
Investigació, desenvolupament i innova-

ció  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.545.724,73
Altres actuacions de caràcter econòmic 710.425,46
Alta direcció  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642.522,24
Servicis de caràcter general  . . . . . . . . . . 7.571.097,72
Administració financera i tributària  . . . . 1.479.055,44
Transferències a altres Administracions 

Públiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.146.487,22
Deute Públic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.421.700,00

Dos. En els estats d’ingressos dels Ens a què es referix l’apartat anterior, es recullen les estimacions dels drets eco-
nòmics que es preveu liquidar durant l’exercici pressupostari. La distribució del seu import consolidat, expressat en 
milers d’euros, es preveu a continuació:

Milers d’euros

Ens

Capítols econòmics

Capítols I a VII 
Ingressos no fi nancers

Capítol VIII
Actius fi nancers Total ingressos

    
Estat   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.091.354,88 955.033,09 129.046.387,97
Organismes autònoms   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.665.318,99 1.306.269,86 33.971.588,75
Seguretat Social   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.254.969,60 313.297,58 92.568.267,18
Organismes de l’article 1.d) d’esta Llei  . . . . . . . . . . . . . 100.193,59 62.821,85 163.015,44

   TOTAL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253.111.836,96 2.637.422,38 255.749.259,34

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 15.233.220,80 milers d’euros amb el desglossament per Ens següent:

Milers d’euros

Transferències segons origen

Transferències segons destinació

Estat Organismes 
autònoms Seguretat Social Organismes de l’ar-

ticle 1.d) d’esta Llei Total

      
Estat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 4.451.118,13 5.323.125,93 1.578.227,70 11.352.471,76
Organismes autònoms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.717,74   128.587,38 – –     471.305,12
Seguretat Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.164,98 – 3.252.278,94 –  3.409.443,92
Organismes de l’art. 1.d) d’esta Llei  . . . . . . . . . – – – – –

   TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499.882,72 4.579.705,51 8.575.404,87 1.578.227,70 15.233.220,80
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Quatre. Els crèdits inclosos en els programes i 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:

Milers d’euros

Ens

Capítols econòmics

Capítols I a VII
Despeses no fi nanceres

Capítol VIII
Actius fi nancers Total despeses

    
Estat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.950.980,00 9.677.171,31 143.628.151,31
Organismes autònoms   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.768.820,36 860.271,12 38.629.091,48
Seguretat Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.894.658,92 7.171.821,46 101.066.480,38
Organismes de l’article 1.d) d’esta Llei  . . . . . . . . . . . . . . 1.739.844,06 1.399,08 1.741.243,14
   TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.354.303,34 17.710.662,97 285.064.966,31

 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 un import de 
31.656.675,17 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’estimen en 48.345,25 milions d’euros. La seua ordena-
ció sistemàtica s’incorpora com a annex a l’estat d’ingres-
sos 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 ascendixen a 269.831.745,51 milers d’eu-
ros, es finançaran:

a) Amb els drets econòmics a liquidar durant l’exer-
cici, que es detallen en els estats d’ingressos correspo-
nents i que s’estimen en 255.749.259,34 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 que fan referència a les operacions comerci-
als dels Organismes autònoms que, a l’entrada en vigor 
de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funciona-
ment de l’Administració General de l’Estat, es trobaven 
inclosos 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 què es concedixen les dotacions 
necessàries per a atendre l’exercici de les seues activitats, 
per un import de 434.192 milers d’euros, estimant-se 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 1.010.519 milers d’euros, 
ascendint els recursos a la mateixa quantia.

«Ràdio Nacional d’Espanya, Societat Anònima», per 
un import total de despeses de 193.614 milers d’euros, i 
els recursos ascendixen a la mateixa quantia.

Dos. S’aproven els pressupostos de les restants 
Societats mercantils estatals amb majoria de capital 
públic, que recullen les seues estimacions de despeses i 
previsions d’ingressos, presentats de manera individua-
litzada o consolidats amb els del grup d’empreses a què 
pertanyen, i es relacionen en este últim cas les Societats 
objecte de presentació consolidada. Sense perjuí d’això, 
s’hi inclouen, en tot 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 recullen les seues estimaci-
ons de despeses i previsions d’ingressos que es relacio-
nen 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 que fan 
referència a estos i als seus estats financers, sense perjuí 
dels mecanismes de control que, si és el cas, puguen con-
tindre les disposicions que els siguen aplicables.

Cinc. S’aproven els pressupostos dels fons mancats 
de personalitat jurídica a què es referix l’article 2.2 de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 
en els quals s’inclouen les estimacions de despeses i pre-
visions d’ingressos que fan referència a estos i als seus 
estats financers, sense perjuí dels mecanismes de control 
que, si és el cas, 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’unix 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 2006, les 
modificacions dels crèdits pressupostaris autoritzats en 
esta llei se subjectaran a les regles següents:

Primera. Les modificacions dels crèdits pressuposta-
ris s’ajustaran al que disposa esta Llei, i al que a este 
efecte es disposa en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària, en les qüestions que no siguen 
modificades per aquella.

Segona. Amb independència dels graus de vincula-
ció establits en els articles 43 i 44 de la Llei General Pres-
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supostària, tot acord de modificació pressupostària haurà 
d’indicar expressament la Secció, Servici o Organisme 
públic a què es referix així com el programa, article, con-
cepte i subconcepte, si és el cas, afectats per esta.

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

Tercera. Quan les modificacions autoritzades afecten 
crèdits del capítol I «Despeses de personal» hauran de ser 
comunicades pel Ministeri d’Economia i Hisenda al Minis-
teri d’Administracions Publiques, perquè en prenga conei-
xement.

Quarta. Les limitacions contingudes en l’article 52.1. 
b) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressu-
postària no s’aplicaran quan les transferències s’efectuen 
fent ús de l’autorització continguda en 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 s’aplicaran les limitacions esta-
blides en l’article 22 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1989.

Article 9. Crèdits vinculants.

U. Amb vigència exclusiva durant l’any 2006, es con-
sideraran vinculants, amb el nivell de desagregació eco-
nòmica amb què apareguen en els estats de despeses, els 
crèdits consignats per a atendre obligacions d’exercicis 
anteriors.

Així mateix, tindrà 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 la resta de finalitats a què es referix la 
Llei 17/2003, de 29 de maig».

Dos. Amb vigència exclusiva per a 2006, vincularan 
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 següents Servicis i Progra-
mes: Servici 05 «Secretaria General de Política Científica i 
Tecnològica», Programa 463B «Foment i Coordinació de la 
Investigació Científica i Tècnica»; Servici 06 «Direcció 
General de Política Tecnològica», Programa 467C «Investi-
gació i Desenvolupament Tecnològic Industrial» i Pro-
grama 463B «Foment i Coordinació de la Investigació 
Científica i Tècnica» i Servici 08 «Direcció General d’Inves-
tigació», Programa 463B «Foment i Coordinació de la 
Investigació Científica i Tècnica».

Tres. Amb vigència exclusiva per a 2006 vincularan a 
nivell de capítol, sense perjuí de la seua especificació a 
nivell de concepte en els estats de despeses, 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 següents Servicis i 
Programes: Servici 14 «Direcció General per al Desenvolu-
pament de la Societat de la Informació», Programa 467.G 
«Investigació i Desenvolupament de la Societat de la 
Informació»; Servici 16 «Direcció General de Desenvolu-
pament Industrial», Programa 467.C «Investigació i Desen-
volupament Tecnològic Industrial»; Servici 18 «Secretaria 
General de l’Energia», Programa 467.C «Investigació i Des-
envolupament Tecnològic Industrial».

Quatre. Amb vigència exclusiva per a 2006 vincula-
ran a nivell de capítol, sense perjuí de la seua especifica-
ció a nivell de concepte en els estats de despesa, els crè-
dits 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 
467F «Investigació geologicominera i mediambiental».

Article 10. Competències específiques en matèria de 
modificacions pressupostàries.

U. Amb vigència exclusiva durant l’any 2006, corres-
ponen al ministre d’Economia i Hisenda les competències 
específiques següents en matèria de modificacions pres-
supostàries.

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

2. Autoritzar les transferències que es realitzen a càr-
rec del crèdit 26.14.231A.227.11 «Per a activitats de preven-
ció, investigació, persecució i repressió dels delictes relaci-
onats amb el tràfic de drogues i la resta de finalitats 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 Departaments ministerials.

3. Autoritzar les transferències de crèdit entre servi-
cis o Organismes autònoms de distints Departaments 
ministerials, quan això siga necessari per a la distribució 
dels crèdits del Fons Nacional per al Desenvolupament de 
la Investigació Científica i Tècnica o del Fons Estratègic 
d’Infraestructures Científiques i Tecnològiques.

4. Autoritzar transferències de crèdit entre servicis o 
Organismes autònoms de distints Departaments ministe-
rials, quan això siga necessari per a fer efectiva la redistri-
bució, reassignació o mobilitat dels efectius de personal o 
dels llocs de treball, en els casos previstos en el capítol IV 
del Reglament General d’Ingressos del Personal al Servici 
de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs 
de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils 
de l’Administració General de l’Estat, aprovat per Reial 
Decret 364/1995, de 10 de març, així com per a fer efectiva 
la mobilitat forçosa del personal laboral de l’Administra-
ció General de l’Estat, d’acord amb la normativa que els 
siga aplicable.

5. Autoritzar generacions de crèdit en el 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 trenta-dos d’esta Llei.

Dos. Amb vigència exclusiva durant l’any 2006, corres-
ponen al ministre de Defensa les competències específiques 
següents en matèria de modificacions pressupostàries:

1. Autoritzar les generacions de crèdit previstes en 
l’article 53.2.b) de la Llei 47/2003, de 26 de 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 hagen de 
realitzar-se en el pressupost de la Gerència d’Infraestructu-
res i Equipament de Defensa, per a remetre fons a l’Estat 
amb destinació a cobrir necessitats operatives de les For-
ces Armades, fins i tot amb la creació de conceptes nous.

Tres. Amb vigència exclusiva per a l’any 2006, cor-
responen al ministre d’Educació i Ciència les competèn-
cies especifiques següents en matèria de modificacions 
pressupostàries.

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 es 
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deriven de la devolució de les ajudes reembossables pre-
vistes en la disposició addicional vint-i-huit 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 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 Inves-
tigació Científica i Tècnica» i 467.C «Investigació i Desen-
volupament Tecnològic Industrial».

Quatre. Amb vigència exclusiva per a l’any 2006, 
correspon al ministre d’Indústria, Turisme i Comerç auto-
ritzar en el pressupost del seu departament les transferèn-
cies de crèdit que afecten les transferències de capital 
entre subsectors, 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 «Investigació i Desenvolupament Tecnològic Indus-
trial» i 467.G «Investigació i Desenvolupament de la Soci-
etat de la Informació».

Cinc. Amb vigència exclusiva durant l’any 2006, cor-
respon al ministre de Sanitat i Consum autoritzar les 
generacions de crèdit previstes en l’article 53.2.b) de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 
com a conseqüència dels ingressos a què es referix la 
Disposició addicional vint-i-dos del text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret 
legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

A fi de reflectir les repercussions que en el pressupost de 
despeses de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària hagen de 
tindre les transferències de l’Estat a la Seguretat Social, per 
la generació de crèdit que s’haja produït com a conseqüèn-
cia de la recaptació efectiva d’ingressos a què es referix la 
disposició addicional vint-i-dos del text refós de la Llei Gene-
ral de la Seguretat Social, el ministre de Sanitat i Consum 
podrà autoritzar les ampliacions de crèdit que siguen neces-
sàries en el pressupost de despeses de la dita entitat.

En tot cas, una vegada autoritzades les modificacions 
pressupostàries a què es referix el paràgraf anterior, es 
remetran al Ministeri d’Economia i Hisenda, Direcció Gene-
ral de Pressupostos, perquè en prenga coneixement.

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

Set. Amb vigència exclusiva durant l’any 2006, cor-
respon 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 2006, no 
serà preceptiu l’informe del Ministeri d’Economia i 
Hisenda previ a l’autorització de suplements i crèdits 
extraordinaris en els pressupostos de les Mútues d’Acci-
dents de Treball i Malalties Professionals. En estos casos, 
una vegada autoritzada la modificació pressupostària, es 
comunicarà al Ministeri d’Economia i Hisenda.

Nou. Amb vigència exclusiva per a 2006, correspon 
al ministre de Medi Ambient autoritzar en el pressupost 
del seu departament les transferències de crèdit que afec-
ten les transferències de capital entre subsectors, quan 
estes siguen conseqüència de l’atorgament d’ajudes a 
organismes públics en el marc de convocatòries públi-
ques i es financen des del programa 467F «Investigació 
geologicominera i mediambiental».

Article 11. De les limitacions pressupostàries.

U. La limitació per a realitzar transferències de crèdit 
des d’operacions de capital a corrents, a què es referix l’arti-

cle 52 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pres-
supostària, no s’aplicarà per a les transferències següents:

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

b) Les que siguen necessàries per a distribuir els 
crèdits del Fons Nacional per al Desenvolupament de la 
Investigació Científica i Tècnica o del Fons Estratègic d’In-
fraestructures Científiques i Tecnològiques. 

c) Les que corresponguen 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. Amb vigència per a 2006, les generacions de 
crèdit que suposen increment en els crèdits per a incen-
tius al rendiment i l’autorització dels quals no siga compe-
tència del ministre d’Economia i Hisenda, requeriran 
informe favorable previ del dit Departament.

Tres. El Govern comunicarà trimestralment a les 
comissions de Pressupostos del Congrés i del Senat les ope-
racions d’execució del Pressupost de l’Estat i de la Seguretat 
Social realitzades en el dit període de temps, a l’efecte d’in-
formar 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, tin-
dran la condició d’ampliables, els crèdits que es relacio-
nen 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, 
podran incorporar-se als crèdits de l’exercici 2004 els 
romanents que es recullen en 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, a través 
del Pressupost de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, 
s’efectuarà amb dos aportacions finalistes de l’Estat, una, 
per a operacions corrents per un import de 178.561,79 
milers d’euros, i una altra, per a operacions de capital per 
un import de 18.981,13 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 
1.506.350,00 milers d’euros per a atendre el finançament 
dels complements per a mínims de les pensions del dit 
sistema.

Tres. El Pressupost de l’Institut de Majors i Servicis 
Socials es finançarà en l’exercici de l’any 2006, amb apor-
tacions de l’Estat per a operacions corrents per un import 
de 2.320.794,06 milers d’euros, i per a operacions de capi-
tal per un import de 55.995,01 milers d’euros, així com per 
qualsevol altre ingrés afectat als servicis prestats per l’en-
titat, per un import estimat de 197.654,69 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 51.149,96 milers d’euros. Així mateix, 
es finançaran per aportació de l’Estat els servicis socials 
del dit Institut a través d’una transferència corrent per un 
import de 33.488,91 milers d’euros i d’una transferència 
per a operacions de capital per valor de 5.524,73 milers 
d’euros.
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TÍTOL II

De la gestió pressupostària

CAPÍTOL I

De la gestió dels pressupostos docents

Article 14. Mòdul econòmic de distribució de fons 
públics per a 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 
econòmic per unitat escolar, a l’efecte de distribució de la 
quantia global dels fons públics destinats al sosteniment 
dels centres concertats per a l’any 2006, és el fixat en l’an-
nex IV d’esta Llei.

A fi de complir el 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 concerten en 
els ensenyament d’Educació Infantil, es finançaran con-
forme als mòduls econòmics establits en l’annex IV d’esta 
Llei.

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior 
es finançaran d’acord amb els mòduls econòmics esta-
blits en l’annex IV d’esta Llei. En la partida corresponent a 
altres despeses d’aquelles unitats concertades de forma-
ció professional específica que, a l’empara del que dis-
posa el Reial Decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es 
despleguen determinats aspectes de l’ordenació de la 
formació professional en l’àmbit del sistema educatiu, 
compten amb autorització per a una ràtio inferior a 30 
alumnes per unitat escolar, s’aplicarà un coeficient reduc-
tor de 0,015 per cada alumne menys autoritzat.

El finançament de la Formació en Centres de Treball 
(FCT) corresponent als cicles formatius de grau mitjà i 
superior, quant a la participació de les empreses en el 
desenvolupament de les pràctiques dels alumnes, es rea-
litzarà en termes anàlegs als establits per als centres 
públics.

Les unitats concertades de Programes de Garantia 
Social, es finançaran conforme al mòdul econòmic esta-
blit en l’annex IV d’esta Llei.

Així mateix, les unitats concertades en què s’impartis-
quen els ensenyaments de Batxillerat, es finançaran con-
forme al mòdul econòmic establit en l’annex IV d’esta 
Llei.

Les comunitats autònomes en ple exercici de compe-
tències educatives podran adequar els mòduls establits 
en el mencionat annex a les exigències derivades del cur-
rículum 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 diferen-
cien, fixades en esta Llei.

Les retribucions del personal docent tindran efectivi-
tat des de l’1 de gener de 2006, sense perjuí de la data en 
què es firmen els respectius Convenis Col·lectius de l’En-
senyament Privat, aplicables a cada nivell educatiu en els 
Centres concertats, l’Administració podrà acceptar paga-
ments a compte, amb la sol·lictud prèvia expressa i coin-
cident de totes les organitzacions patronals i consulta 
amb les sindicals negociadores dels esmentats Convenis 
Col·lectius fins al moment en què es produïsca la firma 
del corresponent Conveni, i es considerarà que estos 
pagaments a compte tindran efecte des de l’1 de gener de 
2006. El component del mòdul destinat a «altres despe-
ses» produirà efecte a partir de l’1 de gener de 2006.

Les quanties assenyalades per a salaris del personal 
docent, incloent-hi càrregues socials, seran abonades 
directament per 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’efectuarà d’acord amb el que establixen les 
disposicions reguladores del règim de concerts.

La quantia corresponent a «altres despeses» s’abo-
narà mensualment, i els centres podran justificar la seua 
aplicació en finalitzar el corresponent exercici econòmic 
de manera conjunta per a tots els ensenyaments concer-
tats del centre. En els cicles formatius de grau mitjà i 
superior la duració dels quals siga de 1300 o 1400 hores, 
les Administracions Educatives podran establir l’abona-
ment de la partida d’altres despeses del segon curs, 
fixada en el mòdul previst en l’annex IV, de manera con-
junta 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 concer-
tades en tots els cursos de l’Educació Secundària Obliga-
tòria, se’ls dotarà del finançament dels servicis d’orienta-
ció educativa a què es referix la Disposició Addicional 
Tercera.3 de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Or-
denació General del Sistema Educatiu. Esta dotació es 
realitzarà sobre la base de calcular l’equivalent a una jor-
nada completa del professional adequat a estes funcions, 
per cada 25 unitats concertades d’Educació Secundària 
Obligatòria. Per tant, els Centres concertats tindran dret a 
la jornada corresponent del mencionat professional, en 
funció del nombre d’unitats d’Educació Secundària Obli-
gatòria que tinguen concertades. En l’àmbit de les seues 
competències i d’acord amb les seues disponibilitats 
pressupostàries, les Administracions Educatives podran 
incrementar el finançament dels servicis d’orientació edu-
cativa.

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

L’Administració no assumirà els increments retribu-
tius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstàn-
cia que conduïsca a superar el que preveuen els mòduls 
econòmics de l’annex IV.

Així mateix, l’Administració no assumirà els incre-
ments retributius, fixats en Conveni Col·lectiu, que supo-
sen un percentatge superior a l’increment establit per al 
professorat de l’ensenyament públic en els distints nivells 
d’ensenyament llevat que, amb vista a la consecució de 
l’analogia retributiva a què fa referència l’article 76.4 de la 
Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de 
l’Educació, es produïsca el seu reconeixement exprés per 
l’Administració i la consegüent consignació pressupostà-
ria.

Quatre. Les Administracions Educatives podran, en 
l’àmbit de les seues competències, incrementar les relaci-
ons professor/unitat dels centres concertats, en funció del 
nombre total de professors afectats per les mesures de 
recol·locació que s’hagen adoptat fins a l’entrada en vigor 
d’esta Llei i es troben en este moment inclosos en la 
nòmina de pagament delegat, així com de la progressiva 
potenciació dels equips docents.

Tot això, sense perjuí de les modificacions d’unitats 
que es produïsquen als Centres concertats, com a conse-
qüència de la normativa vigent en matèria de concerts 
educatius.

Cinc. Als Centres docents concertats se’ls dotarà de 
les compensacions econòmiques i professionals per a 
l’exercici de la funció directiva, en els termes que preveu 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.

Sis. Les quantitats màximes a percebre dels alum-
nes, en concepte de finançament complementari al provi-
nent dels fons públics que s’assignen al règim de concerts 
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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 de 2006.

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 de 2006.

El finançament obtingut pels centres, conseqüència 
del cobrament als alumnes d’estes quantitats, tindrà el 
caràcter de complementari a l’abonat directament per 
l’Administració per al finançament de les «altres despe-
ses».

Els Centres que l’any 2005 estiguen autoritzats per a 
percebre quotes superiors a les assenyalades podran 
mantindre per a l’exercici 2006.

La quantitat abonada per l’Administració, no podrà ser 
inferior a la resultant de minorar en 3.606,08 euros l’im-
port corresponent al component de «altres despeses» 
dels mòduls econòmics establits en l’annex IV d’esta Llei, 
i les Administracions educatives competents podran esta-
blir la regulació necessària respecte d’això.

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

Set. A fi d’avançar en el procés d’analogia retributiva 
a què fa referència l’article 76.4 de la Llei Orgànica 10/2002, 
de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació; de dotar els 
centres dels equips directius en els termes establits en la 
disposició addicional sèptima de la Llei Orgànica 9/1995, 
de 20 de novembre, de la Participació, l’Avaluació i el 
Govern dels Centres docents, i de procedir a l’augment de 
la dotació del finançament dels servicis d’orientació edu-
cativa a què es referix la Disposició Addicional Tercera.3 de 
la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació Gene-
ral del Sistema Educatiu, sobre la base de calcular l’equi-
valent a una jornada completa del professional adequat a 
estes funcions, per cada 16 unitats concertades d’Educació 
Secundària Obligatòria, l’import del mòdul econòmic per 
unitat escolar per a l’àmbit territorial de les Ciutats de 
Ceuta i Melilla serà el que s’establix en l’annex V d’esta 
Llei.

Article 15. Autorització dels costos de personal de la 
Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

A l’empara del que disposa la disposició addicional 
primera de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, s’autoritzen els costos de personal docent 
(funcionari i contractat) i del personal d’administració i 
servicis (funcionari i laboral fix) de la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància (UNED) per a l’any 2006 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 Majors i Servicis 
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 Majors 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 regulades en 
l’article 58 de la Llei General Pressupostària.

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

Els romanents de tresoreria, a favor de l’Institut de 
Majors i Servicis Socials, existents en la Tresoreria Gene-
ral de la Seguretat Social a 31 de desembre de cada any, 
es destinaran a finançar el Pressupost de despeses de 
l’Institut de Majors i Servicis Socials del primer exercici 
pressupostari que s’elabore. Així mateix, podran ser utilit-
zats per a finançar possibles modificacions en l’exercici 
següent a què es produïsquen.

CAPÍTOL III

Altres normes sobre gestió pressupostària

Article 18. Agència Estatal d’Administració Tributària

U. El percentatge de participació en la recaptació 
bruta obtinguda el 2006 derivada dels actes de liquidació 
i gestió recaptatòria o d’altres actes administratius acor-
dats o dictats per l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària serà del 5 per cent, amb un màxim de 105 milions 
d’euros.

Dos. A l’efecte 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 mencionada par-
ticipació, s’instrumentarà a través d’una generació de 
crèdit que serà autoritzada pel ministre d’Economia i 
Hisenda, la quantia del qual serà 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. A l’efecte del que establix el present article, consti-
tuïxen 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 
depenen, de conformitat amb els articles 126.1 i 4 i 153.3 
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

d) Les Entitats gestores i Servicis comuns de la 
Seguretat Social.

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

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

Societats estatals per a la gestió dels servicis públics de 
radiodifusió i televisió.
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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 pertanguen al sector públic destinades a 
cobrir el dèficit d’explotació.

i) Les entitats públiques empresarials i la resta dels 
organismes públics i ens del sector públic estatal, autonò-
mic i local.

Dos. Amb efectes del dia 1 de gener de l’any 2006, 
les retribucions del personal al servici del sector públic, 
incloses, si és el cas, les diferides, no podran experimen-
tar un increment global superior al 2 per cent respecte a 
les de l’any 2005, en termes d’homogeneïtat per als dos 
períodes de la comparació tant pel que fa a efectius de 
personal com a la seua antiguitat.

Amb independència del que establix el paràgraf ante-
rior, les pagues extraordinàries dels funcionaris en servici 
actiu a què siga aplicable el règim retributiu de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la 
Funció Pública, tindran un import, cada una d’estes, d’una 
mensualitat de sou i triennis, més un 80 per cent del com-
plement de destinació mensual que perceba el funcionari, 
en la paga corresponent al mes de juny, i del 100 per cent 
d’este complement en la del mes de desembre. Estos aug-
ments retributius s’aplicaran al marge de les millores 
retributives aconseguides en els pactes o acords prèvia-
ment firmats per les diferents Administracions Públiques 
en el marc de les seues competències.

Les pagues extraordinàries de la resta del personal 
sotmés a règim administratiu i estatutari, en servici actiu, 
incorporaran un percentatge de la retribució complemen-
tària que es perceba, equivalent al complement de desti-
nació, de manera que arribe a una quantia individual 
semblant 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, es distribuirà entre les dites mensualitats, de manera 
que l’increment anual siga igual a l’experimentat per la 
resta de funcionaris.

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

Tres. A més de l’increment general de retribucions 
previst en els paràgrafs precedents, les Administracions, 
entitats i societats a què es referix l’apartat U del present 
article, que no disposen d’un pla de pensions, podran 
destinar fins a un 0,5 per cent de la massa salarial a finan-
çar aportacions a plans de pensions d’ocupació o contrac-
tes d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura 
de la contingència de jubilació, per al personal inclòs en 
els seus àmbits, d’acord amb el que establix la disposició 
final segona del text refós de la Llei de Regulació dels 
Plans i Fons de Pensions.

En este cas, per al càlcul del límit de l’aportació total 
l’any 2006, s’aplicarà el percentatge sobre la despesa cor-
responent al conjunt de les retribucions meritades pel 
personal funcionari en els conceptes retributius següents: 
retribucions bàsiques, complement de destinació, com-
plement específic i complement de productivitat o con-
ceptes anàlegs; i la massa salarial corresponent al perso-
nal sotmés a la legislació laboral definida en l’article 22. U 
d’esta Llei, sense computar a este efecte les despeses 
d’acció social.

L’assignació individual de les aportacions correspo-
nents al personal funcionari i estatutari es determinarà en 
relació amb el grup de classificació a què pertanguen i 

amb la seua antiguitat, d’acord amb  el que s’haja establit 
en cada pla de pensions o contracte d’assegurança.

L’assignació individual de les aportacions corresponents 
al personal laboral es determinarà de manera que siga equi-
valent a la del personal funcionari, d’acord amb el que esta-
blix cada pla de pensions o contracte d’assegurança.

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

Quatre. El que disposen els apartats anteriors ha 
d’entendre’s 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 a 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, convenis o pactes que impliquen 
creixements retributius superiors als que s’establixen en el 
present article o en les normes que el despleguen hauran 
d’experimentar l’oportuna adequació, i en cas contrari, 
esdevindran inaplicables 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 2006 recolliran expressament els criteris assenyalats 
en el present article.

Article 20. Oferta d’ocupació pública.

U. Durant l’any 2006, el nombre total de places de 
nou ingrés del personal del sector públic delimitat en l’ar-
ticle anterior serà, com a màxim, igual al 100 per cent de 
la taxa de reposició d’efectius i es concentraran en els 
sectors, funcions i categories professionals que es consi-
deren prioritaris o que afecten el funcionament dels servi-
cis 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’Estat, de 7 de 
febrer de 1964, l’oferta d’ocupació pública inclourà tots 
els llocs i places exercits per personal interí, nomenat o 
contractat en l’exercici anterior, excepte aquells sobre els 
quals hi ha una reserva de lloc o estiguen sotmesos en 
processos de provisió.

Este últim criteri no s’aplicarà a les Forces 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, serà el resultant de l’aplicació del model genèric de 
provisió de places per a quadres de comandament en les 
Forces Armades, aprovat pel Reial Decret 1.205/2003, de 
19 de setembre, i es trindrà en compte, si és el cas, el que 
preveu el punt 3 de la disposició transitòria segona de 
l’esmentada Llei 17/1999, i es determinarà reglamentària-
ment d’acord amb el que preveu l’article 18 sobre planti-
lles de quadres de comandament i l’article 21 sobre provi-
sió de places de les Forces Armades, ambdós de la 
mencionada Llei. El nombre de places de militars profes-
sionals de tropa i marineria serà el necessari per a acon-
seguir els efectius fixats en la Disposició addicional octava 
de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

La limitació continguda en el paràgraf primer d’este 
article no s’aplicarà a les Forces i Cossos de la Seguretat 
de l’Estat ni en aquelles comunitats autònomes que 
hagen d’efectuar un desplegament dels efectius de Policia 
Autònoma en el seu territori en relació amb la cobertura 
de les corresponents places, ni tampoc al personal de 
l’Administració de Justícia, per al qual es determinarà 
d’acord amb el que disposa la Llei 38/1988, de 28 de 
desembre, de Demarcació i de Planta Judicial, ni a les 
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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 desembre, de Qualitat de l’Educació, en 
relació a la determinació del nombre de places per a l’ac-
cés als cossos de funcionaris docents.

En l’àmbit de l’Administració local, el mencionat criteri 
no s’aplicarà al personal de la Policia Local ni al dels ser-
vicis de prevenció i extinció d’incendis. Tampoc s’aplicarà 
als municipis amb població inferior a 50.000 habitants.

Amb independència del que disposa el paràgraf primer 
d’este apartat, les Administracions públiques podran convo-
car els llocs o places corresponents als seus distints cossos, 
escales o categories que, estant dotats pressupostàriament, 
i inclosos en les seues relacions de llocs de treball o catà-
legs, així com en les plantilles de personal laboral, es troben 
exercits interinament o temporalment amb anterioritat a l’1 
de gener de 2005. Estes places no computaran a l’efecte de 
la corresponent oferta d’ocupació pública.

Dos. Durant l’any 2006, no es procedirà a la contracta-
ció 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 neces-
sitats urgents i inajornables. En tot cas, les places correspo-
nents als nomenaments i contractacions de personal interí 
computaran a l’efecte de complir el límit màxim de la taxa 
de reposició d’efectius en l’oferta d’ocupació pública corres-
ponent al mateix any en què aquells es produïsquen i, si no 
fóra possible, en la següent oferta d’ocupació pública.

Tres. El Govern, amb el límit establit en l’Apartat U 
anterior, podrà autoritzar, a través de l’oferta d’ocupació 
públic, amb un informe previ favorable del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, a proposta del Ministeri d’Adminis-
tracions Públiques i a iniciativa dels Departaments o 
Organismes públics competents en la matèria, la convo-
catòria de places vacants de nou ingrés que es referis-
quen al personal de l’Administració Civil de l’Estat i els 
seus Organismes autònoms, personal civil de l’Adminis-
tració Militar i els seus Organismes autònoms, personal 
de l’Administració de la Seguretat Social, personal estatu-
tari de la Seguretat Social, personal de l’Administració de 
Justícia, Forces Armades i Forces i Cossos de Seguretat 
de l’Estat, i personal dels ens públics Agència Estatal de 
l’Administració Tributària, Consell de Seguretat Nuclear, 
Agència de Protecció de Dades, i de l’entitat pública empre-
sarial Loteries i Apostes de l’Estat, així com dels llocs i pla-
ces a què fa referència l’últim paràgraf de l’Apartat U.

La contractació de personal laboral temporal i el nome-
nament de funcionaris interins, en les condicions establi-
des en l’apartat Dos d’este article, requerirà la l’autorització 
prèvia conjunta dels ministeris d’Administracions Públi-
ques i d’Economia i Hisenda.

Els dits Departaments podran, així mateix, autoritzar 
les corresponents convocatòries de llocs o places vacants 
de les entitats públiques empresarials, organismes i ens 
públics no mencionats anteriorment, i respectaran la taxa 
de reposició d’efectius establida amb caràcter general. La 
mencionada autorització conjunta serà també aplicable a 
les societats estatals per a la gestió dels servicis públics de 
radiodifusió i televisió dependents de l’Ens Públic Radiote-
levisió Espanyola.

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

Cinc. Els apartats 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 comunitats 
autònomes i els Pressupostos de les corporacions locals 
corresponents a l’exercici de l’any 2006 recolliran expres-
sament els criteris assenyalats en els dits apartats.

CAPÍTOL II

 Dels règims retributius

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

U. Amb efectes d’1 de gener de l’any 2006, les quan-
ties dels components de les retribucions del personal del 
sector públic estatal sotmés a règim administratiu i estatu-
tari seran les derivades de l’aplicació de les normes 
següents:

a) Les retribucions bàsiques del dit personal, així com 
les complementàries de caràcter fix i periòdic assignades 
als llocs de treball que exercisca, experimentaran un crei-
xement del 2 per cent respecte de les establides per a 
l’exercici de 2005, sense perjuí del que establixen els parà-
grafs segon i tercer de l’article 19. Dos d’esta Llei i, si és el 
cas, de l’adequació de les retribucions complementàries 
quan siga necessària per a assegurar que les assignades a 
cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el 
contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsa-
bilitat, perillositat o penositat d’este.

b) El conjunt de les restants retribucions complemen-
tàries tindrà, així mateix, un creixement del 2 per cent res-
pecte de les establides per a l’exercici de 2005, sense perjuí 
de les modificacions que es deriven de la variació del nom-
bre d’efectius assignats a cada programa, del grau de con-
secució dels objectius fixats per a este i del resultat indivi-
dual de la seua aplicació.

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

d) Per a l’any 2006, les quanties de la contribució indi-
vidual al pla de pensions de l’Administració General de 
l’Estat corresponent al personal funcionari mencionat, 
seran les següents per grups de titulació: 

Grup
Quantia per sou

–
(Euros)

  
A 130,90
B 111,10
C  82,81
D  67,61
E  61,83

 La quantia de la contribució individual corresponent 
als triennis de personal funcionari per a l’any 2006, serà 
de 5,95 euros per trienni.

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

Tres. Les retribucions bàsiques del personal funcionari 
que presta servicis en la Societat Estatal Correus i Telègrafs, 
Societat Anònima, experimentaran un creixement del 2 per 
cent respecte de les establides per a l’exercici de 2005, sense 
perjuí de l’aplicació a este col·lectiu del que disposa el parà-
graf segon de l’article 19. Dos d’esta Llei.

Les retribucions complementàries d’estos funcionaris 
experimentaran, en el seu conjunt, un increment del 2 per 
cent respecte de les establides per a l’exercici de 2005, 
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 
consecució dels seus objectius.

El que disposen els apartats anteriors ha d’entendre’s 
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la com-
paració, tant pel que fa a efectius de personal com a l’an-
tiguitat d’este.
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Article 22. Personal laboral del sector públic estatal.

U. A l’efecte d’esta Llei, s’entén per massa salarial el 
conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les 
despeses d’acció social meritats durant 2005 pel personal 
laboral del sector públic estatal, amb el límit de les quan-
ties informades favorablement pel Ministeri d’Economia i 
Hisenda per al dit exercici pressupostari, i s’exceptuen, 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, 
suspensions o acomiadaments.

d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que 
haja realitzat el treballador.

Amb efectes d’1 de gener de l’any 2006, la massa sala-
rial del personal laboral del sector públic estatal no podrà 
experimentar un creixement global superior al 2 per cent 
respecte de l’establida per a l’exercici de 2005, comprés en 
el dit percentatge el de tots els conceptes, sense perjuí del 
que disposa el quart paràgraf de l’article 19. Dos i del que 
puga derivar-se de la consecució dels objectius assignats a 
cada Departament ministerial o Organisme públic per mitjà 
de l’increment de la productivitat o modificació dels siste-
mes d’organització del treball o classificació professional.

Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan 
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de 
comparació, tant pel que fa a efectius de personal i anti-
guitat d’este com al règim privatiu de treball, jornada, 
hores extraordinàries efectuades i altres condicions labo-
rals, i es computaran per separat les quantitats que cor-
responguen a les variacions en estos conceptes.

El que preveuen els paràgrafs anteriors representa el 
límit màxim de la massa salarial, la distribució i aplicació 
individual de la qual es produirà a través de la negociació 
col·lectiva. L’autorització de la massa salarial serà requisit 
previ per al començament de les negociacions de convenis 
o acords col·lectius que se celebren l’any 2006, i a càrrec 
d’esta hauran de satisfer-se la totalitat de les retribucions 
del personal laboral derivades del corresponent acord i 
totes les que es meriten al llarg de l’esmentat any.

Dos. Durant el primer trimestre de 2006, els Departa-
ments ministerials, Organismes, entitats públiques empre-
sarials i la resta de ens públics hauran de sol·licitar del 
Ministeri d’Economia i Hisenda la corresponent autoritza-
ció de massa salarial, i aportaran a este efecte el certificat 
de les retribucions salarials satisfetes i meritades en 2005. 
La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a 
determinar, en termes d’homogeneïtat, els crèdits corres-
ponents a les retribucions del personal laboral afectat.

Tres. Per a l’any 2006, 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 seran 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’ajustaran 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 mencionat Conveni 
únic, l’equivalència s’efectuarà 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 2006 serà de 
5,95 euros per trienni.

Quatre. Quan es tracte de personal no subjecte a 
conveni col·lectiu, les retribucions del qual es determinen 
en tot o en part per mitjà de contracte individual, hauran 
de comunicar-se al Ministeri d’Economia i Hisenda les 
satisfetes i meritades durant 2005.

Cinc. Les indemnitzacions o bestretes del personal 
laboral, que es regiran per la seua normativa específica, 
no podran experimentar creixements superiors als que 
s’establisquen amb caràcter general per al personal no 
laboral de l’Administració de l’Estat.

Article 23. Retribucions dels Alts Càrrecs del Govern de 
la nació, dels seus Òrgans consultius i de l’Administra-
ció General de l’Estat.

U. Les retribucions per a l’any 2006 dels Alts Càrrecs 
compresos en este número es fixen en les quanties 
següents, sense dret a pagues extraordinàries i que fan 
referència a dotze mensualitats, sense perjuí de la percep-
ció de catorze mensualitats de la retribució per antiguitat 
que puguen correspondre’ls d’acord amb la normativa 
vigent: 

Euros

  
President del Govern  . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.552,12
Vicepresident del Govern  . . . . . . . . . . . . . 82.290,24
Ministre del Govern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.246,28
President del Consell d’Estat  . . . . . . . . . . . 82.290,24
President del Consell Econòmic i Social  . . 89.900,04

 Dos. El règim retributiu per a l’any 2006 dels secreta-
ris d’Estat, subsecretaris, directors generals i assimilats 
serà l’establit amb caràcter general per als funcionaris 
públics en els apartats 2.a) i c), i 3.a), b) i c) de l’article 23 de 
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma 
de la Funció Pública, a l’efecte de la qual es fixen les 
següents quanties de sou, complement de destinació i 
complement específic referides a dotze mensualitats, així 
com la quantia a incloure en cada una de les pagues extra-
ordinàries 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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.092,24 13.092,24 13.092,24
Complement de destinació  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.550,88 18.040,80 14.432,76
Complement específic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.953,76 29.730,24 23.735,40
Quantia de complement de destinació mensual en paga 

extraordinària de juny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.503,40   1.202,72     962,19
Quantia de complement de destinació mensual en paga 

extraordinària de desembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.879,24   1.503,40   1.202,73
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 Tres. Tots els Alts Càrrecs a què es referix el número 
anterior mantindran la categoria i rang que els corres-
ponga d’acord amb la normativa vigent, sense perjuí que 
el complement de productivitat que, si és el cas, se’ls 
assigne pel titular del Departament dins dels crèdits 
assignats per a este fi, 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 
puga correspondre’ls d’acord amb la normativa vigent.

Quatre. 1. Les retribucions dels consellers Perma-
nents i del secretari general del Consell d’Estat l’any 2006 
seran les que s’establixen a continuació sense perjuí de les 
que els puguen correspondre pel concepte d’antiguitat: 

Euros

  
Sou (a percebre en 14 mensualitats)  . . . . . 15.274,28
Complement de destinació  . . . . . . . . . . . . . 24.100,08
Complement específic  . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.284,64
Quantia a incloure en la paga extraordinària 

de juny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1.606,68
Quantia a incloure en la paga extraordinària 

de desembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.008,34

 2. Dins dels crèdits establits a este efecte, el president 
del Consell d’Estat podrà assignar complement de produc-
tivitat 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 dispo-
sen els paràgrafs anteriors, estos Alts Càrrecs percebran, 
si és el cas, les retribucions fixades en els acords aprovats 
pel mateix Òrgan en matèria d’adequació pel concepte 
d’antiguitat, i si han tingut la condició prèvia de funciona-
ris públics, amb independència de la seua situació d’acti-
vitat, jubilació o retir com a funcionaris, tindran dret a 
continuar perfeccionant els triennis reconeguts sota la 
dita condició segons la normativa en cada cas aplicable i 
a percebre, en catorze mensualitats, la diferència resul-
tant per este concepte quan la quantia derivada de la dita 
normativa siga superior a l’aprovada en els esmentats 
acords.

Cinc. Les retribucions dels presidents i vicepresi-
dents i, si és el cas, les dels directors generals quan els 
corresponga l’exercici de les funcions executives de 
màxim nivell de les entitats públiques empresarials i la 
resta d’ens públics, seran autoritzades durant l’exercici de 
l’any 2006, pel ministre d’Economia i Hisenda a proposta 
del titular del Departament a què es troben adscrits, dins 
dels criteris sobre increments retributius establits en l’ar-
ticle 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 2006 dels membres del 
Consell General del Poder Judicial, del Tribunal Constitu-
cional i del Tribunal de Comptes, sense perjuí de les que 
els puguen 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 (a percebre en 14 mensualitats)  . . . . . 29.617,00
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.677,12

  Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.294,12

 2. Vocal del Consell General del Poder Judicial: 

Euros

  
Sou (a percebre en 14 mensualitats)  . . . . . 29.617,00
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.097,60
  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.714,60

 3. Secretari general del Consell General del Poder 
Judicial: 

Euros

  
Sou (a percebre en 14 mensualitats)  . . . . . 28.058,52
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.644,80
  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.703,32

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

Euros

  
Sou (a percebre en 14 mensualitats)  . . . . . 46.391,38
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.900,28
  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.291,66

 2. Vicepresident del Tribunal Constitucional: 

Euros

  
Sou (a percebre en 14 mensualitats)  . . . . . 46.391,38
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.070,52
  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.461,90

 3. President de Secció del Tribunal Constitucional: 

Euros

  
Sou (a percebre en 14 mensualitats)  . . . . . 46.391,38
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.070,76
  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.462,14

 4. Magistrat del Tribunal Constitucional: 

Euros

  
Sou (a percebre en 14 mensualitats)  . . . . . 46.391,38
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.071,12
  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.462,50

 5. Secretari general del Tribunal Constitucional: 

Euros

  
Sou (a percebre en 14 mensualitats)  . . . . . 36.211,42

Altres remuneracions (a percebre en 12 
mensualitats)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.874,88

  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.086,30
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 Tres. Tribunal de Comptes.

1. President del Tribunal de Comptes: 

Euros

  
Remuneracions anuals a percebre en 14 

mensualitats iguals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.062,30

 2. President de Secció del Tribunal de Comptes: 

Euros

  
Remuneracions anuals a percebre en 14 

mensualitats iguals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.062,30

 3. Conseller de Comptes del Tribunal de Comptes: 

Euros

  
Remuneracions anuals a percebre en 14 

mensualitats iguals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.062,30

 4. Secretari general del Tribunal de Comptes: 

Euros

  
Remuneracions anuals a percebre en 14 

mensualitats iguals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.377,36

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

els paràgrafs anteriors, els dits càrrecs percebran, si és el 
cas, 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’activi-
tat, jubilació o com a funcionaris, tindran dret a continuar 
perfeccionant els triennis reconeguts sota la dita condició, 
segons la normativa en cada cas aplicable i a percebre, en 
catorze mensualitats, la diferència resultant per este con-
cepte quan la quantia derivada de la dita normativa siga 
superior a l’aprovada en els mencionats Acords.

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 a percebre l’any 2006 pels fun-
cionaris 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 pre-
vist en la dita Llei, sense perjuí de l’aplicació del que pre-
veu la lletra d) d’eixe mateix article, seran les següents:

A) El sou i els triennis que corresponguen al grup en 
què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el 
funcionari, d’acord amb les quanties següents en euros 
corresponents a 12 mensualitats: 

Grup Sou Triennis

   
A 13.092,24 503,16
B 1 1.111,52 402,60
C  8.282,88 302,28
D  6.772,68 201,96
E  6.183,12 151,56

 B) Les pagues extraordinàries, que en seran dos a 
l’any, es meritaran d’acord amb el que preveu l’article 33 
de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 1988. L’import de cada una de les 
dites pagues serà d’una mensualitat de sou i triennis i, en 
aplicació del que establix l’article 19.Dos paràgraf segon 
d’equesta Llei, les quanties que a continuació s’assenya-
len per a cada paga, segons el nivell del complement de 
destinació mensual que es perceba: 

Nivell Import euros
Juny

Import euros
Desembre

   
30 766,41 958,01
29 687,45 859,31
28 658,55 823,18
27 629,63 787,03
26 552,38 690,47
25 490,08 612,60
24 461,18 576,47
23 432,28 540,34
22 403,35 504,18
21 374,48 468,09
20 347,86 434,82
19 330,10 412,62
18 312,32 390,40
17 294,55 368,18
16 276,83 346,03
15 259,04 323,80
14 241,29 301,61
13 223,52 279,39
12 205,74 257,17
11 187,99 234,98
10 170,24 212,79
9 161,36 201,69
8 152,45 190,56
7 143,58 179,47
6 134,70 168,37
5 125,81 157,26
4 112,50 140,62
3  99,21 124,01
2  85,88 107,35
1  72,57  90,71

 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 experimentarà la corresponent reducció propor-
cional.

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 11.496,12
29 10.311,72
28 9.878,16
27 9.444,36
26 8.285,64
25 7.351,20
24 6.917,64
23 6.484,08
22 6.050,16
21 5.617,08
20 5.217,84
19 4.951,44
18 4.684,80
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17 4.418,16
16 4.152,36
15 3.885,60
14 3.619,32
13 3.352,68
12 3.086,04
11 2.819,76
10 2.553,48
 9 2.420,28
 8 2.286,72
 7 2.153,64
 6 2.020,44
 5 1.887,12
 4 1.687,44
 3 1.488,12
 2 1.288,20
 1 1.088,52

Nivell
Import

–
Euros

  

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

D) El complement específic que, si és el cas, estiga 
assignat al lloc que s’exercisca, la quantia del qual experi-
mentarà un increment del 2 per cent respecte de l’apro-
vada per a l’exercici de 2005, sense perjuí, si és el cas, del 
que preveu l’article 21.U.a) d’esta Llei.

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

Cada departament ministerial determinarà els criteris 
de distribució i de fixació de les quanties individuals del 
complement de productivitat, d’acord amb les normes 
següents:

1a. La valoració de la productivitat haurà de realitzar-
se en funció de circumstàncies objectives relacionades 
directament amb l’exercici del lloc de treball i la consecu-
ció dels resultats o objectius assignats a este en el corres-
ponent programa.

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

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

Estes gratificacions tindran caràcter excepcional i 
només podran ser reconegudes per servicis extraordina-
ris 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 podrà modi-
ficar 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 a nombre d’efectius assignats a cada pro-
grama i al grau de consecució dels objectius fixats a este. 
Els departaments ministerials, al seu torn, donaran 

compte de les quanties individuals dels dits incentius als 
ministeris d’Economia i Hisenda i d’Administracions 
Públiques, i especificaran els criteris de concessió apli-
cats.

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

Quatre. El personal eventual regulat en l’article 20.2 
de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, percebrà les retribucions 
per sou i pagues extraordinàries corresponents al grup 
d’assimilació en què el Ministeri d’Administracions Públi-
ques classifique les seues funcions, aplicant-se a este col-
lectiu el que disposa el segon paràgraf de l’article 19.Dos 
i en l’article 25.U.B), ambdós d’Esta Llei i les retribucions 
complementàries que corresponguen al lloc de treball 
reservat a personal eventual que exercisca.

Els funcionaris de carrera que, en situació d’actiu o de 
servicis especials, ocupen llocs de treball reservats a per-
sonal eventual percebran les retribucions bàsiques cor-
responents al seu grup de classificació, inclosos triennis, 
si és el cas, i les retribucions complementàries que corres-
ponguen al lloc de treball que exercisquen.

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

Sis. Els funcionaris en qualsevol situació administra-
tiva en què, d’acord amb la normativa vigent aplicable en 
cada cas, tinguen reconegut el dret a la percepció de trien-
nis percebran, a més, l’import de la part proporcional que, 
pel dit concepte, corresponga a les pagues extraordinà-
ries.

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

Article 26. Retribucions del personal de les Forces Arma-
des.

U.  D’acord amb el que disposa l’article 21.U d’esta 
Llei, les retribucions a percebre l’any 2006 pels militars 
professionals previstos en l’article 2 de la Llei 17/1999, de 
18 de maig, de Règim del Personal de les Forces Armades, 
seran les següents:

a) Les retribucions bàsiques, excloent-ne triennis en 
el cas dels militars de complement i els militars professi-
onals de tropa i marineria amb una relació de servicis de 
caràcter temporal, que corresponguen al grup d’equiva-
lència en què es trobe classificada l’ocupació correspo-
nent, en la quantia establida per als funcionaris de l’Estat 
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inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció 
Pública.

La valoració i meritació dels triennis i de les pagues 
extraordinàries s’efectuarà d’acord amb la normativa 
específica aplicable a este personal i, supletòriament, 
amb la normativa dels funcionaris inclosos en l’àmbit de 
la mencionada Llei 30/1984, i serà igualment aplicable al 
personal en actiu, el que disposa el paràgraf segon de 
l’article 19.Dos d’equesta Llei en relació amb les esmenta-
des pagues, per la qual cosa s’inclourà un 80 per cent del 
complement d’ocupació mensual en la paga corresponent 
al mes de juny, i el 100 per cent d’este complement men-
sual en la del mes de desembre, 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 específic, 
i el complement per incorporació, si és el cas, que experi-
mentaran un increment del 2 per cent respecte de les 
establides en 2005, sense perjuí del que preveu l’article 
21.U.a) d’esta Llei.

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

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

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

En cap cas les quanties assignades per complement 
de dedicació especial o per gratificació per servicis extra-
ordinaris originaran drets individuals respecte de valora-
cions o apreciacions corresponents a períodes succes-
sius.

Dos. Quan el Ministeri de Defensa haja subscrit con-
certs amb les universitats, per a la utilització de les Institu-
cions sanitàries del Departament segons les bases esta-
blides per al règim d’estos en el Reial Decret 1.652/1991, 
d’11 d’octubre, el personal mèdic i sanitari que ocupe 
llocs de treball en els dits centres amb la condició de pla-
ces vinculades percebrà, a més de les retribucions bàsi-
ques que els corresponga en concepte de retribucions 
complementàries, els complements de destinació, especí-
fic i de productivitat en les quanties establides en aplica-
ció de la base tretze. Huit, 4, 5 i 6.a) i b) del mencionat 
Reial Decret.

El dit personal, quan exercisca a més la condició de 
militar, podrà percebre així mateix l’ajuda per a vestuari i 
les pensions de recompenses, l’import del complement 
de dedicació especial en concepte d’atenció continuada, 
segons el que establix l’apartat c) del número U anterior, 
així com les prestacions familiars a què fa referència l’ar-
ticle 6 del Reglament de Retribucions del Personal de les 
Forces Armades, aprovat per Reial Decret 662/2001, de 22 
de juny, tot això sense perjuí del compliment del que es 
disposa quant a la nòmina única per la Universitat i als 
mecanismes de compensació pressupostària a què es 
referixen, respectivament, l’apartat set de l’esmentada 
base tretze i les bases establides a este efecte en el corres-
ponent concert.

Tres. Els membres de les Forces Armades que ocu-
pen llocs de treball inclosos en les relacions de llocs de 
treball del Ministeri o els seus Organismes autònoms, 
percebran les retribucions bàsiques corresponents a la 
seua ocupació militar, d’acord amb el que establix el 
número U d’este article, i les complementàries assigna-
des al lloc que exercisquen, d’acord amb les quanties 
establides en esta Llei per als funcionaris de l’Estat inclo-
sos 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 primera 
de la Llei 17/1999, de 18 de maig, així com l’ajuda per a 
vestuari en la mateixa quantia i condicions que la resta 
del personal de les Forces Armades.

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

El que disposa este article ha d’entendre’s sense perjuí 
de la regulació específica que per a determinats concep-
tes i personal de les Forces Armades s’establix en la nor-
mativa 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 a percebre l’any 2006 pel personal 
del Cos de la Guàrdia Civil seran les següents:

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

La valoració i meritació dels triennis i de les pagues 
extraordinàries s’efectuarà d’acord amb la normativa 
aplicable a este personal i, supletòriament, amb la norma-
tiva dels funcionaris públics inclosos en l’àmbit d’aplica-
ció de l’esmentada Llei 30/1984, i serà igualment d’aplica-
ció per al personal en servici actiu el que disposa el 
paràgraf segon de l’article 19.Dos d’esta Llei en relació 
amb les esmentades pagues, per la qual cosa s’hi inclourà 
les quanties assenyalades en l’article 25.U.B) d’esta Llei 
per a cada paga, segons el nivell del complement de des-
tinació mensual que es perceba.

B) Les retribucions complementàries de caràcter fix i 
periòdic, que experimentaran un increment del 2 per cent 
respecte de les establides en 2005, sense perjuí, si és el 
cas, del que preveu l’article 21.U.a) d’esta Llei.

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

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

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

U. D’acord amb el que disposa l’article 21.U d’esta 
Llei, les retribucions a percebre l’any 2006 pels funciona-
ris del Cos Nacional de Policia, seran les següents:

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

La valoració i meritació dels triennis i de les pagues 
extraordinàries s’efectuarà d’acord amb la normativa 
específica aplicable a este personal i, supletòriament, 
amb la normativa dels funcionaris inclosos en l’àmbit de 
la mencionada Llei 30/1984, i serà igualment aplicable per 
al personal en servici actiu el que disposa el paràgraf 
segon de l’article 19.Dos d’esta Llei en relació amb les 
esmentades pagues, per la qual cosa s’hi inclourà les 
quanties assenyalades en l’article 25.U.B) d’esta Llei per a 
cada paga, segons el nivell del complement de destinació 
mensual que es perceba.

B) Les retribucions complementàries de caràcter fix, 
que experimentaran un increment del 2 per cent respecte 
de les establides en 2005, sense perjuí, si és el cas, del 
que preveu l’article 21.U.a) d’esta Llei.

La quantia del complement de productivitat es regirà 
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 serà aplicable el que preveu la 
lletra d) de l’article 21.U, si és el cas, tenint en compte el 
que establix el text refós de la Llei de Regulació dels Plans 
i Fons de Pensions.

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

U. D’acord amb el que disposa l’article 21.U d’esta 
Llei, les retribucions a percebre l’any 2006 pels membres 
del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal i pel personal al 
servici de l’Administració de Justícia seran les següents:

1. El sou, d’acord amb el detall que a continuació es 
reflectix, i la retribució per antiguitat o triennis que, si és 
el cas, 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 2006, en les quanties següents referides a 12 men-
sualitats: 

Euros

  

  Carrera Judicial:  

President de l’Audiència Nacional (no 
magistrat del Tribunal Suprem)  . . . . . . . 24.912,96

President de Sala de l’Audiència Nacional 
(no magistrat del Tribunal Suprem)  . . . . 23.601,00

President del Tribunal Superior de Justícia 24.050,64
Magistrat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.378,96
Jutge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.706,08

  Carrera Fiscal:  

Fiscal en Cap del Tribunal Superior de 
Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.050,64

Fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.378,96
Advocat Fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.706,08

 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 2006 en les quanties 
següents, referides a 12 mensualitats: 

Euros

  
Secretaris Judicials de primera categoria  . . 18.706,08
Secretaris Judicials de segona categoria  . . . 17.370,00
Secretaris Judicials de tercera categoria  . . . 16.033,80

 c) El sou a percebre l’any 2006 pels funcionaris dels 
Cossos al servici de l’Administració de Justícia, al qual es 
referix el Llibre VI de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del Poder Judicial, segons la redacció donada per la Llei 
Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, experimentaran un 
increment del 2 per cent respecte de l’aplicat a 31 de 
desembre de 2005.

2. Les pagues extraordinàries, que es meritaran 
d’acord amb la normativa aplicable als funcionaris inclo-
sos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
en seran 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 disposa l’article 19.Dos, tercer paràgraf, d’esta Llei, 
s’assenyalen en l’annex X de l’esmentada Llei.

3. a) Les retribucions complementàries, variables i 
especials, dels membres de les carreres judicial i fiscal i 
del Cos de Secretaris Judicials, que experimentaran un 
increment del 2 per cent respecte de les vigents en 2005, 
sense perjuí, si és el cas, del que preveu l’article 21.U.a) 
d’esta Llei.

El crèdit total destinat a les retribucions variables per 
objectius dels membres de les carreres judicial i fiscal 
assenyalades en el capítol III del títol I i en el títol II de la 
Llei 15/2003, no podrà excedir el cinc per cent de la quan-
tia 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’Admi-
nistració de Justícia a què es referix l’apartat U.1.c) d’este 
article, experimentaran un increment del 2 per cent res-
pecte de les aplicades el 31 de desembre de 2005, sense 
perjuí, si és el cas, del que preveu l’article 21.U.a) d’esta 
Llei.

4. Així mateix, al personal al qual es referix l’apartat 
U d’este mateix article se li aplicarà el que preveu la lletra 
d) de l’article 21.U, d’esta Llei, conforme a la titulació cor-
responent a les distintes 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 redacció donada per la Llei Orgànica 19/2003, que 
experimentaran un increment del 2 per cent respecte a les 
vigents en 2005, sense perjuí, si és el cas, i pel que es 
referix a les esmentades retribucions complementàries, 
del que preveu l’article 21.U.a) d’esta Llei.

Dos. Les retribucions per a l’any 2006 dels membres 
del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal a què es referixen 
els apartats 1 i 2 següents es percebran segons les quan-
ties que en els dits apartats s’especifiquen per a cada un 
d’ells.

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

Euros

  
Sou (a percebre en 14 mensualitats)   . . . . . . 29.065,12
Altres remuneracions (a percebre en 12 men-

sualitats)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.886,72
  Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.951,84
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 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 (a percebre en 14 mensualitats)   . . . . . . 27.535,62
Altres remuneracions (a percebre en 12 men-

sualitats)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.399,20
  Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.934,82

 2. Les retribucions del Fiscal General de l’Estat, en la 
quantia de 118.750,44 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 (a percebre en 14 mensualitats)   . . . . . . 29.065,12
Altres remuneracions (a percebre en 12 men-

sualitats)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.886,72
  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.951,84

 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 (a percebre en 14 mensualitats)   . . . . . . 27.535,62
Altres remuneracions (a percebre en 12 men-

sualitats)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.886,72
  Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.422,34

 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 (a percebre en 14 mensualitats)   . . . . . . 27.535,62
Altres remuneracions (a percebre en 12 men-

sualitats)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.399,20
  Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.934,82

dret a la meritació de les retribucions especials que els 
corresponguen. 

5. D’altra banda, al personal a qui es referix este 
apartat, se li aplicarà el que preveu la lletra d) de l’arti-
cle 21.U d’esta Llei, conforme al corresponent nivell de 
titulació.

Article 30. Retribucions del personal de la Seguretat 
Social

U. Les retribucions a percebre l’any 2006 pel perso-
nal funcionari de l’Administració de la Seguretat Social, ja 
homologat amb la resta del personal de l’Administració 
General de l’Estat, seran les establides en l’article 21 
d’esta Llei per als funcionaris de l’Estat inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost. Així mateix els 
serà aplicable el que preveu la lletra d) de l’article 21.U 
d’esta Llei.

Dos.  El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació del 
Reial Decret Llei 3/1987, d’11 de setembre, sobre retribuci-
ons del personal estatutari de l’Institut Nacional de la 
Salut, percebrà les retribucions bàsiques i el complement 
de destinació en les quanties assenyalades per als dits 
conceptes retributius en l’article 25.U.A), B) i C), d’esta 
Llei, sense perjuí del que establix la disposició transitòria 
segona, dos, del dit Reial Decret Llei i que la quantia anual 
del complement de destinació fixat en la lletra C) del citat 
article 25 se satisfaça en 14 mensualitats.

A l’efecte de l’aplicació, per al citat personal estatutari, 
del que disposa l’article 19.Dos, tercer paràgraf, d’esta 
Llei, la quantia del complement de destinació prevista en 
l’article 25.U.B), corresponent a les dos pagues extraordi-
nàries de juny i desembre, es farà efectiva també en 14 
mensualitats.

L’import de les retribucions corresponents als comple-
ments específic i d’atenció continuada que, si és el cas, 
estiguen fixats al mencionat personal, experimentarà un 
increment del 2 per cent respecte a l’aprovat per a l’exer-
cici de 2005, sense perjuí, si és el cas, del que preveu 
l’article 21.U.a) d’esta Llei.

La quantia individual del complement de productivitat 
es determinarà conforme als criteris assenyalats en l’arti-
cle 2.Tres.c) i disposició transitòria tercera del Reial Decret 
Llei 3/1987, i en les altres normes dictades per a desple-
garla.

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

Tres. Les retribucions de la resta de personal funcio-
nari i estatutari de la Seguretat Social experimentaran 
l’increment previst en l’article 21.U d’esta Llei. Així mateix 
els serà aplicable el que preveu la lletra d) de l’article 21.U, 
si és el cas, tenint en compte el que establix el text refós 
de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.  3. Els membres del Poder Judicial i del Ministeri Fis-

cal a què es referixen els números anteriors d’este apartat 
Dos, percebran 14 mensualitats de la retribució per anti-
guitat o triennis, si és el cas, que els corresponga. Així 
mateix percebran 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. Les dites quanties es meritaran 
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, 
seran les establides en estos i en el punt 3 del dit apartat, 
i quedaran exclosos, a estos efectes, de l’àmbit d’aplica-
ció de la Llei 15/2003, de 26 de maig, reguladora del règim 
retributiu de les carreres judicial i fiscal, sense perjuí del 

 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’apli-
cació d’esta Llei, a excepció d’aquells sotmesos al règim 
d’aranzel, no podran percebre participació alguna dels 
tributs, comissions o altres ingressos de qualsevol natu-
ralesa, que corresponguen a l’Administració o a qualsevol 
poder públic com a contraprestació de qualsevol servici o 
jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades 
encara que estiguen normativament atribuïdes a estos, i 
percebran únicament les remuneracions del corresponent 



Suplement núm. 1 Dilluns 2 gener 2006 47

règim retributiu, i sense perjuí del que resulte de l’aplica-
ció del sistema d’incompatibilitats i del que disposa la 
normativa específica sobre gaudi de vivenda per raó del 
treball o càrrec exercit.

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

U. Durant l’any 2006 les quanties a percebre pels 
conceptes de recompenses, creus, medalles i pensions de 
mutilació, experimentaran un increment del 2 per cent 
sobre les reconegudes en 2005.

Dos. La Creu Llorejada de Sant Ferran i la Medalla 
Militar individual es regiran per la seua legislació especial.

Tres. La Creu a la Constància i les diferents catego-
ries de la Reial i Militar Orde de Sant Hermenegild es regi-
ran pel que establix el Reial Decret 1.189/2000, de 23 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament de la Reial i Militar 
Orde de Sant Hermenegild.

Article 33. Altres normes comunes.

U. El personal contractat administratiu i els funcio-
naris de Cossos de Sanitaris locals, així com el personal 
les retribucions del qual en 2005 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 
establides expressament en el mateix títol d’esta Llei, 
continuaran percebent durant l’any 2006 les mateixes 
retribucions amb un increment del 2 per cent sobre les 
quanties corresponents a l’any 2005, sense perjuí de 
l’aplicació a este personal del que disposa el tercer parà-
graf de l’article 19.Dos d’esta Llei, així com el que preveu 
l’apartat tres d’este article.

Dos. En l’Administració General de l’Estat i els seus 
Organismes autònoms, en els casos d’adscripció durant 
l’any 2006 d’un funcionari subjecte a un règim retributiu 
diferent del corresponent al lloc de treball a què se li ads-
criu, el dit funcionari percebrà les retribucions que corres-
ponguen al lloc de treball que exercisca, amb l’oportuna 
assimilació prèvia de les retribucions bàsiques que auto-
ritzen conjuntament els ministeris d’Economia i Hisenda i 
d’Administracions Públiques, a proposta dels Departa-
ments ministerials interessats.

Només a l’efecte de l’assimilació a què es referix el 
paràgraf anterior, es podrà autoritzar que la quantia de la 
retribució per antiguitat siga la que corresponga 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 podran 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 con-
tingudes en esta Llei s’entenen sempre fetes a retribuci-
ons íntegres.

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

U. Durant l’any 2006, serà necessari un informe favo-
rable conjunt dels ministeris d’Economia i Hisenda i d’Ad-
ministracions Públiques per a procedir 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 la 
resta dels organismes i ens públics, en les condicions i 
pels procediments que a este efecte s’establisquen per la 
Comissió lnterministerial de Retribucions, atenent a les 
característiques específiques d’aquelles.

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

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

b) Firma de convenis col·lectius subscrits pels orga-
nismes 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 per mitjà de contracte indi-
vidual, ja es tracte de personal fix o contractat per un 
temps determinat, quan no estiguen regulades en tot o en 
part per mitjà de conveni col·lectiu, a excepció del perso-
nal temporal subjecte a la relació laboral de caràcter espe-
cial regulada en 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’haurà de facilitar informació de les retribu-
cions d’este últim personal als ministeris d’Economia i 
Hisenda i d’Administracions Públiques.

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

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

Tres. L’informe esmentat en l’apartat U d’este article 
afectarà tots els organismes, entitats, societats i ens asse-
nyalats en les lletres a), b) i c), i serà emés pel procedi-
ment i amb l’abast previst en els punts següents: 

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

2. L’informe, que en el supòsit de projectes de conve-
nis col·lectius serà evacuat en el termini màxim de quinze 
dies, a comptar de la data de recepció del projecte i de la 
seua valoració, versarà sobre totes aquelles qüestions de 
què es deriven conseqüències directes o indirectes en 
matèria de despesa pública, tant per a l’any 2006 com per 
a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determi-
nació de la massa salarial corresponent i al control del seu 
creixement, sense perjuí del que disposa l’article 21 d’esta 
Llei.

Quatre. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en 
esta matèria amb omissió del tràmit d’informe o en contra 
d’un informe desfavorable, així com els pactes que 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 determinaran i si és el cas actualit-
zaran les retribucions del personal laboral en l’exterior 
d’acord amb les circumstàncies específiques de cada 
país. 

Sis. No podran autoritzar-se despeses derivades de 
l’aplicació de les retribucions per a l’any 2006 sense el 
compliment dels requisits establits en este article.
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Set. Els ministeris d’Economia i Hisenda i d’Adminis-
tracions Públiques informaran amb caràcter previ el marc 
general de negociació de la Societat Estatal Correus i Telè-
grafs, SA, per a la determinació de les condicions retribu-
tives del seu personal laboral, prenent com a referència 
els criteris establits en esta Llei per al sector públic estatal.

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

U. Els Departaments ministerials, Organismes autò-
noms i entitats Gestores de la Seguretat Social podran 
formalitzar durant l’any 2006, a càrrec dels respectius crè-
dits d’inversions, contractacions de personal de caràcter 
temporal per a la realització d’obres o servicis, sempre 
que es done la concurrència dels requisits següents:

a) Que la contractació tinga com a 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 este 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 hauran de formalitzar-se seguint 
les prescripcions dels articles 15 i 17 del text refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors, i respecte al que dis-
posa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibili-
tats del Personal al Servici de l’Administració Pública. En 
els contractes es farà constar, quan corresponga, l’obra o 
servici per a la realització dels quals es formalitza el con-
tracte i el temps de duració, així com la resta de les forma-
litats que imposa la legislació sobre contractes laborals, 
eventuals o temporals. Els departaments, organismes o 
entitats hauran d’evitar l’incompliment de les esmentades 
obligacions formals, així com l’assignació de personal 
contractat per a funcions diferents de les determinades en 
els contractes, dels quals puguen derivar-se drets de per-
manència per al personal contractat, actuacions que, si és 
el cas, podran donar lloc a l’exigència de responsabilitats, 
de conformitat amb l’article 176 de la Llei 47/2003, de 26 
de novembre, General Pressupostària.

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

Tres. La contractació podrà excedir l’exercici pressu-
postari quan es tracte d’obres o servicis que hagen d’ex-
cedir el dit exercici i corresponguen a projectes d’inversió 
de caràcter plurianual que complisquen els requisits que 
per a estos es preveu en l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 
de novembre, General Pressupostària o en la Llei de Pres-
supostos Generals de l’Estat per a l’any 2006.

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

Cinc. La realització dels contractes regulats en el pre-
sent article serà objecte de fiscalització prèvia en els casos 
en què esta siga preceptiva, de conformitat amb el que 
disposen els articles 152 a 156 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària. A este efecte, els crè-
dits d’inversions s’entendran adequats per a la contracta-
ció de personal eventual si no hi ha crèdit suficient per a 
això en el concepte pressupostari destinat específicament 
a la dita finalitat.

En els Organismes autònoms de l’Estat, amb activitats 
industrials, comercials, financeres o anàlogues, i en les 

entitats públiques empresarials, esta contractació reque-
rirà un   informe favorable del corresponent interventor 
delegat, que versarà sobre la no disponibilitat de crèdit en 
el concepte pressupostari destinat a la contractació de 
personal eventual en el capítol corresponent. En cas de 
disconformitat amb l’informe emés, l’organisme autònom 
o l’entitat pública empresarial podrà 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 regula-
des 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 per 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, es tindran 
en compte per a 2006 els havers reguladors que a conti-
nuació s’establixen, assignant-se d’acord amb les regles 
que es contenen en 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
Havers reguladors

—
Euros/any

  
A 34.622,08
B 27.248,45
C 20.927,29
D 16.556,96
E 14.116,11

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

Administració Civil i Militar de l’Estat

Índex
Havers reguladors

—
Euros/any

  
10 34.622,08
8 27.248,45
6 20.927,29
4 16.556,96
3 14.116,11

Administració de Justícia 

Multiplicador
Havers reguladors

—
Euros/any

  
4,75 34.622,08
4,50 34.622,08
4,00 34.622,08
3,50 34.622,08
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3,25 34.622,08
3,00 34.622,08
2,50 34.622,08
2,25 27.248,45
2,00 23.860,45
1,50 16.556,96
1,25 14.116,11

Multiplicador
Havers reguladors

—
Euros/any

  

Tribunal Constitucional

Cos
Havers reguladors

—
Euros/any

  
Secretari general  . . . . . . . . . . . . 34.622,08
De lletrats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.622,08
Gerent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.622,08

Corts Generals

Cos
Havers reguladors 

—
Euros/any

  
De lletrats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.622,08
D’arxivers-bibliotecaris  . . . . . . . . . . . 34.622,08
D’assessors facultatius  . . . . . . . . . . . 34.622,08
De redactors, taquígrafs i estenoti-

pistes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.622,08
Tecnicoadministratiu  . . . . . . . . . . . . . 34.622,08
Auxiliar administratiu  . . . . . . . . . . . . 20.927,29
D’uixers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.556,96

 Dos. Per a la determinació inicial de les pensions 
causades pel personal a què es referix l’article 3, apartat 2, 
lletres a) i c), del text refós de la Llei de Classes Passives 
de l’Estat, que produïsquen efectes econòmics a partir de 
l’1 de gener de 2006, es tindran en compte les bases regu-
ladores que resulten de l’aplicació de les regles següents:

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

Administració Civil i Militar de l’Estat

Índex Grau Grau especial

Import per concepte
De sou i grau en

còmput anual
—

Euros

    
10 (5,5) 8  23.209,79
10 (5,5) 7  22.571,92
10 (5,5) 6  21.934,06
10 (5,5) 3  20.020,42

10 5  19.694,71
10 4  19.056,85
10 3  18.419,00
10 2  17.781,08
10 1  17.143,20
8 6  16.561,72
8 5  16.051,51
8 4  15.541,29
8 3  15.031,07

8 2  14.520,86
8 1  14.010,63
6 5  12.616,99
6 4  12.234,45
6 3  11.851,94
6 2  11.469,37
6 1 (12 per 100) 12.371,37
6 1  11.086,82
4 3  9.335,96
4 2 (24 per 100) 11.140,10
4 2  9.080,86
4 1 (12 per 100) 9.856,31
4 1  8.825,76
3 3  8.060,96
3 2  7.869,66
3 1  7.678,40

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 37.902,25
4,50 35.907,39
4,00 31.917,69
3,50 27.927,96
3,25 25.933,11
3,00 23.938,24
2,50 19.948,55
2,25 17.953,69
2,00 15.958,83
1,50 11.969,13
1,25  9.974,26

Tribunal Constitucional

Cos

Import per concepte
de sou en

còmput anual
—

Euros

  
Secretari general  . . . . . . . . 35.907,39
De lletrats  . . . . . . . . . . . . . . 31.917,69
Gerent . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.917,69

Corts Generals

Cos

Import per concepte
de sou en

còmput anual
—

Euros

  

De lletrats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.888,14
D’arxivers-bibliotecaris  . . . . . . . . 20.888,14
D’assessors facultatius  . . . . . . . . 20.888,14
De redactors, taquígrafs i estenoti-

pistes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.181,89
Tecnicoadministratiu  . . . . . . . . . . 19.181,89
Auxiliar administratiu  . . . . . . . . . 11.552,02
D’uixers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.137,77
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 b) A l’import anual pels conceptes de sou i, si és el 
cas, grau, a què referix l’apartat anterior, se sumarà la 
quantia que s’obtinga de multiplicar el nombre de triennis 
que tinga acreditats el causant pel valor unitari en còmput 
anual que corresponga a cada trienni en funció del cos o 
plaça en què haja prestat servicis, atenent, si és el cas, als 
índexs de proporcionalitat o multiplicadors assignats a 
estos en els quadres següents: 

Administració Civil i Militar de l’Estat

Índex

Valor unitari del trienni
en còmput anual

—
Euros

  
10 749,79
8 599,84
6 449,86
4 299,94
3 224,94

Administració de Justícia

Multiplicadors
a l’efecte de triennis

Valor unitari del trienni
en còmput anual

—
Euros

  
3,50 1.396,38
3,25 1.296,66
3,00 1.196,92
2,50 997,41
2,25 898,91
2,00 797,95
1,50 598,44
1,25 498,72

Tribunal Constitucional

Cos

Valor unitari del trienni
en còmput anual

—
Euros

  
Secretari general  . . . . . . . . 1.396,38
De lletrats  . . . . . . . . . . . . . . 1.396,38
Gerent . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.396,38

Corts Generals

Cos

Valor unitari del trienni
en còmput anual

—
Euros

  
De lletrats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854,07
D’arxivers-bibliotecaris  . . . . . . . . . . 854,07
D’assessors facultatius  . . . . . . . . . . 854,07
De redactors, taquígrafs i estenoti-

pistes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854,07
Tecnicoadministratiu  . . . . . . . . . . . . 854,07
Auxiliar administratiu  . . . . . . . . . . . 512,46
D’uixers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341,63

 Tres. L’import mensual de les pensions a què es refe-
rix este precepte s’obtindrà 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 a 2006.

U. L’import de les pensions reconegudes a l’empara 
de la Llei 5/1979, de 18 de setembre, en favor de familiars 

de difunts com a conseqüència de la guerra civil, no podrà 
ser inferior, per a 2006, a l’establit com a quantia mínima 
en el sistema de la Seguretat Social per a les pensions de 
viudetat en favor de titulars majors de seixanta-cinc 
anys.

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

Dos. 1. Les pensions reconegudes a l’empara de la 
Llei 35/1980, de 26 de juny, de mutilats de guerra excom-
batents de la zona republicana, els causants de les quals 
no tinguen la condició de militar professional de les For-
ces i Instituts Armats, es fixen per a 2006 en les quanties 
següents:

a) La pensió de mutilació serà la que resulte d’apli-
car els percentatges establits per a cada grau d’incapaci-
tat a la quantitat de 4.278,21 euros, referida a 12 mensua-
litats.

b) La suma de la remuneració bàsica, la remuneració 
substitutòria de triennis i les remuneracions suplementà-
ries en compensació per retribucions no percebudes serà 
d’11.538,23 euros, referida a 12 mensualitats, i l’import de 
cada una de les dos mensualitats extraordinàries serà de 
la mateixa quantia que la de la mensualitat ordinària per 
estos conceptes.

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

2. L’import de les pensions en favor de familiars 
d’excombatents professionals reconegudes a l’empara de 
la Llei 35/1980, no podrà ser inferior, per a 2006, a l’esta-
blit com a quantia mínima en el sistema de la Seguretat 
Social per a les pensions de viudetat en favor de titulars 
majors de 65 anys.

Tres. Les pensions reconegudes a l’empara de la Llei 
6/1982, de 29 de març, sobre retribució bàsica a Mutilats 
Civils de Guerra, es fixen per a 2006 en les quanties 
següents:

a) La retribució bàsica per als que tinguen reconeguda 
una incapacitat de segon, tercer o quart grau, en el 100 per 
cent de la quantitat de 8.076,77 euros, referida a 12 men-
sualitats.

b) Les pensions en favor de familiars en el mateix 
import que l’establit com a quantia mínima en el sistema 
de la Seguretat Social per a les pensions de viudetat en 
favor de titulars majors de 65 anys.

Quatre. Les pensions reconegudes a l’empara del 
Decret 670/1976, de 5 de març, en favor de mutilats de 
guerra que no van poder integrar-se en el Cos de Cava-
llers Mutilats, s’establiran, per a 2006, en l’import que 
resulte d’aplicar els percentatges establits per a cada grau 
d’incapacitat a la quantia de 5.125,84 euros, referida a 12 
mensualitats.

Cinc. La quantia per a 2006 de les pensions causades 
a l’empara del títol II de la Llei 37/1984, de 22 d’octubre, 
sobre reconeixement de drets i servicis prestats a qui 
durant la guerra civil van formar part de les Forces Arma-
des i d’Orde Públic i Cos de Carrabiners de la República, 
es fixarà prenent en consideració l’import pels conceptes 
de sou i grau que corresponga d’entre els continguts en 
l’apartat Dos.a) del precedent article 36.

Les quanties d’estes pensions no podran ser inferiors 
a les següents:
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a) En les pensions en favor de causants, a l’import 
establit com a quantia mínima en el sistema de la Segure-
tat Social per a les pensions de jubilació, amb cònjuge a 
càrrec, en favor de titulars majors de 65 anys.

b) En les pensions de viudetat, a l’import establit 
com a quantia mínima en el sistema de la Seguretat 
Social per a les pensions de viudetat en favor de titulars 
majors de 65 anys.

Article 38. Determinació inicial de les pensions no con-
tributives de la Seguretat Social.

Per a l’any 2006, la quantia de les pensions de jubila-
ció i invalidesa de la Seguretat Social, en la seua modali-
tat no contributiva, es fixarà en 4.164,44 euros íntegres 
anuals.

CAPÍTOL II

Limitacions en l’assenyalament inicial de les pensions 
públiques

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

U. L’import a percebre com a conseqüència de l’as-
senyalament inicial de les pensions públiques no podrà 
superar durant l’any 2006 la quantia íntegra de 2.202,31 
euros mensuals, sense perjuí de les pagues extraordinà-
ries que puguen correspondre al seu titular i la quantia de 
les quals també estarà afectada per l’esmentat límit.

No obstant això, si el pensionista té dret a percebre 
menys o més de 14 pagues a l’any, incloses les extraordi-
nàries, el dit límit mensual haurà de ser adequat, a l’efecte 
que la quantia íntegra anual que corresponga a l’interes-
sat arribe o no supere, durant l’any 2006 l’import de 
30.832,34 euros.

Dos. En aquells supòsits en què un mateix titular 
cause simultàniament dret a dos o més pensions públi-
ques de les enumerades en l’article 37 de la Llei 4/1990, de 29 
de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1990, 
conforme a la redacció donada per la disposició addicio-
nal deu 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 estarà subjecte als mateixos límits 
que s’establixen en l’apartat anterior.

A este efecte es determinarà, en primer lloc, l’import 
íntegre de cada una de les pensions públiques de què es 
tracte i, si la suma de totes estes excedira 2.202,31 euros 
mensuals, es reduiran proporcionalment fins a absorbir el 
dit excés.

No obstant això, si alguna de les pensions que es cau-
sen està a càrrec del Fons Especial d’una de les Mutuali-
tats de Funcionaris incloses en la lletra c) de l’article 37 de 
la Llei 4/1990, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 1990, conforme a la redacció donada per la 
disposició addicional deu de la Llei 62/2003, de 30 de 
desembre, la minoració s’efectuarà preferentment i, si és 
possible, amb simultaneïtat al seu reconeixement sobre 
l’import íntegre de les dites pensions, i es procedirà amb 
posterioritat, si això fóra necessari, a l’aplicació de la 
reducció proporcional en les restants pensions, perquè la 
suma de totes estes no supere el límit màxim indicat.

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

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

Quatre. Si en el moment de l’assenyalament inicial a 
què es referixen els apartats anteriors, els organismes o 
entitats competents no puguen conéixer la quantia i natu-
ralesa de les altres pensions que corresponguen al bene-
ficiari, el dit assenyalament es realitzarà amb caràcter 
provisional fins al moment en què es puguen practicar les 
oportunes comprovacions.

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

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

En tot cas, els assenyalaments inicials realitzats en 
supòsits de concurrència de pensions públiques estaran 
subjectes a revisió periòdica.

Sis. La minoració o supressió de l’import dels asse-
nyalaments inicials de pensions públiques que puguen 
efectuar-se per aplicació de les normes limitadores no 
significarà, de cap manera, minva o perjuí dels drets 
annexos al reconeixement de la pensió diferents al del 
cobrament d’esta.

Set. El límit màxim de percepció establit en este 
article no s’aplicarà a les pensions següents públiques 
que es causen durant l’any 2006:

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

b) Pensions del Règim de Classes Passives del 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’empara 
de la disposició addicional quaranta-tres 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 inicial 
de les pensions públiques concórreguen en un mateix 
titular alguna o algunes de les pensions mencionades en 
l’apartat set d’este article o de les establides en el títol II 
del Reial Decret 851/1992, de 10 de juliol, pel qual es regu-
len determinades pensions extraordinàries causades per 
actes de terrorisme, amb una altra o altres pensions públi-
ques, les normes limitadores d’este article només s’apli-
caran respecte de les no procedents d’actes terroristes.

Nou. Quan en el 2006 s’originen situacions de con-
currència de pensions de vellesa o invalidesa de l’extin-
gida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa amb 
pensions de viudetat d’algun dels règims del Sistema de 
la Seguretat Social, regirà el límit establit en la disposició 
transitòria sèptima del text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, 
de 20 de juny.
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CAPÍTOL III

Revaloració i modificació dels valors
de les pensions públiques per a l’any 2006

Article 40. Revaloració i modificació dels valors de les 
pensions públiques per a 2006.

U. Les pensions de Classes Passives de l’Estat, llevat 
de les excepcions que es contenen en els articles següents 
d’este capítol i que els siguen aplicables, experimentaran 
en el 2006 un increment del 2 per cent, 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 de garantia que figuren en el precedent article 37, 
respecte de les pensions reconegudes a l’empara de la 
legislació especial de la guerra civil.

Dos. Les pensions abonades pel Sistema de la Segu-
retat Social, en la seua modalitat contributiva, experimen-
taran l’any 2006 un increment del 2 per cent, de conformi-
tat 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 es perceben a 31 de desembre de 2005 es fixa-
ran, l’any 2006, en 4.164,44 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 
per 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 sigut causades després de 31 de desembre 
de 2000, experimentaran l’1 de gener de l’any 2006 una 
reducció, respecte dels imports percebuts a 31 de desem-
bre de 2005, del 20 per cent de la diferència entre la quan-
tia corresponent a 31 de desembre de 1978 —o tractant-se 
del Mont de Pietat de Funcionaris de l’Organització Sindi-
cal, a 31 de desembre de 1977— i la que corresponga 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 a 1990, conforme a la redacció donada per la disposi-
ció addicional deu de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, 
i no mencionadas en els apartats anteriors d’este article, 
experimentaran en el 2006 la revaloració o modificació 
que, si és el cas, corresponga segons la normativa pròpia, 
que s’aplicarà sobre les quanties percebudes a 31 de 
desembre de 2005, llevat de les excepcions que es conte-
nen en els articles següents d’este capítol i que els siguen 
expressament aplicables.

Article 41. Pensions no revalorables durant l’any 2006.

U. L’any 2006 no experimentaran revaloració les 
pensions 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 a 1990, conforme a la redacció donada per la 
disposició addicional deu de la Llei 62/2003, de 30 de 
desembre, l’import íntegre mensual de la qual, sumat, si 
és el cas, a l’import íntegre mensual de les altres pensions 
públiques percebudes pel seu titular, excedisca 2.202,31 
euros íntegres en còmput mensual, i s’entrendrà esta 
quantitat en els termes exposats en el precedent article.

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

ons extraordinàries a víctimes del terrorisme, i a les pen-
sions reconegudes a l’empara de la Disposició addicional 
quaranta-tres de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social.

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

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

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

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

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan la 
suma de totes les pensions concurrents i les de l’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 Invali-
desa es revalorarà en un import igual a la diferència resul-
tant. Esta diferència no té caràcter consolidable, i serà 
absorbible amb qualsevol increment que puguen experi-
mentar les percepcions de l’interessat, ja siga en concepte 
de revaloracions o per reconeixement de noves prestaci-
ons de caràcter periòdic. 

Quan la pensió de vellesa o invalidesa de l’extingida 
Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa concór-
rega amb una pensió o pensions de viudetat d’algun dels 
règims del Sistema de Seguretat Social, correspondra la 
seua revaloració, sense perjuí de l’aplicació del límit esta-
blit en la disposició transitòria sèptima del text refós de la 
Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

f) Les pensions de les Mutualitats integrades en el 
Fons Especial de la Mutualitat General de Funcionaris 
Civils de l’Estat que, en 31 de desembre de 2005, hagen ja 
aconseguit les quanties corresponents al 31 de desembre 
de 1973.

Dos. En cas que Mutualitats, Monts de Pietat o Enti-
tats de Previsió Social de qualsevol tipus, que integren 
personal pertanyent a empreses o societats amb partici-
pació majoritària de l’Estat, de Comunitats Autònomes, 
de Corporacions Locals o d’Organismes autònoms i es 
financen amb fons procedents dels dits òrgans o entitats 
públiques, o en cas que estos, directament, estiguen abo-
nant al personal inclòs en l’acció protectora d’aquelles 
pensions complementàries per qualsevol concepte sobre 
les quals els corresponga abonar als règims generals que 
s’apliquen, les revaloracions a què es referix l’article 40, 
seran considerades com a límit màxim, i podran aplicar-
se coeficients menors i fins i tot inferiors que la unitat, a 
les dites pensions complementàries, d’acord amb les 
regulacions pròpies o amb els pactes que es produïs-
quen.

Article 42. Limitació de l’import de la revaloració per a 
l’any 2006 de les pensions públiques.

U. L’import de la revaloració per a l’any 2006 de les 
pensions públiques que, conforme a les normes dels pre-
ceptes d’este capítol, puguen incrementar-se, no podrà 
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suposar per a estes, una vegada revalorades, un valor 
íntegre anual superior a 30.832,34 euros.

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

A este efecte, cada entitat o organisme competent per 
a revalorar determinarà el propi límit màxim de percepció 
anual per a les pensions a càrrec seu. Este límit consistirà 
en una xifra que guarde amb l’esmentada quantia íntegra 
de 30.832,34 euros anuals la mateixa proporció que la que 
guarda la pensió o pensions a càrrec de l’organisme o 
entitat de què es tracte amb el conjunt total de les pensi-
ons públiques que perceba el titular.

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

L = P × 30.832,34 euros anuales
T

 Sent «P» el valor íntegre teòric anual aconseguit a 31 
de desembre de 2005 per la pensió o pensions a càrrec de 
l’organisme o entitat competent, i «T» el resultat d’afegir a 
la xifra anterior el valor íntegre anual de les restants pen-
sions concurrents d’este titular en idèntic moment.

No obstant això, si alguna de les pensions que percep 
l’interessat està a càrrec del Fons Especial d’una de les 
Mutualitats de Funcionaris incloses en la lletra c) de l’ar-
ticle 37 de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 1990, conforme a la redacció 
donada per la disposició addicional deu de la Llei 62/2003, 
de 30 de desembre, o es tracta de les pensions no revalo-
rables a càrrec d’alguna de les entitats a què es referix 
l’apartat Dos de l’article 41, l’aplicació de les regles reco-
llides en els paràgrafs anteriors s’adaptarà reglamentària-
ment a fi que es puga aconseguir, si és el cas, el límit 
màxim de percepció, en el supòsit de concórrer les dites 
pensions complementàries amb una altra o altres l’import 
de les quals haja sigut minorat o suprimit, a l’efecte de no 
sobrepassar la quantia màxima fixada en cada moment.

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

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

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

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

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

b) Pensions del Règim de Classes Passives de l’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’empara 
de la disposició addicional quaranta-tres de la Llei 
62/2003, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Adminis-
tratives i de l’Orde Social.

Cinc. Quan en un mateix titular concórreguen alguna 
o algunes de les pensions mencionades en el precedent 
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 públiques, les normes 
limitadores d’este precepte només s’aplicaran respecte 
de les no procedents d’actes terroristes.

Sis. En els supòsits de concurrència de pensions de 
vellesa o invalidesa de l’extingida Assegurança Obligatò-
ria de Vellesa i Invalidesa amb pensions de viudetat d’al-
gun dels règims del sistema de la Seguretat Social regirà 
el límit establit en la disposició transitòria sèptima del text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, llevat que els 
interessats tinguen reconeguts imports superiors amb 
anterioritat a l’1 de setembre de 2005, i en este cas s’apli-
caran les normes generals sobre revaloració sempre que, 
per efecte d’estes normes, la suma de les quanties de les 
pensions concurrents continue sent superior al mencio-
nat límit.

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 reglamentàriament es determi-
nen, tindran dret a percebre els complements econòmics 
necessaris per a aconseguir la quantia mínima de les pen-
sions els pensionistes de Classes Passives de l’Estat que 
no perceben durant l’exercici del 2006 ingressos de tre-
ball o de capital o que, si els perceben, no excedisquen 
6.244,98 euros a l’any.

A este efecte, també es computaran entre estos 
ingressos les plusvàlues o guanys patrimonials, així com 
els rendiments que puguen deduir-se del muntant econò-
mic del patrimoni, aplicant al seu valor el 50 per cent del 
tipus d’interés legal dels diners establits en esta Llei, amb 
l’excepció de la vivenda habitualment ocupada pel pensi-
onista i dels béns les rendes dels quals hagen sigut com-
putades.

Per a acreditar les rendes i ingressos, el Centre Gestor 
podrà exigir al pensionista una declaració d’estes i, si és 
el cas, l’aportació de les declaracions tributàries presenta-
des.

Es presumirà que concorren els requisits indicats 
quan l’interessat haja percebut durant l’any 2005 ingres-
sos per quantia igual o inferior a 6.122,53 euros anuals. 
Esta presumpció es podrà destruir, si és el cas, per les 
proves obtingudes per l’Administració.

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

En els supòsits que, de conformitat amb les previsions 
legals, es tinga reconeguda una part proporcional de la 
pensió de viudetat, el complement per a mínims a aplicar, 
si és el cas, ho serà en la mateixa proporció que es va 
tindre en compte per al reconeixement de la pensió.

Els efectes econòmics del reconeixement dels com-
plements econòmics es retrotrauran al dia 1 de gener de 
l’any en què se sol·liciten o a la data de començament 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’exercitar el dret al cobrament de la 
pensió, els efectes econòmics podran ser els de la data de 
començamen d’esta, amb una retroactivitat màxima d’un 
any des que se sol·liciten i sempre que es reunisquen els 
requisits necessaris per a la seua percepció.
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Dos. Els reconeixements de complements econò-
mics que s’efectuen el 2006 basant-se en declaracions de 
l’interessat tindran caràcter provisional fins que es com-
prove la realitat o efectivitat del que declara.

En tot cas, l’Administració podrà revisar periòdica-
ment, d’ofici o a instància de l’interessat, les resolucions 
de reconeixement de complements econòmics, i podrà 

comportar, si és el cas, l’exigència del reintegrament de 
l’indegudament percebut pel titular de la pensió. Este 
reintegrament podrà practicar-se a càrrec de les successi-
ves mensualitats de pensió.

Tres. Durant el 2006 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. 558,08 euros/mes
7.813,12 euros/any

460,65 euros/mes
6.449,10 euros/any

Pensió de viudetat. 460,65 euros/mes
6.449,10 euros/any

Pensió familiar diferent de la de viudetat, sent N el nombre 
de beneficiaris de la pensió o pensions.

460,65 euros/mes
N

6.449,10 euros/any
N

 Quatre. Els complements econòmics regulats en els 
apartats precedents no s’aplicaran 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 reconegu-
des a l’empara del títol II de la Llei 37/1984, de 22 d’octu-
bre, a les quals sí que els seran aplicables els mencionats 
complements econòmics.

Article 44. Reconeixement dels complements per a les 
pensions inferiors a la mínima en el sistema de la Segu-
retat Social i imports de les dites pensions l’any 2006.

U. En els termes que reglamentàriament es determi-
nen, tindran dret a percebre els complements necessaris 
per a aconseguir la quantia mínima de pensions els pen-
sionistes del sistema de la Seguretat Social en la seua 
modalitat contributiva que no perceben ingressos de 
capital o treball personal o que, percebent-los, no exce-
disquen 6.244,98 euros a l’any. A este efecte, també es 
computaran entre estos ingressos les plusvàlues o guanys 
patrimonials, així com els rendiments que puguen deduir-
se de l’import econòmic del patrimoni, aplicant al seu 
valor el 50 per cent del tipus d’interés legal dels diners 
establits en esta Llei, amb l’excepció de la vivenda habitu-
alment ocupada pel pensionista i dels béns les rendes 
dels quals hagen sigut computades.

Per a acreditar les rendes i ingressos, l’entitat Gestora 
podrà exigir al pensionista una declaració d’estes i, si és 
el cas, l’aportació de les declaracions tributàries presentades.

No obstant això, els pensionistes de la Seguretat 
Social en la seua modalitat contributiva que perceben 
ingressos pels conceptes indicats en quantia superior a la 
xifra assenyalada en el paràgraf primer d’este apartat tin-
dran dret a un complement per mínims, quan la suma en 
còmput anual d’estos ingressos i dels corresponents a la 
pensió ja revalorada resulte inferior a la suma de 6.244,98 
euros més l’import en còmput anual de la quantia mínima 
fixada per a la classe de pensió de què es tracte. En este 
cas, el complement per a mínims consistirà en la 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.

Només a l’efecte de garantia de complements per a 
mínims, s’equipararan a ingressos de treball les pensions 

públiques que no estiguen a càrrec de qualsevol dels 
règims públics bàsics de previsió social.

Dos. Es presumirà que concorren els requisits indi-
cats en el número anterior, quan l’interessat haja percebut 
durant l’any 2005 ingressos per quantia igual o inferior a 
6.122,53 euros. Esta presumpció podrà invalidar-se, si és el 
cas, per les proves obtingudes per l’Administració.

Tres. A l’efecte del que preveu este article, es conside-
rarà que hi ha cònjuge a càrrec del titular d’una pensió 
quan aquell es trobe convivint amb el pensionista i 
depenga econòmicament d’ell.

S’entendrà que hi ha dependència econòmica quan 
concórreguen les circumstàncies següents:

a) Que el cònjuge del pensionista no siga, al seu torn, 
titular d’una pensió a càrrec d’un règim bàsic públic de 
previsió social, i s’entenen compresos en el dit concepte 
els subsidis de garantia d’ingressos mínims i d’ajuda per 
tercera persona, ambdós de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 
d’Integració Social de Minusvàlids, i les pensions assisten-
cials regulades en la Llei 45/1960, de 21 de juliol.

b) Que els rendiments per qualsevol naturalesa del 
pensionista i del seu cònjuge, computats en la forma asse-
nyalada en l’apartat U d’este article, siguen inferiors a 
7.284,84 euros anuals.

Quan la suma, en còmput anual, dels rendiments men-
cionats en el paràgraf anterior i de l’import, també en còm-
put anual, de la pensió que es complementarà resulte 
inferior a la suma de 7.284,84 euros i de la quantia anual de 
la pensió mínima amb cònjuge a càrrec de què es tracte, es 
reconeixerà un complement igual a la diferència, distribuït 
entre el nombre de mensualitats que corresponga.

Quatre. A l’efecte previst en l’apartat U d’este article, 
els pensionistes de la Seguretat Social en la seua modalitat 
contributiva que tinguen reconegut un complement per 
mínims i hagen percebut durant l’any 2005 ingressos de 
capital o treball personal que excedisquen 6.122,53 euros 
estaran obligats a presentar abans de l’1 de març de l’any 
2006 una declaració expressiva de la quantia dels dits 
ingressos. L’incompliment d’esta obligació donarà lloc al 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes 
pel pensionista amb els efectes i en la forma que reglamen-
tàriament es determinen.

Cinc. Durant l’any 2006, les quanties mínimes de les 
pensions del Sistema de la Seguretat Social, en la seua 
modalitat contributiva, queden fixades, en còmput anual, 
classe de pensió i requisits concurrents en el titular, en les 
quanties següents: 
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Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge a càrrec
—

Euros/any

Sense cònjuge a càrrec
—

Euros/any

   

Jubilació
Titular amb seixanta-cinc anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.813,12 6.449,10
Titular menor de seixanta-cinc anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.301,84 6.009,08

Incapacitat Permanent

Gran invalidesa amb increment del 50 per cent  . . . . . . . . . . . . . 11.719,68 9.673,72
Absoluta 7.813,12 6.449,10
Total: Titular amb seixanta-cinc anys 7.813,12 6.449,10
Total: «Qualificada» amb edat entre seixanta i seixanta-quatre 

anys 7.301,84 6.009,08
Parcial del règim d’accidents de treball:
Titular amb seixanta-cinc anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.813,12 6.449,10

Viudetat

Titular amb seixanta-cinc anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.449,10
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys  . . . . . . . 6.009,08
Titular amb menys de seixanta anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.795,14
Titular amb menys de seixanta anys amb càrregues familiars  . 6.009,08

Orfandat

Per beneficiari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.949,64
En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 4.795,14 

euros distribuïts, si és el cas, entre els beneficiaris.
Per beneficiari minusvàlid menor de 18 anys amb una minusva-

lidesa en grau igual o superior al 65 per cent  . . . . . . . . . . . . . 2.800,00

En favor de familiars

Per beneficiari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.949,64
Si no hi ha viudo ni orfe pensionistes:

— Un sol beneficiari, amb 65 anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.019,00
— Un sol beneficiari menor de 65 anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.725,56
—  Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cada un d’ells 

s’incrementarà en l’import que resulte de prorratejar 
2.845,50 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 2006, la quantia de les 
pensions de l’extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa 
i Invalidesa, no concurrents amb altres pensions públiques, 
queda fixada, en còmput anual, en 4.516,54 euros.

Als dits efectes no es considerarà pensió concurrent la 
prestació econòmica reconeguda a l’empara de la Llei 3/2005, 
de 18 de març, als ciutadans d’origen espanyol desplaçats 
a l’estranger, durant la seua minoria d’edat, com a conse-
qüència de la guerra civil, ni la pensió percebuda pels 
mutilats útils o incapacitats de primer grau per causa de la 
passada guerra civil espanyola, siga quina siga la legisla-
ció reguladora, ni el subsidi d’ajuda per tercera persona 
previst en la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social 
dels Minusvàlids, ni les pensions extraordinàries deriva-
des d’actes de terrorisme.

L’import de les pensions de vellesa o invalidesa de 
l’extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa 
serà l’establit en el paràgraf primer, encara que concórre-
guen amb pensions de viudetat d’algun dels règims del 
sistema de la Seguretat Social, sense perjuí de l’aplicació 

del límit establit en la disposició transitòria sèptima del 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social, apro-
vat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

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 viu d’este a 31 de desembre de l’any 2006 no supere 
el saldo corresponent a 1 de gener de 2006 en més de 
14.081.880,62 milers d’euros.

Dos. Este límit, que serà efectiu al terme de l’exer-
cici, es podrà sobrepassar en el curs d’este, i quedarà 
automàticament revisat:

a) Per l’import de les modificacions netes de crèdits 
pressupostaris corresponents als capítols I a VIII.
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b) Per les desviacions entre les previsions d’ingres-
sos contingudes en esta Llei i l’evolució real d’estos.

c) Per les bestretes de tresoreria i la variació neta de 
les operacions no pressupostàries previstes legalment.

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

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

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

U. S’autoritza els Organismes públics que figuren en 
l’annex III d’esta Llei a concertar operacions de crèdit 
durant l’any 2006 pels imports que, per a cada un, figuren 
en l’annex esmentat.

Així mateix, s’autoritza les entitats públiques empre-
sarials que figuren en eixe mateix annex III a concertar 
operacions de crèdit durant l’any 2006 pels imports que, 
per a cada una, figuren en el dit annex. 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.

Dos. Els Organismes Públics d’Investigació i l’Institut 
Astrofísic de Canàries podran concertar operacions de 
crèdit en forma de bestretes reembossables, en l’àmbit de 
les convocatòries d’ajudes de la Secretaria d’Estat d’Uni-
versitats i Investigació, en les condicions que s’hi especi-
fiquen.

Esta autorització serà aplicable únicament a les bes-
tretes que es concedisquen a fi de facilitar la disponibilitat 
de fons per al pagament de despeses que, una vegada 
justificades, es financen a càrrec del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, o a les ajudes dissenyades 
específicament en la modalitat de bestreta reintegrable 
prèvia i subvenció posterior per a l’amortització de la bes-
treta reintegrable.

Article 48. Informació de l’evolució del Deute de l’Estat 
al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Congrés dels 
Diputats i al Senat; i dels comptes oberts pel Tresor al 
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 assumit per este, encara que la 
part assumida siga únicament la càrrega financera, reme-
tran a la Direcció General del Tresor i Política Financera 
del Ministeri d’Economia i Hisenda la informació següent: 
trimestralment, sobre els pagaments efectuats i sobre la 
situació del Deute el dia últim del trimestre, i al comença-
ment de cada any, sobre la previsió de les despeses finan-
ceres i amortitzacions per a l’exercici.

El Govern comunicarà trimestralment a les comissi-
ons 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 comunicarà trimestralment el 
nombre de comptes oberts pel Tresor al Banc d’Espanya o 
en altres entitats financeres, així com els imports i l’evolu-
ció dels saldos.

CAPÍTOL II

Avals Públics i altres garanties

Article 49. Import dels avals de l’Estat

U. L’import dels avals a prestar per l’Estat durant 
l’exercici de l’any 2006 no podrà excedir 1.750 milions 
d’euros.

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

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

b) A l’Ens Públic Ràdio Televisió Espanyola, per un 
import màxim de 275,518 milions d’euros. 

 c) Dins del total assenyalat en l’apartat U, s’aplicarà 
el límit màxim de 39,07 milions d’euros a garantir les obli-
gacions derivades d’operacions de crèdit concertades per 
empreses navilieres domiciliades a Espanya destinades a 
la renovació i modernització de la flota mercant espanyola 
per mitjà de l’adquisició per compra, per arrendament 
amb opció a compra o per arrendament financer amb 
opció a compra, de vaixells mercants nous, en construc-
ció o usats amb una antiguitat màxima de cinc anys.

Les sol·licituds d’aval que es presenten transcorreguts 
sis mesos des de la data de formalització de l’adquisició 
del vaixell no podran ser tingudes en compte.

L’efectivitat de l’aval que siga atorgat amb anterioritat 
a la formalització de l’adquisició del vaixell quedarà con-
dicionada al fet que la dita formalització es produïsca dins 
dels sis mesos següents a la data de notificació de l’ator-
gament de l’aval.

L’import avalat no podrà superar el 35 per cent del 
preu total del vaixell finançat.

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

En tot cas, l’autorització d’avals es basarà en una ava-
luació de la viabilitat economicofinancera de l’operació i 
del risc.

La Comissió Delegada per a Assumptes Econòmics 
determinarà el procediment de concessió d’avals, els 
requisits que hauran de concórrer per a la seua concessió 
i les condicions a què quedarà subjecta l’efectivitat dels 
avals atorgats.

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

S’autoritza la Societat Estatal de Participacions Industri-
als a prestar avals en l’exercici de l’any 2006, en relació 
amb les operacions de crèdit que concerten i amb les obli-
gacions derivades de concursos d’adjudicació en què par-
ticipen durant l’esmentat exercici les societats mercantils 
en el capital de les quals participe directament o indirecta-
ment, fins a un límit màxim de 1.210 milions d’euros.

Article 51. Informació sobre avals públics atorgats.

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

Article 52. Avals per a garantir valors de renda fixa eme-
sos per Fons de Titulització d’actius.

U. L’Estat podrà atorgar avals fins a una quantia 
màxima, durant l’exercici de 2006, de 800 milions d’eu-
ros, per a garantir valors de renda fixa emesos per Fons 
de Titulització d’actius constituïts a l’empara dels conve-
nis que subscriguen l’Administració General de l’Estat i 
les societats gestores de Fons de Titulització d’actius ins-
crites en la Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb 
vista a millorar 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 podrà 
excedir 5.000 milions d’euros a 31 de desembre del 2006.
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Tres. L’atorgament dels avals assenyalats en l’apar-
tat U d’este article haurà de ser acordat pel Ministeri 
d’Economia i Hisenda, en el moment de la constitució del 
fons i després de la tramitació del preceptiu expedient.

Quatre. Les Societats Gestores de Fons de Titulitza-
ció d’actius hauran 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 impa-
gats o fallits de la cartera titulitzada.

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

Sis Es faculta el ministre d’Economia i Hisenda per-
què establisca, si és el cas, les normes i requisits a què 
s’ajustaran els convenis a què fa menció l’apartat U d’este 
article.

CAPÍTOL III

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

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

U. L’Estat reembossarà durant l’any 2006 a l’Institut 
de Crèdit Oficial tant les quantitats que este haja satisfet a 
les institucions financeres en recompensa de les operaci-
ons d’ajust d’interessos previstes en la Llei 11/1983, de 16 
d’agost, de Mesures financeres d’estímul a l’exportació, 
com els costos de gestió de les dites operacions en què 
aquell haja incorregut.

Els ingressos depositats en l’Institut de Crèdit Oficial 
durant l’any 2006 per aplicació del que preveu l’apartat 2 
de l’ article 15 del Reial Decret 677/1993 podran 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 operaci-
ons d’ajust recíproc d’interessos, quan este siga positiu i 
corresponga el seu abonament per l’Institut de Crèdit Ofi-
cial a l’entitat financera participant en el conveni. En cas 
que hi haja saldos positius a favor de l’Institut de Crèdit 
Oficial a 31 de desembre de l’any 2006, estos s’ingressa-
ran 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 podrà, a càrrec dels mateixos 
ingressos i dotacions assenyalades en el paràgraf anterior 
i conforme als seus Estatuts i normes d’actuació, concer-
tar per si o a través d’agents financers d’intermediació 
operacions d’intercanvi financer que tinguen com a 
objecte cobrir el risc que puga suposar per al Tresor l’evo-
lució dels tipus d’interés, amb l’autorització prèvia de la 
Direcció General de Comerç i Inversions del Ministeri d’In-
dústria, 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 requeriran l’acreditació prèvia de 
reserva de crèdits en els Pressupostos Generals de l’Es-
tat.

Tres. L’import màxim dels crèdits a l’exportació a 
què es referix l’ per al Tresor 4.2 del Reglament aprovat pel 
Reial Decret 677/1993, de 7 de maig, que podran ser apro-
vats durant l’any 2006, ascendix 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 d’esgotar-se el saldo existent a 31 de 

desembre del 2005 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, podrà, durant l’any 2006 i amb justifi-
cació de noves necessitats, dotar al Fons fins a un límit de 
150,25 milions d’euros.

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

El Govern remetrà trimestralment a les comissions de 
Pressupostos del Congrés dels Diputats i del Senat infor-
mació detallada de totes les compensacions de l’Estat, en 
virtut del que establix l’article 53 d’esta Llei. Així mateix, la 
informació inclourà les quantitats reembossades a l’Institut 
per l’Estat a què es referix l’últim paràgraf de l’apartat Deu 
de la disposició addicional vint segona de la Llei 62/2003, 
de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i 
de l’Orde Social.

Article 55. Fons d’Ajuda al Desenvolupament.

La dotació al Fons d’Ajuda al Desenvolupament s’in-
crementarà l’any 2006 en 850 milions d’euros, que es 
destinaran als fins previstos en l’apartat 2 de la disposició 
addicional vint-i-dos de la Llei 62/2003, de 30 de desem-
bre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde 
Social.

El Consell de Ministres podrà aprovar operacions a 
càrrec del Fons d’Ajuda al Desenvolupament per un import 
de fins a 1.000 milions d’euros al llarg de l’any 2006, 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 sobrepassar l’import total indi-
cat en el paràgraf anterior i sense perjuí de la utilització de 
quanties provinents d’anys anteriors. Queden expressa-
ment excloses d’esta limitació les operacions de refinan-
çament de crèdits concedits amb anterioritat a càrrec del 
Fons d’Ajuda al Desenvolupament que es duguen a terme 
en compliment dels oportuns acords bilaterals o multila-
terals acordats en el si del Club de París, de renegociació 
del deute exterior dels països prestataris.

De la xifra d’aprovacions per Consell de Ministres 
d’operacions a càrrec del Fons d’Ajuda al Desenvolupa-
ment especificada en el paràgraf anterior, un màxim de 
330 milions d’euros estarà destinat a finançar aportacions 
de capital i contribucions financeres a Programes de Des-
envolupament i Organismes i Fons Fiduciaris Internacio-
nals en el marc de les competències del Ministeri d’As-
sumptes Exteriors i de Cooperació, amb els quals Espanya 
tinga o subscriga l’oportú conveni o acord de finança-
ment. El Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació 
tindrà la iniciativa en este àmbit, i prepararà les oportunes 
propostes de finançament, per a la seua presentació 
davant de la Comissió Interministerial del Fons d’Ajuda al 
Desenvolupament.

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

Article 56. Fons per a la concessió de microcrèdits per a 
projectes de desenvolupament social bàsic a l’exte-
rior.

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, ascendirà, l’any 2006, a 100 milions d’euros i es 
destinarà als fins previstos en l’apartat tres d’eixe article, 
així com a les despeses d’assistència tècnica dels distints 
projectes.
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El Consell de Ministres podrà autoritzar operacions a 
càrrec del Fons per un import de fins a 100 milions d’eu-
ros al llarg de l’any 2006.

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

TÍTOL VI

Normes Tributàries

CAPÍTOL I

Impostos Directes

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

Article 57. Coeficients d’actualització del valor d’adquisició.

U. A l’efecte del que preveu l’apartat 2 de l’article 33 del 
text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Perso-
nes Físiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2004, 
de 5 de març, per a les transmissions de béns immobles 
no afectes activitats econòmiques que s’efectuen durant 
l’any 2006, els coeficients d’actualització del valor d’ad-
quisició seran els següents: 

Any d’adquisició Coefi cient

1994 i anteriors 1,1924
1995 1,2597
1996 1,2167
1997 1,1924
1998 1,1692
1999 1,1482
2000 1,1261
2001 1,1040
2002 1,0824
2003 1,0612
2004 1,0404
2005 1,0200
2006 1,0000

 No obstant això, quan les inversions s’hagen efectuat 
el 31 de desembre de 1994, s’aplicarà el coeficient 1,2597.

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

Dos. A l’efecte de l’actualització del valor d’adquisi-
ció prevista en l’apartat anterior, els coeficients aplicables 
als béns immobles afectes activitats econòmiques seran 
els previstos per a l’Impost sobre Societats en l’article 60 
d’esta Llei.

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

1. Als coeficients d’actualització a què es referix 
l’apartat anterior, s’aplicaran sobre el preu d’adquisició i 
sobre les amortitzacions comptabilitzades corresponents 
a este, sense prendre en consideració l’import de l’incre-
ment net del valor resultant de les operacions d’actualit-
zació.

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

Per a determinar el valor anterior de l’element patri-
monial actualitzat es prendran els valors que hagen sigut 

considerats a l’efecte d’aplicar els coeficients d’actualitza-
ció.

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

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

Article 58. Escala general de l’Impost.

Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2006, 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, quedarà redactat com seguix:

«Article 64. Escala general de l’Impost.
1. La base liquidable general serà gravada 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

0,00 0,00  4.161,60  9,06
4.161,60 377,04 10.195,92 15,84

14.357,52 1.992,07 12.484,80 18,68
26.842,32 4.324,23 19.975,68 24,71
46.818,00 9.260,22 D’ara en avant 29,16

 2. S’entendrà per tipus mitjà de gravamen 
estatal el derivat de multiplicar per 100 el quocient 
resultant de dividir la quota obtinguda per l’aplica-
ció de l’escala prevista en l’apartat anterior per la 
base liquidable general. El tipus mitjà de gravamen 
estatal s’expressarà amb dos decimals.»

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

Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2006, l’arti-
cle 75 del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret Legisla-
tiu 3/2004, de 5 de març, quedarà redactat com seguix:

«Article 75. Escala autonòmica o complementària 
de l’Impost.
1. La base liquidable general serà gravada als 

tipus de l’escala autonòmica de l’Impost que, 
d’acord amb el que preveu 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 les Ciu-
tats amb Estatut d’Autonomia, hagen sigut aprova-
des per la Comunitat Autònoma.

Si la Comunitat Autònoma no ha aprovat l’escala 
a què es referix el paràgraf anterior, serà aplicable la 
següent escala complementària: 

Base liquidable
–

Fins a euros

Quota íntegra
–

Euros

Resta de base 
liquidable

–
Fins a euros

Tipus 
aplicable

–
Percentatge

0,00 0,00  4.161,60 5,94
4.161,60 247,20 10.195,92 8,16

14.357,52 1.079,19 12.484,80 9,32
26.842,32 2.242,77 19.975,68 12,29
46.818,00 4.697,78 d’ara en avant 15,84
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 2. S’entendrà per tipus mitjà de gravamen 
autonòmic o complementari el derivat de multipli-
car per 100 el quocient resultant de dividir la quota 
obtinguda per l’aplicació de l’escala prevista en 
l’apartat anterior per la base liquidable general.

El tipus mitjà de gravamen autonòmic s’expres-
sarà amb dos decimals.»

SECCIÓ 2a. IMPOST SOBRE SOCIETATS

Article 60. Coeficients de correcció monetària.

U. Amb efectes per als períodes impositius que s’ini-
cien durant l’any 2006, els coeficients previstos en l’article 
15.10.a) del text refós de la Llei de l’Impost sobre Socie-
tats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de 
març, en funció del moment d’adquisició de l’element 
patrimonial transmés, seran els següents: 

Coefi cients

Amb anterioritat a l’1 de gener de 1984 ... 2,0828
En l’exercici 1984 ........................................ 1,8912
En l’exercici 1985 ........................................ 1,7466
En l’exercici 1986 ........................................ 1,6442
En l’exercici 1987 ........................................ 1,5664
En l’exercici 1988 ........................................ 1,4965
En l’exercici 1989 ........................................ 1,4312
En l’exercici 1990 ........................................ 1,3751
En l’exercici 1991 ........................................ 1,3282
En l’exercici 1992 ........................................ 1,2987
En l’exercici 1993 ........................................ 1,2818
En l’exercici 1994 ........................................ 1,2586
En l’exercici 1995 ........................................ 1,2083
En l’exercici 1996 ........................................ 1,1508
En l’exercici 1997 ........................................ 1,1250
En l’exercici 1998 ........................................ 1,1105
En l’exercici 1999 ........................................ 1,1027
En l’exercici 2000 ........................................ 1,0972
En l’exercici 2001 ........................................ 1,0747
En l’exercici 2002 ........................................ 1,0616
En l’exercici 2003 ........................................ 1,0437
En l’exercici 2004 ........................................ 1,0337
En l’exercici 2005 ........................................ 1,0200
En l’exercici 2006 ........................................ 1,0000

 Dos. Els coeficients s’aplicaran 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 serà el corres-
ponent a l’any en què s’hagen realitzat.

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

Tres. Tractant-se d’elements patrimonials actualitzats 
d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial Decret Llei 
7/1996, de 7 de juny, els coeficients s’aplicaran sobre el 
preu d’adquisició i sobre les amortitzacions comptabilit-
zades corresponents a este, sense prendre 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 es minorarà 
en l’import del valor anterior de l’element patrimonial i al 
resultat s’aplicarà, en el que siga procedent, 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 es minorarà en l’increment net de valor 
derivat de les operacions d’actualització previstes en el 
Reial Decret Llei 7/1996, sent la diferència positiva així 

determinada l’import de la depreciació monetària a què fa 
referència l’apartat 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 prendran els valors que hagen sigut 
considerats a l’efecte d’aplicar els coeficients establits en 
l’apartat U.

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

Respecte dels períodes impositius que s’inicien durant 
l’any 2006, el percentatge a què es referix l’apartat 4 de 
l’article 45 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Soci-
etats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de 
març, serà el 18 per cent per a la modalitat de pagament 
fraccionat prevista en l’apartat 2 d’este. Les deduccions i 
bonificacions a què es referix el dit apartat inclouran totes 
aquelles altres que li siguen aplicables al subjecte passiu.

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

Estaran obligats a aplicar la modalitat a què es referix 
el paràgraf anterior els subjectes passius el volum d’ope-
racions dels quals, calculat conforme al que disposa l’arti-
cle 121 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost 
sobre el Valor Afegit, haja superat la quantitat de 
6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors a la 
data en què es van iniciar els períodes impositius dins de 
l’any 2006.

SECCIÓ 3a. IMPOSTOS LOCALS

Article 62. Impost sobre Béns Immobles.

U. Amb efectes d’1 de gener de l’any 2006, s’actualit-
zaran tots els valors cadastrals dels béns immobles per 
mitjà de l’aplicació del coeficient 1,02. Este coeficient 
s’aplicarà en els termes següents:

a) Quan es tracte de béns immobles valorats con-
forme a les dades que consten en el Cadastre Immobiliari, 
s’aplicarà sobre el valor assignat als dits béns per al 
2005.

b) Quan es tracte de valors cadastrals notificats en 
l’exercici 2005, obtinguts de l’aplicació de Ponències de 
valors parcials aprovades en el mencionat exercici, s’apli-
carà sobre els dits valors.

c) Quan es tracte de béns immobles que hagen 
experimentat alteracions de les seues característiques 
conforme a les dades que consten en el Cadastre Immobi-
liari, sense que les dites variacions hagen tingut efectivi-
tat, el mencionat coeficient s’aplicarà sobre el valor assig-
nat 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 regulada en 
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 parci-
als aprovades des de la primera de les dates indicades en 
els municipis en què s’haja aplicat l’article segon de la Llei 
53/1997, de 27 de novembre, per la qual es modifica parci-
alment 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 previst en este article no tindrà efectes 
respecte al límit de base imposable de les explotacions 
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agràries que condiciona la inclusió en el Règim Especial 
Agrari de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte 
Propi, que seguirà regint-se per la seua legislació especí-
fica.

CAPÍTOL II

Impostos Indirectes 

SECCIÓ 1a. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Article 63. Tipus impositiu aplicable a la televisió digital.

Amb efecte des de l’1 de gener de l’any 2006 s’afig un 
número 16 a l’article 91.U.2 de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, amb la redac-
ció següent:

«16. El subministrament i recepció de servicis 
de radiodifusió digital i televisió digital, quedant exclo-
sos d’este concepte l’explotació de les infraestructu-
res de transmissió i la prestació de servicis de comu-
nicacions electròniques necessàries amb este fi.»

Article 64. Exempcions en els arrendaments de viven-
des.

Amb efecte des de l’1 de gener de l’any 2006, la lletra b) 
de l’apartat 23 del punt U de l’article 20 de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, queda 
redactada com continua:

«b) Els edificis o les parts d’estos destinats 
exclusivament a vivendes o al seu posterior arren-
dament per entitats gestores de programes públics 
de suport a la vivenda o per societats acollides al 
règim especial d’entitats dedicades a l’arrendament 
de vivendes establit en l’Impost sobre Societats. 
L’exempció s’estendrà als garatges i annexos acces-
soris a les vivendes i els mobles, arrendats conjunta-
ment amb aquells.

L’exempció no comprendrà:

a´) Els arrendaments de terrenys per a estacio-
naments de vehicles.

b´) Els arrendaments de terrenys per a depòsit o 
magatzematge de béns, mercaderies o productes, o 
per a instal·lar-hi elements d’una activitat empresa-
rial.

c´) Els arrendaments de terrenys per a exposici-
ons o per a publicitat.

d´) Els arrendaments amb opció de compra de 
terrenys o vivendes l’entrega dels quals estiguera 
subjecta i no exempta a l’impost.

e´) Els arrendaments d’apartaments o vivendes 
moblats quan l’arrendador s’obligue a la prestació 
d’algun dels servicis complementaris propis de la 
indústria hotelera, com ara els de restaurant, neteja, 
llavat de roba o altres d’anàlegs.

f´) Els arrendaments d’edificis o les parts d’este 
per a ser subarrendats, a excepció dels realitzats 
d’acord amb el que disposa la lletra b) anterior.

g´) Els arrendaments d’edificis o part d’estos 
assimilats a vivendes d’acord amb el que disposa la 
Llei d’Arrendaments Urbans.

h´) La constitució o transmissió de drets reals 
de gaudi sobre els béns a què es referixen les lletres 
a´), b´), c´), e´) i f´) anteriors.

j´) La constitució o transmissió de drets reals 
de superfície.»

SECCIÓ 2a. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Article 65. Actualització de les tarifes per transmissió i 
rehabilitació de Grandeses i títols nobiliaris.

Amb efecte des d’1 de gener de l’any 2006, l’escala a 
què fa referència el paràgraf primer de l’article 43 del text 
refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimoni-
als i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, serà la següent: 

Escala

Transmis-
sions 

Directes
–

Euros

Transmissi-
ons

 Transver-
sals

–
Euros

Rehabilitaci-
ons

i reconeixe-
ments de 

títols 
 estrangers

–
Euros

1r  Per cada títol amb 
grandesa .................... 2.396 6.006 14.400

2n  Per cada grandesa 
sense títol ................. 1.713 4.294 10.280

3r  Per cada títol sense 
grandesa .................... 683 1.713 4.121

 CAPÍTOL III

Altres Tributs

Article 66. Taxes.

U. S’eleven a partir de l’1 de gener de 2006 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 2005, tenint en compte el que 
disposa l’article 66.un de la Llei 2/2004, de 27 de desem-
bre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2005.

S’exceptuen del que preveu el paràgraf anterior les 
taxes que hagen sigut creades o objecte d’actualització 
específica per normes dictades l’any 2005.

Les taxes exigibles per la Direcció Central de Tránsit i 
per la Direcció General del Cadastre s’ajustaran, una 
vegada aplicat el coeficient anteriorment indicat, al múlti-
ple de 20 cèntims d’euro més pròxim. Quan l’import a 
ajustar siga múltiple de 10 cèntims d’euro, s’elevarà al 
múltiple de 20 cèntims immediat superior a aquell.

Les taxes exigibles per la Direcció General de Transports 
per carretera previstes en l’article 27 de la Llei 13/1996, 
de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i 
de l’Orde Social, s’ajustaran, una vegada aplicat el coefici-
ent anteriorment indicat, a dos decimals per defecte si el 
tercer decimal fóra inferior a cinc i per excés, en cas con-
trari.

Les taxes exigibles per la Direcció General de la Poli-
cia, per l’expedició del passaport i del Document Nacional 
d’Identitat i per la de la pèrdua d’este últim document, 
s’ajustaran, una vegada aplicat el coeficient anteriorment 
indicat, al múltiple de 10 cèntims d’euro més pròxim; 
quan l’import de les centèsimes a ajustar siga 5 cèntims, 
s’elevarà al múltiple de 10 cèntims d’euro immediat supe-
rior a aquell.

Dos. Es consideren tipus de quantia fixa aquells que 
no es determinen per un percentatge de la base o la base 
del qual no es valore en unitats monetàries.

Tres. Es mantenen per a l’any 2006 els tipus i quan-
ties fixes establits en l’apartat 4 de l’article 3 del Reial 
Decret Llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els 
aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, 
envit o atzar, en l’import exigible durant l’any 2005, d’acord 
amb el que establix l’article 66.tres de la Llei 2/2004.
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Article 67. Quantificació de les taxes per reserva de 
domini públic radioelèctric i general d’operadors de la 
Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomu-
nicacions.

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

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

On:
T = és la taxa anual per reserva de domini públic ra-

dioelèctric.
N = és el nombre d’unitats de reserva radioelèctrica 

(URR) que es calcula com el producte de S × B, és a dir, 
superfície en quilòmetres quadrats de la zona de servici, 
per amplada de banda expressat en kHz.

V = és el valor de la URR, que ve determinat en funció 
dels cinc coeficients Ci

, establits en la Llei General de Tele-
comunicacions, i la quantificació de la qual, de conformi-
tat amb la dita Llei, serà l’establida en la Llei de Pressu-
postos 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 serà el resultat de dividir entre el tipus de conversió 
previst en la Llei 46/1998, de 17 de desembre, d’Introduc-
ció de l’Euro, el resultat de multiplicar la quantitat d’uni-
tats de reserva radioelèctrica del domini públic reservat 
pel valor que s’assigne a la unitat:

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

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

En els servicis de radiocomunicacions que siga proce-
dent, la superfície a considerar podrà incloure, si és el cas, 
la corresponent al mar territorial espanyol.

Per a fixar el valor dels paràmetres C1 a C5, en cada 
servici de radiocomunicacions s’ha tingut en compte el 
significat que els atribuïx la Llei 32/2003, de 3 de 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 

distintes bandes i en les distintes 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 recollides en el 
títol III de la Llei General de Telecomunicacions. Es valoren 
els conceptes següents:

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

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

Característiques radioelèctriques de la banda (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’empren. 
Es valoren els conceptes següents:

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

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

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

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

A continuació, s’indiquen quins són els factors de 
ponderació dels distints coeficients, així com el seu possi-
ble marge de valoració respecte al valor de referència. El 
dit valor de referència és el que es pren per defecte, el 
qual s’aplica en aquells casos en què, per la naturalesa 
del servici o de la reserva efectuada, el paràmetre corres-
ponent no és aplicable.

Coeficient C1: Per mitjà d’este paràmetre es té en 
compte el grau d’ocupació de les distintes 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. També inclou 
este paràmetre 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 poden ser 
els entorns rurals. Es partix d’un valor unitari o de referèn-
cia 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 ban-
des de freqüència més demandades i a zones d’alt interés 
o utilització. 

Concepte Escala de valors Observacions

   
Valor de referèn-

cia.
1 D’aplicació en una o 

diverses modalitats 
en cada servici.

Marge de valors. 1 a 2 –

Zona alta/baixa 
utilització.

Demanda de la 
banda.

Concessions i usu-
aris.

+ 25 %

Fins a + 20 %

Fins a + 30 %

D’aplicació segons cri-
teris específics per 
servicis i bandes de 
freqüències en les 
modalitats i concep-
tes afectats.

 Coeficient C2: Per mitjà d’este coeficient es fa una dis-
tinció entre les xarxes d’autoprestació i les que tenen com 
a finalitat la prestació a tercers d’un servici de radiocomu-
nicacions amb contraprestació econòmica. Dins d’estos 
últims, s’ha tingut en compte la consideració, si és el cas, 
de servici públic, prenent-se en consideració en el valor 
d’este coeficient la bonificació per servici públic que s’es-
tablix en l’annex I de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
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Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referèn-
cia.

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

Marge de valors. 1 a 2 –
Prestació a ter-

cers/ autopres-
tació.

Fins a + 10 % D’aplicació segons cri-
teris específics per 
servicis i bandes de 
freqüències en 
les modalitats i con-
ceptes 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 s’apliquen en el cas del servici 
mòbil. Per a altres servicis la reserva de domini públic 
radioelèctric ha de ser amb caràcter exclusiu per la seua 
naturalesa. Aquelles 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, a fi d’afavorir la tendència cap a l’harmonització de 
les utilitzacions radioelèctriques, la qual cosa es reflectix 
en la valoració d’este coeficient. 

Concepte Escala de valors Observacions
   

Valor de referèn-
cia.

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

Marge de 
valors.

1 a 2 –

F r e q ü è n c i a 
e x c l u s i v a /
compartida. 

Idoneïtat de la 
banda de fre-
qüència.

Fins a + 75 %
Fins a + 60 %

D’aplicació segons crite-
ris específics per servi-
cis i bandes de fre-
qüències en 
les modalitats i con-
ceptes afectats.

 Coeficient C4: Amb este coeficient és possible ponde-
rar d’una manera distinta les diferents tecnologies o siste-
mes emprats, afavorint aquelles que fan un ús més efici-
ent de l’espectre radioelèctric respecte a altres tecnologies. 
Així, per exemple, en xarxes mòbils, s’afavorix la utilitza-
ció de sistemes d’assignació aleatòria de canal enfront 
dels tradicionals d’assignació fixa. En el cas de radioenlla-
ços, el tipus de modulació utilitzat és un factor determi-
nant a l’hora de valorar la capacitat de transmissió d’infor-
mació 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 tingut en compte els nous sistemes de radiodi-
fusió sonora i televisió digital, a més dels clàssics analò-
gics. 

Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referèn-
cia.

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

Marge de valors. 1 a 2 –
T e c n o l o g i a 

utilitzada/tecno
logia de referèn-

cia.

Fins a + 50 % D’aplicació segons crite-
ris específics per servi-
cis i bandes de freqüèn-
cies en les modalitats i 
conceptes afectats.

 Coeficient C5: Este coeficient considera els aspectes de 
rellevància social d’un determinat servici enfront d’altres 
servicis de semblant naturalesa des del punt de vista ra-
dioelèctric. També inclou el relatiu interés econòmic o 
rendibilitat del servici prestat, gravant més per unitat 
d’amplada de banda aquells servicis d’alt interés i rendibi-
litat enfront d’altres que, fins i tot sent semblants des del 
punt de vista radioelèctric, oferixen una rendibilitat molt 
distinta i tinguen diferent consideració des del punt de 
vista de rellevància social.

En radiodifusió, donades les peculiaritats del servici, 
s’ha considerat un factor determinant per a fixar la taxa 
d’una determinada reserva de domini públic 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 seu titular, ni una altra finalitat 
que la investigació i desenvolupament de noves tecnolo-
gies durant un període de temps limitat i definit, el valor 
del coeficient C5 en estos casos serà el 15 per cent del 
valor general. 

Concepte Escala de valors Observacions

Valor de refe-
rència.

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

Marge de 
valors.

> 0 –

R e n d i b i l i t a t 
econòmica.

Interés social 
servici.

Població.
Exper iènc ies 

no comerci-
als.

Fins a + 30 %

Fins a –20 %

Fins a + 100 %

–85 %

D’aplicació segons crite-
ris específics per servi-
cis i bandes de freqüèn-
cies en les modalitats i 
conceptes afectats.

 Càlcul de la taxa per reserva de domini públic radioe-
lèctric.

Servicis radioelèctrics i modalitats considerades.
Es consideren els següents grups o classificacions:
1. Servicis mòbils.
1.1 Servici mòbil terrestre i altres associats.
1.2 Servici mòbil terrestre amb cobertura 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 terrenal (T-DAB).

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

3.3 Servicis auxiliars a la radiodifusió.

General de Telecomunicacions, que queda inclosa en el 
valor que s’establix per a este paràmetre. 
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4. Altres servicis.
4.1 Radionavegació.
4.2 Radiodeterminació.
4.3 Radiolocalització.
4.4 Servicis per satèl·lit, com ara d’investigació espa-

cial, 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 correspo-
nents conceptes o factors a considerar per a calcular la 
taxa de diferents reserves de domini públic radioelèctric 
d’un servici donat, s’obtenen les modalitats que s’indi-
quen 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 a operacions portuàries i de movi-
ment de vaixells i els enllaços monocanals de banda 
estreta.

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

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

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

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

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

En estos casos, la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic radio-
elèctric; s’hi establix una superfície mínima de 1.000 qui-
lòmetres quadrats.

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

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

F < 100 MHz ...... 1,2 1,25 1 1,3 0,4437 1111
100-200 MHz .... 1,7 1,25 1 1,3 0,5085 1112
200-400 MHz .... 1,6 1,25 1,1 1,3 0,4653 1113
400-1.000 MHz 1,5 1,25 1,2 1,3 0,4328 1114
1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 1,1 1,3 0,4328 1115
> 3.000 MHz ..... 1 1,25 1,2 1,3 0,4328 1116

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

En estos casos, la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic radio-

elèctric; s’hi establix una superfície mínima de 1.000 qui-
lòmetres quadrats.

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

Freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

F < 100 MHz ..... 1,4 1,25 1 1,3 0,4437 1121
100-200 MHz ... 2 1,25 1 1,3 0,5085 1122
200-400 MHz ... 1,8 1,25 1,1 1,3 0,4653 1123
400-1.000 MHz 1,7 1,25 1,2 1,3 0,4328 1124
1.000-3.000 MHz 1,25 1,25 1,1 1,3 0,4328 1125
> 3.000 MHz .... 1,15 1,25 1,2 1,3 0,4328 1126

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

En estos casos, la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic radio-
elèctric; s’hi establix una superfície mínima de 1.000 qui-
lòmetres quadrats.

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

Freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

F < 100 MHz  1,2 1,25 1,5 1,3 0,4437 1131
100-200 MHz  1,7 1,25 1,5 1,3 0,5085 1132
200-400 MHz  1,6 1,25 1,65 1,3 0,4653 1133
400-1.000 MHz  1,5 1,25 1,8 1,3 0,4328 1134
1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 1,65 1,3 0,4328 1135
> 3.000 MHz  1 1,25 1,8 1,3 0,4328 1136

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

En estos casos, la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic radio-
elèctric; s’hi establix una superfície mínima de 1.000 qui-
lòmetres quadrats.

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

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

F < 100 MHz .......... 1,4 1,25 1,5 1,3 0,4437 1141
100-200 MHz ........ 2 1,25 1,5 1,3 0,5085 1142
200-400 MHz ......... 1,8 1,25 1,65 1,3 0,4653 1143
400-1.000 MHz ...... 1,7 1,25 1,8 1,3 0,4328 1144
1.000-3.000 MHz ... 1,25 1,25 1,65 1,3 0,4328 1145
> 3.000 MHz .......... 1,15 1,25 1,8 1,3 0,4328 1146

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

En estos casos la superfície a considerar és la que 
figura en la corresponent reserva de domini públic radio-
elèctric. S’hi establix una superfície mínima de 1.000 qui-
lòmetres quadrats.

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

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz ......... 1,4 1,375 1,5 1,3 0,4437 1151
100-200 MHz ...... 2 1,375 1,5 1,3 0,5085 1152
200-400 MHz ...... 1,8 1,375 1,65 1,3 0,4653 1153
400-1.000 MHz ... 1,7 1,375 1,8 1,3 0,4328 1154
1.000-3.000 MHz... 1,25 1,375 1,65 1,3 0,4328 1155
> 3.000 MHz ....... 1,15 1,375 1,8 1,3 0,4328 1156

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

En estos casos la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic radio-
elèctric. S’hi establix una superfície mínima de 1.000 qui-
lòmetres quadrats.

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

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz ......... 1,1 1,25 2 1 0,1406 1161
100-200 MHz ....... 1,6 1,25 2 1 0,1406 1162
200-400 MHz ....... 1,7 1,25 2 1 0,1406 1163
400-1.000 MHz .... 1,4 1,25 2 1 0,1406 1164
1.000-3.000 MHz . 1,1 1,25 2 1 0,1406 1165
> 3.000 MHz ........ 1 1,25 2 1 0,1406 1166

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

En estos casos la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic radio-
elèctric. S’hi establix una superfície mínima de 1.000 qui-
lòmetres quadrats.

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

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz .......... 1,1 1,375 2 1 0,1406 1171
100-200 MHz ........ 1,6 1,375 2 1 0,1406 1172
200-400 MHz ........ 1,7 1,375 2 1 0,1406 1173
400-1.000 MHz ..... 1,4 1,375 2 1 0,1406 1174
1.000-3.000 MHz .. 1,1 1,375 2 1 0,1406 1175
> 3.000 MHz ......... 1 1,375 2 1 0,1406 1176

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

En estos casos la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic radio-
elèctric.

En xarxes d’àmbit nacional s’aplicarà el valor de 
superfície corresponent a tot el territori nacional.

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

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

f < 50 MHz UN-34.... 1 2 1 2 18,39 1181
50 < f < 174 MHz ..... 1 2 1 1,5 0,3246 1182
CNAF nota UN-24 .. 1 2 1,3 1 0,3246 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 major de 3 quilòmetres en qualsevol direc-
ció.

Per a xarxes de major distància de cobertura s’aplicarà 
la modalitat corresponent entre la resta de servicis mòbils 
o servici fix en funció de la naturalesa del servici i les 
característiques pròpies de la xarxa.

L’amplada de banda (KHz) a tindre en compte és la 
resultant de multiplicar el valor de la canalització (10, 12,5, 
25 o 200 KHz) en els casos que s’aplique pel nombre de 
freqüències utilitzades. Si en virtut de les característiques 
tècniques de l’emissió no és aplicable cap canalització 
entre les indicades, es prendrà l’amplada de banda de la 
denominació de l’emissió o, si no n’hi ha, s’aplicarà la 
totalitat de la corresponent banda de freqüències desti-
nada en el CNAF per a estes aplicacions. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

f < 50 MHz .............. 1,7 1,25 1,5 1 18,39 1191
50-174 MHz ............. 1,8 1,25 1,5 1 18,39 1192
406-470 MHz ........... 2 1,25 1,5 1 18,39 1193
862-870 MHz ........... 1,7 1,25 1,5 1 18,39 1194
> 1.000 MHz ............ 1,5 1,25 1,5 1 18,39 1195

 1.2 Servici mòbil terrestre de cobertura nacional.
1.2.1 Servici mòbil assignació fixa/xarxes de cober-

tura nacional.
En estos casos la superfície a considerar és la corres-

ponent a tot el territori nacional.
L’amplada de banda (KHz) a tindre en compte és la 

resultant de multiplicar el valor de la canalització (12,5 KHz, 
25 KHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz  1,4 1,375 2 1,25 8,280 10-3 1211
100-200 MHz  2 1,375 2 1,25 8,280 10-3 1212
200-400 MHz  1,8 1,375 2 1,25 8,280 10-3 1213
400-1.000 MHz  1,7 1,375 2 1,25 8,280 10-3 1214
1.000-3.000 MHz 1,25 1,375 2 1,25 8,280 10-3 1215
> 3.000 MHz  1,15 1,375 2 1,25 8,280 10-3 1216

 1.2.2 Servici mòbil assignació aleatòria/xarxes de 
cobertura nacional.

En estos casos la superfície a considerar es la corres-
ponent a tot el territori nacional.

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

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz ...... 1,1 1,375 2 1 8,843 10-3 1221
100-200 MHz .... 1,6 1,375 2 1 8,843 10-3 1222
200-400 MHz .... 1,7 1,375 2 1 8,843 10-3 1223
400-1.000 MHz . 1,4 1,375 2 1 8,843 10-3 1224
1.000-3.000 MHz .. 1,1 1,375 2 1 8,843 10-3 1225
> 3.000 MHz ..... 1 1,375 2 1 8,843 10-3 1226
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 1.3 Sistemes de telefonia mòbil automàtica (TMA) i 
associats.

Les modalitats que s’inclouen en este apartat són les 
següents:

1.3.1 Sistema de telefonia rural d’accés cel·lular.
La superfície a considerar és la corresponent a tot el 

territori nacional.
L’amplada de banda (KHz) a tindre en compte és la 

resultant de multiplicar el valor de la canalització (25 KHz) 
pel nombre de freqüències utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

CNAF notes UN:40, 
41 ........................ 2 1 1 1,8 1,409 10-2 1311

 1.3.2 Sistema GSM (prestació a tercers).
La superfície a considerar és la corresponent a tot el 

territori nacional.
L’amplada de banda (KHz) a tindre en compte és la 

resultant de multiplicar el valor de la canalització (200 KHz) 
pel nombre de freqüències utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

CNAF notes UN:41, 
43, 44 ................... 2 2 1 1,8 3,340 10–2 1321

 1.3.3 Sistema DCS-1800 (prestació a tercers).
La superfície a considerar és la corresponent a tot el 

territori nacional.
L’amplada de banda (KHz) a tindre en compte és el 

resultat de multiplicar el valor de la canalització (200 KHz) 
pel nombre de freqüències utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

CNAF nota UN:48 .... 2 2 1 1,6 3,006 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 a considerar és la corresponent a tot el 
territori nacional.

L’amplada de banda (KHz) a tindre en compte és la resul-
tant de multiplicar el valor de la canalització (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 4,007 10–2 1351

 1.3.6 Sistema europeu de comunicacions en ferrocar-
rils (GSM-R).

La superfície a considerar és la que resulte de multipli-
car la suma de les longituds de tots els trajectes viaris, 
expressades en quilòmetres, per una amplària de 10 qui-
lòmetres.

L’amplada de banda a tindre en compte serà l’amplada 
de banda total assignat expressat en KHz. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

CNAF nota UN:40 ... 2 2 1 1,8 0,0265 1361

 1.4 Servici mòbil marítim.
1.4.1 Servici mòbil marítim.

En estos casos, la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic radio-
elèctric.

L’amplada de banda (KHz) a tindre en compte és la 
resultant de multiplicar el valor de la canalització (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 0,1081 1411

30-300 MHz ........ 1,3 1,25 1,25 1 0,9199 1412

 1.5 Servici mòbil aeronàutic.

1.5.1 Servici mòbil aeronàutic.
En estos casos, la superfície a considerar és la que 

figure en la corresponent reserva de domini públic radio-
elèctric.

L’amplada de banda (KHz) a tindre en compte és la 
resultant de multiplicar el valor de la canalització (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 0,1081 1511
30-30 MHz............. 1,3 1,25 1,25 1 0,1081 1512

 1.6 Servici mòbil per satèl·lit.
En este servici la superfície a considerar serà la corres-

ponent a l’àrea de la zona de servici autoritzada del sis-
tema o l’estació de què es tracte que, en general, serà la 
corresponent a tot el territori nacional. S’hi establix una 
superfície mínima de 100.000 quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda per a cada freqüència serà l’am-
plada de banda reservada al sistema, i es computarà 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 
previstes en el 
CNAF ................ 1 1,25 1 1 18,39 10–4 1611

 1.6.2 Servici mòbil aeronàutic/per satèl·lit. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

Banda 10-15 GHz...... 1 1 1 1 0,816 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 7,548 10-5 1631
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 2. Servici fix.

2.1 Servici fix punt a punt.

En cada un dels marges de freqüència tabulats, el ser-
vici considerat podrà prestar-se únicament en les bandes 
de freqüències destinades a este en el CNAF.

Amb caràcter general, per a reserves de freqüència 
del servici fix punt a punt, s’aplicarà, a l’efecte del càlcul 
de la taxa, la modalitat de zona geogràfica d’alta utilitza-
ció en aquells trams individuals o que formen part d’una 
xarxa radioelèctrica extensa, en què alguna de les estaci-
ons extrem dels trams es troben ubicades en alguna 
població amb més de 250.000 habitants, o en les seues 
proximitats, o el feix principal del radioenllaç la travesse 
fins a la seua estació receptora. Així mateix, per a aquells 
trams de radioenllaços on es reserven freqüències amb 
doble polarització es considerarà, a l’efecte del càlcul de 
la taxa, com si es tractara de la reserva d’un doble nombre 
de freqüències.

Per a cada freqüència utilitzada es prendrà el seu valor 
nominal amb independència que els extrems del canal 
pogueren comprendre dos dels marges de freqüències 
tabulats, i si este valor nominal coincidix amb un dels dits 
extrems, es prendrà el marge per al qual resulte una 
menor quantia de la taxa.

2.1.1 Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
zona de baixa utilització/autoprestació.

La superfície a considerar és la que resulte de multipli-
car la suma de les longituds de tots els trams per una 
amplària d’un quilòmetre.

L’amplada de banda (KHz) a tindre en compte és el 
resultant de multiplicar el valor de la canalització utilit-
zada o, si no n’hi ha, es prendrà l’amplada de banda, 
segons la denominació de l’emissió, pel nombre de fre-
qüències usades en cada direcció del radioenllaç. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz ....... 1,3 1 1,3 1,25 0,5886 2111
1.000-3.000 MHz .. 1,25 1 1,45 1,2 0,5886 2112
3.000-10.000 MHz.. . 1,25 1 1,15 1,15 0,5520 2113
10-24 GHz ............ 1,2 1 1,1 1,15 0,4966 2114
24-39,5 GHz ......... 1,1 1 1,05 1,1 0,4966 2115
39,5-105 GHz ....... 1 1 1 1 0,4599 2116

 2.1.2 Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
zona d’alta utilització/autoprestació.

La superfície a considerar és la que resulte de multipli-
car la suma de les longituds de tots els trams per una 
amplària d’un quilòmetre.

L’amplada de banda (KHz) a tindre en compte és el 
resultant de multiplicar el valor de la canalització utilit-
zada, o, si no n’hi ha, es prendrà l’amplada de banda, 
segons la denominació de l’emissió, pel nombre de fre-
qüències usades en cada direcció del radioenllaç. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz ....... 1,6 1 1,3 1,25 0,5886 2121
1.000-3.000 MHz . 1,55 1 1,45 1,2 0,5886 2122
3.000-10.000 MHz.... 1,55 1 1,15 1,15 0,5520 2123
10-24 GHz ............ 1,5 1 1,1 1,15 0,4966 2124
24-39,5 GHz ......... 1,3 1 1,05 1,1 0,4966 2125
39,5-105 GHz ....... 1,2 1 1 1 0,4599 2126

 2.1.3 Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
zona de baixa utilització/prestació a tercers.

Este epígraf ha quedat suprimit.

2.1.4 Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
zona d’alta utilització/prestació a tercers.

Este epígraf ha quedat suprimit.
2.1.5 Servici fi x punt a punt/freqüència exclusiva/

prestació a tercers.

La superfície a considerar és la que resulte de multipli-
car la suma de les longituds de tots els trams per una 
amplària d’un quilòmetre.

L’amplada de banda (KHz) a tindre en compte és el 
resultant de multiplicar el valor de la canalització utilit-
zada o, si no n’hi ha, es prendrà l’amplada de banda, 
segons la denominació de l’emissió, pel nombre de fre-
qüències usades en cada direcció del radioenllaç. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz............. 1,3 1 1,3 1,25 0,1634 2151
1.000-3.000 MHz ....... 1,25 1 1,7 1,2 0,1634 2152
3.000-10.000 MHz ..... 1,25 1 1,15 1,15 0,1532 2153
10-24 GHz .................. 1,2 1 1,1 1,15 0,1378 2154
24-39,5 GHz ............... 1,1 1 1,05 1,1 0,1378 2155
39,5-105 GHz ............. 1 1 1 1 0,1276 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 considerarà l’amplada de banda reservat, expres-
sat en KHz, sobre la superfície corresponent a tot el terri-
tori nacional, amb total independència de la reutilització 
efectuada de tota o part de la banda assignada. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz........ 1,3 1 1,3 1,25 2,2236 10-3 2161
1.000-3.000 MHz .. 1,25 1 1,2 1,2 2,2236 10-3 2162
3.000-10.000 MHz. 1,25 1 1,15 1,15 2,2236 10-3 2163
10-24 GHz ............. 1,2 1 1,1 1,15 2,2236 10-3 2164
24-39,5 GHz .......... 1,1 1 1,05 1,05 2,2236 10-3 2165
39,5-105 GHz ........ 1 1 1 1 2,2236 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 
en 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 serà el resultat de multiplicar una longitud 
nominal d’1,5 quilòmetres per una amplària d’un quilò-
metre.

L’amplada de banda (expressada en KHz) a tindre en 
compte per a cada canal autoritzat és la corresponent a la 
canalització utilitzada en l’enllaç (50 MHz, 100 MHz, un 
altre). Si no n’hi ha es prendrà l’amplada de banda de la 
denominació de l’emissió. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

CNAF: Nota UN-126..... 1,12 1 1,10 2 0,104 2171
64-66 GHz ..................... 1,12 1 1,05 2 0,104 2172
> 66 GHz ....................... 1,12 1 1 2 0,104 2173
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 2.2 Servici fix punt a multipunt.
En cada un dels marges de freqüència tabulats, el ser-

vici considerat podrà prestar-se únicament en les bandes 
de freqüències destinades a este en el CNAF.

Per a cada freqüència utilitzada es prendrà el seu valor 
nominal amb independència que els extrems del canal 
pogueren comprendre dos dels marges de freqüències 
tabulats, i, si este valor nominal coincidira amb un dels 
mencionats extrems, es prendrà el marge per al qual 
resulte una menor quantia de la taxa.

2.2.1 Servici fix punt a multipunt/freqüència 
exclusiva/qualsevol zona/autoprestació.

La superfície a considerar és la zona de servici indi-
cada en la corresponent reserva de domini públic radioe-
lèctric, amb l’excepció indicada en 2.2.4.

L’amplada de banda (KHz) a tindre en compte s’obtin-
drà 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 0,1839 2211
1.000-3.000 MHz ...... 1,35 1 1,25 1,2 0,1562 2212
3.000-10.000 MHz...... 1,25 1 1,15 1,15 0,0919 2213
10-24 GHz ................. 1,2 1 1,1 1,15 0,1379 2214
24-39,5 GHz .............. 1,1 1 1,05 1,1 0,1379 2215
39,5-105 GHz ............ 1 1 1 1 0,0919 2216

 2.2.2 Servici fix punt a multipunt/freqüència 
exclusiva/qualsevol zona/prestació a tercers.

Este epígraf ha quedat suprimit.

2.2.3 Servici fix punt a multipunt/freqüència 
exclusiva/qualsevol zona.

Este epígraf és exclusivament aplicable als títols que 
es mencionen en l’apartat Tres.b) d’este article i durant el 
termini a què es referix.

La superfície a considerar és la zona de servici indi-
cada en la corresponent reserva de domini públic radioe-
lèctric, amb l’excepció indicada en 2.2.4.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte s’obtin-
drà 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 0,0512 2231
1.000-3.000 MHz ...... 1,35 1 1,25 1,2 0,0435 2232
3.000-10.000 MHz .. 1,25 1 1,15 1,15 0,0256 2233
10-24 GHz ................. 1,2 1 1,1 1,15 0,0383 2234
24-39,5 GHz .............. 1,1 1 1,05 1,1 0,0383 2235
39,5-105 GHz ............ 1 1 1 1 0,0256 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 corresponent 
taxa, es considerarà l’amplada de banda reservada, 
expressada en KHz, sobre la superfície corresponent a tot 
el territori nacional, amb total independència de la reutilit-
zació efectuada de tota o part de la banda assignada. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz......... 1,3 1 1,3 1,25 2,356 10-3 2241
1.000-3.000 MHz ... 1,35 1 1,25 1,2 2,356 10-3 2242
3.000-10.000 MHz . 1,25 1 1,15 1,15 2,356 10-3 2243
10-24 GHz .............. 1,2 1 1,1 1,15 2,356 10-3 2244
24-39,5 GHz ........... 1,1 1 1,05 1,05 2,356 10-3 2245
39,5-105 GHz ......... 1 1 1 1 2,356 10-3 2246

 2.3 Servici fix per satèl·lit.
En este servici la superfície a considerar serà la corres-

ponent a l’àrea de la zona de servici que, en general o en 
cas de no especificar-se, correspondrà a la superfície de 
tot el territori nacional, amb els mínims que s’especifi-
quen. Per als distints tipus d’enllaç, en cada epígraf es 
detalla l’àrea a considerar.

L’amplada de banda per a cada freqüència serà l’am-
plada de banda de la denominació de l’emissió. S’hi com-
putarà tant l’amplada de banda de l’enllaç ascendent com 
l’amplada de banda de l’enllaç descendent, cada una amb 
les seues superfícies respectives; s’exceptuen els enllaços 
de connexió de radiodifusió, casos en què, per tractar-se 
d’un enllaç ascendent, només se’n computarà l’amplada 
de banda.

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 considerarà 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 considerarà una superfície de 31.416 
quilòmetres quadrats, per a l’enllaç ascendent, i per a 
l’enllaç descendent es considerarà l’àrea de la zona de 
servici, que, en general, correspondrà amb la superfície 
de tot el territori nacional. S’hi 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 1,839 10-4 2311
3.000-30.000 MHz . 1,25 1,25 1,15 1,15 1,839 10-4 2312
> 30 GHz ................ 1,0 1,25 1,0 1,20 1,839 10-4 2314

 2.3.2 Enllaços de connexió del servici de radiodifusió 
(sonora i de televisió) per satèl·lit.

Per als enllaços de connexió (enllaç ascendent) del 
servici de radiodifusió (sonora i de televisió) per satèl·lit, 
es considerarà una superfície de 31.416 quilòmetres qua-
drats. 

Freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

f < 3.000 MHz ....... 1,50 1,25 1,50 1,20 1,622 10-4 2321
3.000-30.000 MHz 1,25 1,25 1,50 1,20 1,622 10-4 2322
> 30 GHz ............... 1,0 1,25 1,0 1,20 1,622 10-4 2324

 2.3.3 Servicis VSAT (xarxes empresarials de dades 
per satèl·lit), SNG (enllaços mòbils de reportatges per 
satèl·lit), SIT (xarxes de terminals interactius per satèl·lit) i 
SUT (xarxes de terminals d’usuari per satèl·lit).

Es considerarà la superfície de la zona de servici, i s’hi 
establix una superfície mínima de 10.000 quilòmetres 
quadrats. En el cas dels enllaços SNG, es considerarà una 
superfície de 20.000 quilòmetres quadrats. En tots els 
casos anteriors, la superfície es prendrà tant en transmis-
sió com en recepció i tot això independentment del nom-
bre d’estacions 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 5,4 10-4 2331
3.000-30.000 MHz. 1,25 1,25 1,20 1,20 5,4 10-4 2332
> 30 GHz ........... 1,0 1,25 1,0 1,20 5,4 10-4 2334
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 3. Servici de radiodifusió.

En el càlcul de l’import a satisfer en concepte de taxa 
anual per reserva de qualsevol freqüència es tindran en 
compte les consideracions per als servicis de radiodifusió 
(sonora i de televisió):

En general, la superfície S, expressada en quilòmetres 
quadrats, serà la corresponent a la zona de servici. Per 
tant, en els servicis de radiodifusió (sonora i de televisió) 
que tenen com a objecte la cobertura nacional, la superfí-
cie de la zona de servici serà la superfície del territori 
nacional i no s’avaluarà la taxa individualment per cada 
una de les estacions necessàries per a aconseguir la dita 
cobertura. Igualment, en els servicis de radiodifusió 
(sonora i de televisió) que tenen com a objecte la cober-
tura autonòmica, la superfície de la zona de servici serà la 
superfície del territori autonòmic corresponent i no s’ava-
luarà la taxa individualment per cada una de les estacions 
necessàries per a aconseguir la dita cobertura.

L’amplada de banda B, expressada en KHz, s’indica 
per a cada tipus de servici en els apartats que seguixen a 
continuació, ja que depén de les característiques tècni-
ques de l’emissió. En els servicis de radiodifusió (sonora i 
de televisió) que tenen com a objecte la cobertura nacio-
nal o qualsevol de les cobertures autonòmiques, l’am-
plada de banda a aplicar serà 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 es troba 
ponderat per un factor k, funció de la densitat de població, 
obtinguda basant-se en el cens de població en vigor, en la 
zona de servici, d’acord amb la taula següent: 

Densitat de població Factor k

Fins 100 habitants/km2  .........................................
Superior a 100 hb/km2 i fins a 250 a hb/km2.........
Superior a 250 hb/km2  i fins a 500 a hb/km2........
Superior a 500 hb/km2  i fins a 1.000 a hb/km2 ....
Superior a 1.000 hb/km2  i fins a 2.000 a hb/km2 .
Superior a 2.000 hb/km2  i fins a 4.000 a hb/km2 .
Superior a 4.000 hb/km2  i fins a 6.000 a hb/km2 
Superior a 6.000 hb/km2  i fins a 8.000 a hb/km2 
Superior a 8.000 hb/km2  i fins a 10.000 a hb/km2 
Superior a 10.000 hb/km2  i fins a 12.000 a hb/km2 
Superior a 12.000 hb/km2 ......................................

0,015
0,050
0,085
0,120
0,155
0,190
0,225
0,450
0,675
0,900
1,125

 Les bandes de freqüències per a prestar servicis de 
radiodifusió sonora i de televisió seran, en tot cas, les 
especificades en el Quadre Nacional d’Atribució de Fre-
qüències (CNAF); no obstant això, el secretari d’Estat de 
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació 
podrà autoritzar usos de caràcter temporal o experimen-
tal diferents dels assenyalats en el mencionat quadre que 
no causen pertorbacions a estacions radioelèctriques 
legalment autoritzades. Estos usos, de caràcter temporal 
o experimental, estaran igualment gravats amb una taxa 
per reserva de domini públic radioelèctric, l’import de la 
qual s’avaluarà seguint els criteris generals del servici a 
què es puga assimilar o, si és el cas, els criteris que cor-
responguen a la banda de freqüències reservada.

Per al servici de radiodifusió (sonora i de televisió) per 
satèl·lit es consideraran únicament els enllaços ascen-
dents des del territori nacional, que estan tipificats com a  
enllaços de connexió dins de l’apartat 2.3.2 del servici fix 
per satèl·lit.

Els enllaços de contribució de radiodifusió (sonora i 
de televisió) via satèl·lit estan igualment tipificats com a 
tals dins de l’apartat 2.3.1 del servici fix per satèl·lit.

3.1 Radiodifusió sonora.

Es distingixen les següents modalitats a l’efecte de 
calcular la taxa per reserva de domini públic radioelèc-
tric:

3.1.1 Radiodifusió sonora d’ona llarga i d’ona mit-
jana.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà de 9 KHz en els sistemes de 
modulació amb doble banda lateral i de 4,5 KHz en els 
sistemes de modulació amb banda lateral única. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

148,5 a 283,5 KHz .... 1 1 1 1,25 613,370 k 3111
526,5 a 1.606,5 KHz ... 1 1 1,5 1,25 613,370 k 3112

 3.1.2 Radiodifusió sonora d’ona curta.

En el cas de la radiodifusió sonora d’ona curta es con-
siderarà 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 serà de 9 KHz en els sistemes de 
modulació amb doble banda lateral i de 4,5 KHz en els 
sistemes de modulació amb banda lateral única. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

 de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

3 a 30 MHz segons 
CNAF............................

1 1 1 1,25 306,683 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, 
serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà de 180 KHz en els sistemes 
monofònics; de 256 KHz, en els sistemes estereofònics, i 
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 .. 1,25 1 1,5 1,25 12,32 k 3131

 3.1.4 Radiodifusió sonora amb modulació de fre-
qüència en altres zones.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà 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 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

87,5 a 108 MHz ....... 1 1 1,5 1,25 12,32 k 3141
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 3.1.5 Radiodifusió sonora digital terrenal en zones 
d’alt interés i rendibilitat.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
serà la corresponent a la zona de servici.
L’amplada de banda B serà de 1.536 KHz en els sistemes 
amb norma UNIX ETS 300 401. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitat C1 C2 C3 C4 C5

       
195 a 223 MHz  . . . . 1,25 1 1,5 1 0,354 k 3151
1.452 a 1.492 MHz  . 1,25 1 1 1 0,354 k 3152

 3.1.6 Radiodifusió sonora digital terrenal en altres 
zones.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà de 1.536 KHz en els siste-
mes amb norma UNIX ETS 300 401. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
195 a 223 MHz  . . . . 1 1 1,5 1 0,354 k 3161
1.452 a 1.492 MHz  . 1 1 1 1 0,354 k 3162

 3.2 Televisió.
Es distingixen les següents modalitats, a l’efecte de 

calcular la taxa per reserva de domini públic radioelèc-
tric.

3.2.1 Televisió analògica en zones d’alt interés i ren-
dibilitat.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà de 8.000 KHz en els siste-
mes amb la norma G/PAL. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
470 a 830 MHz  . . 1,25 1 1,3 1,25 0,53 k 3212

 3.2.2 Televisió analògica en altres zones.
La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 

serà la corresponent a la zona de servici.
L’amplada de banda B serà de 8.000 KHz en els siste-

mes 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 0,53 k 3222

 3.2.3 Televisió digital terrenal en zones d’alt interés i 
rendibilitat.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà de 8.000 KHz en els siste-
mes amb la norma UNIX 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 0,106 k 3231

 3.2.4 Televisió digital terrestre en altres zones.
La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 

serà la corresponent a la zona de servici.
L’amplada de banda B serà de 8.000 KHz en els siste-

mes amb la norma UNIX ETS 300 744. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
470 a 862 MHz  . . . 1 1 1,3 1 0,106 k 3241

 3.3 Servicis auxiliars a la radiodifusió.
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 a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic radio-
elèctric. S’establix una superfície mínima de 100 quilòme-
tres quadrats.

Este servici es presta en les bandes de freqüència per 
davall de 195 MHz destinades a este efecte en el CNAF.

L’amplada de banda computable per al càlcul de la 
taxa és la corresponent al canal utilitzat (300 KHz, 400 
KHz, un altre). 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
En las bandes previstes 

en el CNAF  . . . . . . . . . 1 1 1 2 0,756 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 al mateix segons el CNAF.

En estos casos la superfície a considerar és la que 
resulte de multiplicar la suma de les longituds de tots els 
trams per una amplària d’un quilòmetre. S’hi establix una 
superfície mínima de 10 quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda computable per al càlcul de la 
taxa és la corresponent al canal utilitzat (300 KHz, 400 
KHz, un altre). 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF: Nota UN-111  . . . . . 1,25 1 1,25 2 5,4 3321
CNAF: Notes UN-47 i 

UN-88  . . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,05 2 5,4 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 la mateixa fi segons el 
CNAF.

En estos casos, s’establix una superfície mínima de 10 
quilòmetres quadrats, independentment del nombre 
d’equips que estiguen funcionant en la mateixa freqüèn-
cia 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 previstes 

en el CNAF  . . . . . . . . 1,25 1 1,25 2 0,6764 3331
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 4. Altres servicis.
Servicis inclosos en este capítol:

4.1 Servici de radionavegació.
La superfície a considerar en este servici serà 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 previstes en 

el CNAF  . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,0385 4111

 4.2 Servici de radiodeterminació.
La superfície a considerar en este servici serà 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 previstes en 

el CNAF  . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,0568 4211

 4.3 Servici de radiolocalització.
La superfície a considerar en este servici serà 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 las bandes previstes en 

el CNAF  . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,0292 4311

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

La superfície a considerar en estos servicis serà la cor-
responent a la zona de servici. S’hi establix una superfície 
mínima de 31.416 quilòmetres quadrats, tant en transmis-
sió com en recepció.

L’amplada de banda, tant en transmissió com en 
recepció, serà l’exigida pel sistema sol·licitat en cada cas. 

Freqüències

Coefi cients
Codi
de 

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

       
En les bandes previstes 

en el CNAF  . . . . . . . . .
1 1 1 1 3,679 10 –3 4411

 4.5 Servicis no previstos en apartats anteriors.
Per als servicis i sistemes que puguen presentar-se i 

no estiguen previstos en els apartats anteriors o als que, 
raonablement, no se’ls puguen aplicar les regles anteri-
ors, es fixarà la taxa en cada cas en funció dels criteris 
següents:

Comparació amb algun dels servicis esmentats anteri-
orment amb característiques tècniques paregudes.

Quantitat de domini radioelèctric tècnicament neces-
sària.

Superfície coberta per la reserva efectuada.
Import de la taxa meritada per sistemes que, amb tec-

nologies diferents, resulten similars quant als servicis que 
presten.

Dos. Les disposicions reglamentàries reguladores 
de la taxa per reserva de domini públic radioelèctric con-
servaran la seua vigència en tot el que no s’opose al que 
preveu el present article.

Tres. L’epígraf 1.2.1 de l’apartat U d’este article única-
ment s’aplicarà als títols habilitants atorgats amb anterio-
ritat a l’entrada en vigor d’esta Llei que tingueren assignat 
un codi de modalitat dels inclosos en el dit epígraf i fins 
que finalitze el seu termini de vigència. En cas de pròr-
roga, en finalitzar la vigència dels mencionats títols s’apli-
caran 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, regulades en l’apartat 4, de l’article 73, 
de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, General de Telecomunica-
cions, s’establiran d’acord amb el que preveu la disposi-
ció addicional onze de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, 
de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, 
mentres siga d’aplicació l’apartat 9 de la disposició transi-
tòria primera de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, Gene-
ral de Telecomunicacions.

Cinc. L’import de la taxa anual que, conforme a 
l’apartat 1, de l’annex I, de la Llei General de Telecomuni-
cacions, els operadors han de satisfer per la prestació de 
servicis a tercers, serà el resultat d’aplicar el tipus de 
l’1,25 per mil a la xifra dels ingressos bruts d’explotació 
que obtinguen aquells.

El tipus establit en el paràgraf anterior per a la taxa 
general d’operadors serà, així mateix, aplicable a les 
taxes per autoritzacions generals i llicències individuals 
de l’article 71 de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, General de 
Telecomunicacions, que es recapten, fins que es complis-
quen les previsions de la disposició transitòria primera.9 
de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Teleco-
municacions.

Article 68. Taxa d’aterratge.

No obstant el que disposa l’article 66, amb efecte a 
partir de l’1 de gener del 2006 i vigència indefinida, s’ele-
ven fins a la quantitat que resulte de l’aplicació del coefi-
cient 1,03 les quanties exigibles l’any 2005, de la taxa 
d’aterratge, regulada en l’article 11 de la Llei 14/2000, de 
29 de desembre.

Article 69. Taxa d’aproximació.

Amb efecte a partir de l’1 de gener de 2006 s’eleven 
fins a la quantitat que resulte de l’aplicació del coeficient 
1,05 les quanties exigibles l’any 2005 de la taxa d’aproxi-
mació, regulada en l’article 22 de la Llei 24/2001, de 27 de 
desembre.

Article 70. Taxa de seguretat.

No obstant el que disposa l’article 66, amb efecte a 
partir de l’1 de gener de 2006 i vigència indefinida, s’ele-
ven, fins a la quantitat que resulte de l’aplicació del coefi-
cient 1,03 a les quanties exigibles l’any 2005, de la taxa de 
seguretat regulada en l’article 21 de la Llei 53/2002 de 31 
de desembre, i es manté la bonificació del 50 per cent de 
la quantia de la taxa quan es tracte de passatgers interin-
sulars.



Suplement núm. 1 Dilluns 2 gener 2006 71

Article 71. Taxa per prestació de servicis i utilització del 
domini públic aeroportuari.

U. No obstant el que disposa l’article 66, a partir de 
l’exercici 2006 s’eleven amb caràcter general fins a la 
quantitat que resulte de l’aplicació del coeficient 1,03 a les 
quanties exigibles l’any 2005 de la taxa per prestació de 
servicis i utilització del domini públic aeroportuari regu-
lada en la Secció 2a, Títol I, Capítol I, de la Llei 25/1998, de 13 
de juliol, de Modificació del Règim Legal de les Taxes Esta-
tals i Locals i de Reordenació de les Prestacions Patrimo-
nials de Caràcter Públic, a excepció d’aquelles tarifes la 
quantia de les quals es procedix a determinar, expressa-
ment, en esta Llei.

Grup Aeroport Primera mitja hora
o fracció

Segona mitja hora
o fracció

Hora addicional
o fracció

Màxim diari fi ns
a quatre dies

Màxim diari a partir 
del quint dia

       
A Peninsular  . . . . . . . 0,60 0,90 1,50 15,00 12,00

No Peninsular  . . . . 0,00 0,50 0,90 9,00 7,20
B Peninsular  . . . . . . . 0,50 0,70 1,20 12,00 9,60

No Peninsular  . . . . 0,00 0,40 0,75 7,50 6,00
C Peninsular  . . . . . . . 0,40 0,50 0,90 9,00 7,20

No Peninsular  . . . . 0,00 0,30 0,65 6,50 5,20
D Peninsular  . . . . . . . 0,40 0,50 0,75 7,50 6,00

No Peninsular  . . . . 0,00 0,30 0,65 6,50 5,20

 B.2.1.2 Autobusos.
En aquells aeroports amb aparcament específic 

de pagament per a autobusos, les quanties en euros 
a aplicar seran: 

Grup Aeroport Hora Màxim diari

    
A Peninsular  . . . . . . . . 1,50 15,00

No Peninsular  . . . . . 0,90 9,00
B Peninsular  . . . . . . . . 1,20 12,00

No Peninsular  . . . . . 0,75 7,50
C Peninsular  . . . . . . . . 0,90 9,00

No Peninsular  . . . . . 0,65 6,50
D Peninsular  . . . . . . . . 0,75 7,50

No Peninsular  . . . . . 0,65 6,50

 B.2.2 Aparcament de llarga estada.
Els quatre primers dies d’estacionament es liqui-

daran, cada dia, conforme a la quantia màxima pre-
vista per dia per a l’aparcament general, i es liqui-
darà a partir del quint dia d’estacionament conforme 
al 50 per cent de la quantia màxima per dia establida 
per a l’aparcament general a partir del quint dia.

B.2.3 Aparcament d’empleats.
Per a este tipus d’aparcament, destinat al perso-

nal de les empreses o dels organismes que treballen 
en el recinte aeroportuari, que tinguen targeta d’iden-
tificació expedida per l’oficina de seguretat aeropor-
tuària s’aplicaran les següents quanties en euros: 

Grup Aeroport Hora Màxim diari

    

A Peninsular  . . . . . . . . 1,50 29,00
No Peninsular  . . . . . 0,90 17,50

B Peninsular  . . . . . . . . 1,20 12,00
No Peninsular  . . . . . 0,75 7,50

C Peninsular  . . . . . . . . 0,90 9,00
No Peninsular  . . . . . 0,65 6,50

D Peninsular  . . . . . . . . 0,75 7,50
No Peninsular  . . . . . 0,65 6,50

Dos. S’afig un nou article 9.bis Dos a la Llei 25/1998 
de 13 de juliol, amb la redacció següent:

«Article 9.bis Dos.
1. Sense perjuí del que disposa l’article 9 i 9 bis 

d’esta Llei, este últim en la seua redacció donada per 
l’article 27 Dos de la Llei 24/2001, de 27 de desem-
bre, les quanties per a les tarifes B.2, C.2, E.2 i F.2 
seran les que a continuació s’expressen:

Tarifa B.2 Aparcament de vehicles.
B.2.1 Aparcament general.
B.2.1.1 Automòbils i motocicletes.
Les quanties en euros a aplicar seran les següents 

 Quan l’aeroport no dispose d’un aparcament 
específic per a empleats, estos podran utilitzar 
l’aparcament per al públic general, per mitjà 
d’abonaments mensuals, al preu anteriorment 
establit.

En el cas dels aparcaments d’empleats que 
compten amb servici de trasllat per autobús des de 
l’aparcament fins a altres espais situats en el recinte 
aeroportuari, les quanties definides anteriorment 
s’incrementaran un 50 per cent.

En cas de pèrdua de tiquet en qualsevol tipus 
d’aparcament de pagament, l’usuari abonarà l’es-
tada de cinc dies, conforme a la quantia màxima 
diària fins a quatre dies per a l’aparcament general, 
excepte si s’acreditara l’estada real del vehicle, i en 
este cas es liquidarà esta última en funció de l’es-
tada real.

Tarifa C.2 Concessions administratives d’oficines, 
locals i mostradors comercials.

C.2.1 La quantia exigible per a la utilització de 
les oficines, els locals i els mostradors comercials 
que tingen una concessió per períodes anuals serà 
la quantitat que resulte de l’aplicació del coeficient 
1,03 a les quanties exigibles l’any 2005.

C.2.2 La quantia exigible per als mostradors 
comercials que tinguen la concessió per períodes 
d’ocupació no interromputs inferiors a un mes, serà 
la següent: 

 Euros/m2/h

 Als aeroports del grup A i B:

Fins a dos hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,97
Cada hora addicional o fracció . . . . . . . 1,18
Import màxim per dia  . . . . . . . . . . . . . . 140,30
 Resta d’aeroports:
Fins a dos hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,44
Cada hora addicional o fracció . . . . . . . 1,12
Import màxim per dia  . . . . . . . . . . . . . . 102,42
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 Tarifa E.2 Utilització del domini públic aeroportu-
ari en les operacions de càrrega i descàrrega de les 
mercaderies.

1. La quantia a aplicar serà de 0,024021 euros per 
cada quilogram de mercaderia carregada o descarre-
gada en el recinte aeroportuari.

La tarifa a aplicar a la mercaderia en connexió serà 
la quantia anterior reduïda en un cinquanta per cent.

A l’efecte d’aplicació de la present tarifa s’entén 
mercaderia en connexió la carregada i descarregada en 
el recinte aeroportuari, entre vols de la mateixa compa-
nyia.

2. Als aeroports no peninsulars queda exempta 
de pagament la mercaderia carregada o descarregada 
l’objecte de la qual siga el tràfic interinsular, per a la 
resta dels tràfics les quanties aplicables es reduiran en 
un quinze per cent.

Tarifa F.2 Utilització de sales i zones no delimita-
des.

F.2.1 Tarifa per a sales VIP.
Les quanties exigibles per la utilització de sales i 

zones no delimitades seran les resultants de l’aplicació 
del coeficient 1,03 a les quanties exigibles l’any 2005.

Les quanties exigibles a l’aeroport de Màlaga seran:
 

Màlaga

Trams Passatgers/mes Euros/pax

   
1 D’1 a 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,55
2 De 101 a 500  . . . . . . . . . . . . . . 14,00
3 De 501 a 1.000  . . . . . . . . . . . . 13,20
4 De 1.001 a 2.000  . . . . . . . . . . . 12,45
5 Més de 2.000  . . . . . . . . . . . . . 11,65

 F.2.2 Consignes. 

Taquilla 
gran

–
Euros

Taquilla 
mitjana

–
euros

Taquilla 
xicoteta

–
Euros

    
Dia o fracció . . . . . . . . . . . . 4,50 4,00 3,50
Trasllat de consigna al 

magatzem  . . . . . . . . . . . .
36,00 36,00 36,00

Estada al magtazem (€/dia) . 1,80 1,80 1,80

 El trasllat de la consigna al magatzem es regularà 
conforme a les directrius establides per cada aeroport.»

Tres. S’afig un nou article a la Llei 25/1998, de 13 de 
juliol, amb la redacció següent:

«Les quanties unitàries d’aquelles tarifes de la taxa 
per prestació de servicis i utilització del domini públic 
aeroportuari, susceptibles de recaptació per caixers 
automàtics habilitats al dit efecte, podran ser arredoni-
des al múltiple de 5 cèntims d’euro més pròxim.»

Article 72. Modificació de la Llei 20/1987, de 7 d’octubre, 
sobre taxes que han de satisfer els sol·licitants i conces-
sionaris de patents europees per determinades activitats 
a realitzar en l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Es modifica l’article primer, lletres b), c) i d), en la quantia 
donada a les taxes, que queda redactat de la manera 
següent:

«b) Taxa pels conceptes assenyalats en l’apartat 
a), quan s’aporte la traducció en suport magnètic: 97,00 
euros.

c) Taxa per publicació d’un fascicle de patent euro-
pea tal com haja sigut concedida, o com haja sigut 
modificada i concedida després del procediment 
d’oposicions, traduït a l’espanyol, o de la seua revisió: 

Fins a 22 pàgines: 276,57 euros. Per cada pàgina addi-
cional: 11,11 euros.

d) Taxa pels conceptes assenyalats en l’apartat c), 
quan s’aporta la traducció en suport magnètic en les 
condicions tècniques que fixe el Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç: Fins a 22 pàgines: 234,20 euros. Per 
cada pàgina addicional: 8,88 euros.»

Article 73. Taxes i preus públics per servicis prestats pel 
Consell de Seguretat Nuclear.

A partir de l’1 de gener del 2006, les quanties de les taxes 
previstes en els articles, els apartats, els epígrafs i les lletres 
que a continuació s’indiquen de la Llei 14/1999, de 4 de maig, 
per la qual es regulen les taxes i els preus públics per servicis 
prestats pel Consell de Seguretat Nuclear, seran les 
següents:

«Article 10. Taxa per inspecció i control de funciona-
ment de les instal·lacions nuclears.
A) Centrals nuclears.
A.1.1 Centrals nuclears de potència bruta inferior 

a 250 megavats elèctrics: 779.405,02 euros cada any.
A.1.2 Centrals nuclears de potència bruta entre 

250 i 500 megavats elèctrics: 1.929.220,34 euros cada 
any.

A.1.3 Centrals nuclears de potència bruta superior 
a 500 megavats elèctrics amb un únic reactor: 
4.344.604,22 euros cada any.

A.1.4 Centrals nuclears de potència bruta superior 
a 500 megavats elèctrics amb dos o més reactors en un 
mateix emplaçament: 3.549.765,44 euros per reactor 
cada any.

B) Fàbriques de producció o de tractament de 
substàncies nuclears.

B.1 Per a les fàbriques de producció o tractament 
de substàncies nuclears es fixa una quota anual de 
1.157,53 euros per tona autoritzada.

C) Instal·lacions d’emmagatzemament de residus 
radioactius que no estan incloses en l’autorització 
d’una altra instal·lació nuclear.

C.1 Per a emmagatzemament de residus de mitjà 
o baix nivell d’activitat: 19,29 euros per metre cúbic de 
capacitat d’emmagatzemament autoritzat.

Per a emmagatzemaments de residus d’alta activi-
tat: 192,92 euros per cada tona de metall pesant l’em-
magatzemament del qual s’autoritza.

D) Resta d’instal·lacions nuclears.
D.1 Estos servicis quedaran gravats amb una 

quota anual fixa de 15.433,77 euros.»
«Article 12. Taxa per inspecció i control de desmante-

llament de les instal·lacions nuclears.
2.c) Les instal·lacions nuclears d’investigació que-

daran gravades amb una quota fixa anual de 15.433,77 
euros.»
«Article 14. Taxa per les inspeccions, els estudis o els 

informes necessaris per a la concessió d’autoritza-
cions d’explotació i per al desmantellament i la 
clausura de les mines d’urani.
2. Estos servicis quedaran gravats amb una quota 

fixa de 7.716,88 euros cada any.»
«Article 15. Taxa per inspeccions, estudis o informes 

necessaris per a la concessió d’autoritzacions per al 
funcionament de les instal·lacions radioactives.
2.B) Instal·lacions radioactives amb fins científics, 

mèdics, agrícoles, comercials o industrials.
2. Estos servicis quedaran gravats al tipus imposi-

tiu que resulte major entre els dos següents:
El 2 per cent de la base imposable.
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Els valors següents:
Primera categoria: 46.301,29 euros.
Segona categoria: 2.315,07 euros.
Tercera categoria: 1.543,38 euros.
3.2 Aquelles modificacions que no alteren el con-

tingut de les condiciones de seguretat de l’autorització, 
sinó que es referisquen a aspectes merament formals i 
que no requerisquen un nou estudi de seguretat, esta-
ran gravades amb una quota única de 192,92 euros, en 
retribució dels servicis de verificació, que es meritaran 
en el moment de presentar la sol·licitud.»
«Article 16. Taxa per inspecció i control de funciona-

ment de les instal·lacions radioactives.
2.A) Instal·lacions radioactives del cicle del com-

bustible nuclear:
1. Estos servicis quedaran gravats amb una quota 

de 131,19 euros per tona de producció autoritzada.
2.B) Instal·lacions radioactives amb fins científics, 

mèdics, agrícoles, comercials o industrials.
1. Estos servicis quedaran gravats amb la quota 

següent:
Primera categoria: 5.787,66 euros.
Segona categoria: 2.315,07 euros.
Tercera categoria, excepte radiodiagnòstic: 1.543,38 

euros.
Instal·lacions de radiodiagnòstic: 270,09 euros.»

«Article 17. Taxa per estudis, informes o inspeccions 
prèvies a la concessió d’autoritzacions preceptives 
de desmantellament o clausura d’instal·lacions 
radioactives.
2.A) Instal·lacions radioactives del cicle del com-

bustible nuclear:
1. Estos servicis quedaran gravats amb una quota 

de 61,74 euros per tona d’urani produïda durant tota la 
seua fase operativa.

2.B) Instal·lacions radioactives amb fins científics, 
mèdics, agrícoles, comercials o industrials.

1. Estos servicis quedaran gravats amb la quota 
següent:

Primera categoria: 23.150,65 euros.
Segona categoria: 771,69 euros.
Tercera categoria: 578,77 euros.»

«Article 18. Taxa per inspecció i control del desmante-
llament d’instal·lacions radioactives del cicle del 
combustible.
2. Estos servicis quedaran gravats amb una quota 

anual fixa de 77.168,82 euros durant les operacions de 
desmantellament.

4. Esta quota es reduirà a 15.433,77 euros anuals 
durant el període de vigilància radiològica.»
«Article 19. Taxa per proves, estudis, informes i avalu-

acions que haja de practicar el Consell per a la 
concessió i renovació de llicències, títols i acredita-
cions per al personal de les instal·lacions nuclears 
o radioactives.
Les activitats assenyalades en este punt quedaran 

gravades amb les quotes fixes següents:
Concessió de llicències de supervisor o operador 

d’instal·lacions nuclears: 7.716,88 euros.
Concessió de llicències de supervisor o operador 

d’instal·lacions radioactives de primera categoria: 
771,69 euros.

Concessió de llicències de supervisor d’instal-
lacions radioactives de segona i tercera categoria: 
270,09 euros.

Concessió de llicències d’operador d’instal·lacions 
radioactives de segona i tercera categoria: 192,92 
euros.

Concessió d’acreditacions per a operar o dirigir 
instal·lacions de radiodiagnòstic: 38,59 euros.

Renovació de llicències de supervisor o operador 
d’instal·lacions nuclears: 771,69 euros.

Renovació de llicències de supervisor o operador 
d’instal·lacions radioactives de primera categoria: 
385,85 euros.

Renovació de llicències de supervisor o operador 
d’instal·lacions radioactives de segona i tercera catego-
ria: 115,75 euros.

Renovació d’acreditacions per a operar o dirigir 
instal·lacions de radiodiagnòstic 38,59 euros.

Concessió de diploma de cap de Servici de Protec-
ció Radiològica d’instal·lacions nuclears: 3.858,44 
euros.

Concessió de diploma de cap de Servici de Protec-
ció Radiològica d’instal·lacions radioactives de primera 
categoria: 1.929,21 euros.

Concessió de diploma de cap de Servici de Protec-
ció Radiològica d’instal·lacions radioactives de segona 
i tercera categoria: 771,69 euros.

Concessió de diploma de cap de Servici de Protec-
ció Radiològica d’instal·lacions de radiodiagnòstic: 
385,85 euros.»

«Article 20. Taxa per avaluacions i estudis necessaris 
per a l’homologació de programes acadèmics i cur-
sos de formació i perfeccionament per al personal 
de les instal·lacions radioactives.

2. Estos servicis quedaran gravats amb una quota 
fixa de 2.315,07 euros.

Les modificacions dels cursos homologats seran 
gravats amb una quota de 771,69 euros.»

«Article 21. Taxa per inspecció i control de la imparti-
ció dels cursos homologats i de les proves de sufi-
ciència en estos previstes.

2. Estos servicis quedaran gravats amb una quota 
fixa de 578,77 euros.»

«Article 22. Taxa per informes, estudis o inspeccions 
que condicionen les autoritzacions per al transport 
de substàncies nuclears o matèries radioactives.
2. Els dits informes o estudis quedaran gravats 

amb la quota fixa de 3.858,44 euros per cada autoritza-
ció.»

«Article 23. Taxa per inspecció i control dels trans-
ports de substàncies nuclears o matèries radioac-
tives.

2. Estos servicis quedaran gravats per cada actua-
ció amb la quota fixa següent:

Transports de combustible nuclear, materials 
fisionables i residus procedents de centrals nuclears: 
1.543,38 euros.

Transports de fonts radioactives: 578,77 euros.»

«Article 24. Taxa per estudis, informes o inspeccions 
per a la concessió d’autoritzacions de fabricació o 
exempció d’equips que incorporen fonts radioacti-
ves o siguen generadors de radiacions ionitzants i 
per a l’aprovació o convalidació de depòsits desti-
nats al transport o emmagatzemament de substàn-
cies radioactives.

2. Estos servicis quedaran gravats amb una quota 
fixa de 5.787,66 euros per a l’exempció, i de 3.858,44 
euros per a la resta de les autoritzacions descrites en 
este article.»
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«Article 25. Taxa per estudis, informes o inspeccions 
per a la concessió d’autoritzacions de desclassifica-
ció de materials de baix contingut de substàncies 
radioactives.
2. Estos servicis quedaran gravats amb una quota 

fixa de 192,92 euros per metre cúbic de material la des-
classificació del qual se sol·licita.»
«Article 26. Taxa per inspecció i control per a garantir 

la fabricació adequada dels equips que incorporen 
fonts radioactives o siguen productors de radiaci-
ons ionitzants o en relació amb els equips 
exempts.
2. Estos servicis quedaran gravats amb una quota 

fixa, per cada actuació, de 578,77 euros.»
«Article 27. Taxa per estudis, informes o inspeccions 

per a la concessió de l’autorització de les empreses 
que actuen en l’àmbit de la protecció radiològica.
2. Estos servicis quedaran gravats amb la quota 

fixa següent:
Servicis de Protecció Radiològica i Unitats Tècni-

ques de Protecció Radiològica: 2.315,07 euros.
Empreses o entitats de venda o assistència tècnica: 

1.543,38 euros.
Servicis de Dosimetria Personal o Servicis Mèdics 

Especialitzats: 1.543,38 euros.
Centres d’assistència per a l’atenció mèdica als irra-

diats o contaminats: 1.543,38 euros.»
«Article 28. Taxa per inspecció i control per a garantir 

el funcionament adequat de les empreses que 
actuen en l’àmbit de la protecció radiològica.
Estos servicis quedaran gravats amb les quotes i 

quanties següents:
Empreses de venda i assistència tècnica: 1.157,53 

euros.
Servicis o Unitats Tècniques de Protecció Radiolò-

gica: 1.929,21 euros.
Entitats, institucions o servicis que efectuen la dosi-

metria individual: 1.929,21 euros.
Servicis mèdics Especialitzats i centres d’assistèn-

cia per a l’atenció mèdica: 1.157,53 euros.»
«Article 29. Taxa per inspecció i control per a verificar 

el compliment de les obligacions, en matèria de 
seguretat nuclear i protecció radiològica, de les 
empreses externes als titulars de les instal·lacions 
nuclears o radioactives amb treballadors professio-
nalment exposats.
2. Estos servicis quedaran gravats amb una quota 

fixa de 270,09 euros.»

Article 74. Taxa per servicis generals portuaris.

Des de l’1 de gener del 2006, la taxa per servicis generals, 
regulada en l’article 29 de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, 
de règim econòmic i de prestació de servicis dels ports d’in-
terés general, es fixa per a totes les autoritats portuàries en el 
20 per cent.

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 75. Règim jurídic i saldos deutors.

U. Una vegada conegut l’increment dels ingressos tri-
butaris de l’Estat de l’any 2004 respecte de 2003, es procedirà 

al càlcul de la liquidació definitiva de la participació en tributs 
de l’Estat, corresponent a l’exercici 2004, en els termes dels 
articles 111 a 124, pel que fa als municipis, i 135 a 146, pel que 
fa a les províncies, comunitats autònomes uniprovincials no 
insulars, illes i ciutats de Ceuta i Melilla, del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

A l’efecte anterior, a més, es tindran en compte les nor-
mes arreplegades en 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 municipis; i les normes 
arreplegades en els articles 74 a 77 i 79 i 81 de la mateixa Llei, 
pel que fa a les províncies, comunitats autònomes uniprovin-
cials no insulars, illes i ciutats de Ceuta i Melilla.

Dos. Els saldos deutors que es pogueren derivar de la 
liquidació a què es referix l’apartat U anterior, en el compo-
nent de finançament que no corresponga a cessió de rendi-
ments recaptatoris en impostos estatals, seran reembossats 
per les Corporacions Locals afectades per mitjà de compen-
sació a càrrec de les entregues a compte que, en concepte de 
participació en els tributs de l’Estat definida en la Secció 3.A i 
en la Subsecció 1a de la Secció 5a d’este capítol, es perceben 
després de la mencionada liquidació, en un període màxim 
de tres anys, per mitjà de retencions trimestrals equivalents 
al 25 per cent d’una entrega mensual, llevat que, aplicant 
este criteri, s’excedisca el termini assenyalat, i en este cas 
s’ajustarà la freqüència i la quantia de les retencions corres-
ponents a fi que no es produïsca esta situació.

Tres. Els saldos deutors que es pogueren derivar de la 
liquidació a què es referix l’apartat U anterior, en el compo-
nent de finançament que corresponga a cessió de rendi-
ments recaptatoris en impostos estatals, seran reembossats 
per les Corporacions Locals afectades per mitjà de compen-
sació a càrrec de les entregues a compte que, per cada 
impost estatal inclòs en aquella cessió, perceben, sense les 
limitacions de percentatges i terminis establits en l’apartat 
anterior.

Quatre. Quan estes retencions concórreguen amb les 
regulades en l’article 101, tindran caràcter preferent enfront 
d’estes i no computaran per al càlcul dels percentatges esta-
blits en l’apartat dos de l’esmentat article.

SECCIÓ 2a. CESSIÓ A FAVOR DELS MUNICIPIS DE LA RECAPTACIÓ 
D’IMPOSTOS ESTATALS L’ANY 2006

Article 76. Cessió de rendiments recaptatoris del IRPF: 
determinació de les entregues a compte i de la liquidació 
definitiva.

U. Els municipis inclosos en l’àmbit subjectiu de l’arti-
cle 111 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, participaran en la recaptació líquida que s’obtinga en 
2006, per mitjà de la determinació de dotze entregues men-
suals a compte de la liquidació definitiva.

La determinació global de la quantia d’estes entregues a 
compte s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:

ECIRPFm = 0,016875 × CLt
m × IAt × 0,95

Sent:
ECIRPFm: l’import anual d’entregues a compte per cessió 

de rendiments recaptatoris del IRPF del municipi m.
CLt

m: la quota líquida del IRPF en el municipi m l’any t, 
l’últim conegut.

IAt: l’índex d’actualització de la quota líquida entre l’any t, 
l’últim conegut, i l’any 2006. Este índex és el resultat de divi-
dir l’import de la previsió pressupostària, per a 2006, per 
retencions, pagaments a compte i pagaments fraccionats, 
entre l’import dels drets liquidats per estos conceptes, cor-
responents a l’any t, últim de què es coneixen les quotes 
líquides dels municipis.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a cada 
municipi per mitjà de transferència per dotzenes parts men-
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suals, i es tramitarà com a devolucions d’ingressos en el 
concepte del IRPF.

Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues percebudes a compte i el valor 
definitiu de la cessió de la quota líquida corresponent a cada 
municipi, determinada en els termes de l’article 115 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 77. Cessió de la recaptació líquida per IVA: determi-
nació de les entregues a compte i de la liquidació defini-
tiva.

U. Els municipis a què es referix l’article precedent par-
ticiparan en la recaptació líquida que s’obtinga, per l’Impost 
sobre el Valor Afegit, per mitjà de la determinació de dotze 
entregues mensuals a compte de la liquidació definitiva.

La determinació, per a cada municipi, de la quantia glo-
bal d’estes entregues a compte s’efectuarà per mitjà de 
l’operació següent:

ECIVAm= 0,017897 × RPIVA × ICPi × (Pm/Pi)× 0,95

Sent:
ECIVAm: l’import anual de les entregues a compte del 

municipi m, en concepte de cessió de la recaptació d’IVA 
obtinguda l’any 2006.

RPIVA: l’import de la previsió pressupostària de la recap-
tació líquida de l’IVA per a l’any 2006.

ICPi: l’índex provisional de consum de la Comunitat Autò-
noma i per a l’any 2006.

Pm i Pi: les poblacions del municipi m i de la Comunitat 
Autònoma i respectivament. A este efecte, es considerarà la 
població de dret segons el Padró de la població municipal 
vigent a 1 de gener de 2006 i aprovat oficialment pel 
Govern.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a cada 
municipi per mitjà de transferència per dotzenes parts men-
suals, i es tramitarà com a devolucions d’ingressos en el 
concepte d’IVA.

Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebudes i el valor 
definitiu de la cessió de la recaptació líquida per IVA que 
resulte de l’aplicació del que disposa l’article 116 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 78. Cessió de la recaptació líquida per Impostos 
Especials sobre fabricació d’alcohols: determinació de 
les entregues a compte i de la liquidació definitiva.

U. Els municipis inclosos en l’àmbit subjectiu de l’arti-
cle 111 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, participaran en la recaptació líquida que s’obtinga pels 
Impostos sobre la Cervesa, sobre el Vi i les Begudes Fermen-
tades, sobre Productes Intermedis i sobre l’Alcohol i les 
Begudes Derivades, per mitjà de la determinació de dotze 
entregues mensuals a compte de la liquidació definitiva.

La determinació, per a cada municipi, de la quantia glo-
bal d’estes entregues a compte s’efectuarà per mitjà de 
l’operació següent:

ECIIEE(h)m= 0,020454 × RPIIEE(h) × ICPi(h) ×
× (Pm/Pi) × 0,95

Sent:
ECIIEE(h)m: l’import anual de les entregues a compte del 

municipi m, en concepte de cessió de la recaptació de l’Im-
post Especial h dels assenyalats en el primer paràgraf d’este 
apartat obtinguda l’any 2006.

RPIIEE(h): l’import de la previsió pressupostària de la 
recaptació líquida de l’Impost Especial h dels assenyalats en 
el primer paràgraf d’este apartat per a l’any 2006.

ICPi(h): índex provisional de consum de la Comunitat 
Autònoma i a la qual pertany el municipi m, elaborat, per a 
l’any 2006, a l’efecte de l’assignació de l’Impost Especial h 
dels assenyalats en el primer paràgraf d’este apartat.

Pm i Pi: poblacions del municipi m i de la Comunitat Autò-
noma i respectiva. A este efecte, es considerarà la població 
de dret segons el Padró de la població municipal vigent a 1 
de gener de 2006 i aprovat oficialment pel Govern.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a cada 
municipi per mitjà de transferència per dotzenes parts men-
suals, i es tramitarà com a devolucions d’ingressos en el 
concepte relatiu a cada un dels Impostos Especials assenya-
lats en el primer paràgraf d’este apartat.

Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebudes i el valor 
definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels Impostos 
Especials assenyalats en el primer paràgraf d’este apartat 
que resulte de l’aplicació del que disposen els apartats 1 i 2 
de l’article 117 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.

Article 79. Cessió de la recaptació líquida per Impostos 
Especials sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del 
Tabac: determinació de les entregues a compte i de la 
liquidació definitiva.

U. Els municipis inclosos en l’àmbit subjectiu de l’arti-
cle 111 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, participaran en la recaptació líquida que s’obtinga, 
pels Impostos sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del 
Tabac, per mitjà de la determinació de dotze entregues men-
suals a compte de la liquidació definitiva.

El càlcul, per a cada municipi, de la quantia global d’estes 
entregues a compte s’efectuarà per mitjà de l’operació 
següent:

ECIIEE(k)m= 0,020454 × RPIIEE(k) × IPm(k) × 0,95

Sent:
ECIIEE(k)m: l’import anual de les entregues a compte del 

municipi m, en concepte de cessió de la recaptació de l’Im-
post Especial k dels assenyalats en el primer paràgraf d’este 
apartat obtingut l’any 2006.

RPIIEE(k): l’import de la previsió pressupostària de la 
recaptació líquida de l’Impost Especial k dels assenyalats en 
el primer paràgraf d’este apartat per a l’any 2006.

IPm(k): índex provisional, per a l’any 2006, referit al muni-
cipi m, d’entregues de gasolines, gasoils i fueloils, i el de 
vendes a expenedories de tabac, ponderades les dos pels 
corresponents tipus impositius.

En el cas que no estigueren disponibles, en l’àmbit muni-
cipal, estos índexs provisionals, caldrà ajustar-se al que dis-
posa l’apartat 4 de l’article 117 del text refós de la Llei Regula-
dora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a cada 
municipi per mitjà de transferència per dotzenes parts men-
suals, i es tramitaran com a devolucions d’ingressos en el 
concepte relatiu a cada un dels Impostos Especials assenya-
lats en el primer paràgraf d’este apartat.

Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebut i el valor defini-
tiu de la cessió de la recaptació líquida pels Impostos Especi-
als 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 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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SECCIÓ 3a. PARTICIPACIÓ DELS MUNICIPIS EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT

Subsecció 1a. Participació dels municipis en el Fons 
Complementari de Finançament

Article 80. Determinació de les entregues a compte.

U. La quantitat global de les entregues a compte de la 
participació de cada municipi inclòs en l’àmbit subjectiu de 
l’article 111 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, en el Fons Complementari de Finançament correspo-
nent al 2006, es reconeixerà a càrrec del crèdit específic con-
signat en la Secció 32, Servici 23, Direcció General de Coordi-
nació Financera amb les Entitats Locals, Programa 942 M.

Dos. L’esmentat import es determinarà a partir del 95 
per cent de la participació definitiva de l’any 2003 i s’aplicarà 
la metodologia dels articles 120 i 121 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Tres. L’import de les entregues a compte de la participa-
ció en el Fons Complementari de Finançament determinat 
d’acord amb el que disposa l’apartat anterior es calcularà, si 
és el cas, per a cada municipi, incrementant la base de càlcul 
corresponent a l’any 2004 en una quantia equivalent al 95 per 
cent de la compensació definitiva per minves d’ingressos 
derivades de la reforma de l’Impost sobre Activitats Econò-
miques, en els termes establits en 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.

Quatre. Les entregues a compte de la participació en el 
Fons Complementari de Finançament per a l’exercici 2006 
seran abonades als ajuntaments inclosos en l’àmbit subjec-
tiu d’aplicació de l’article 111 del text refós de la Llei Regula-
dora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legisla-
tiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà de pagaments mensuals 
equivalents a la dotzena part de la quantitat global que 
resulte de l’aplicació de les normes arreplegades en els apar-
tats anteriors.

Article 81. Liquidació definitiva.

U. Determinat l’increment dels ingressos tributaris de 
l’Estat, d’acord amb les regles contingudes en l’article 121 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals apro-
vat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proce-
dirà a efectuar la liquidació definitiva de la participació dels 
municipis en el Fons Complementari de Finançament per a 
l’any 2006.

Dos. La participació definitiva en el Fons Complemen-
tari de Finançament corresponent a l’any 2006 es calcularà 
en els termes establits en l’article 119 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’incrementarà, si és el cas, 
la base de càlcul corresponent a l’any 2004, per a cada muni-
cipi, en una quantia equivalent a la compensació definitiva 
per minves d’ingressos derivades 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. 

ment total per al present exercici per participació en els tributs 
de l’Estat, es reconeixerà a càrrec del crèdit específic consig-
nat en la Secció 32, Servici 23, Direcció General de Coordina-
ció Financera amb les Entitats Locals, Programa 942 M.

Dos. Determinat l’increment dels ingressos tributaris de 
l’Estat, d’acord amb les regles contingudes en l’article 121 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, apro-
vat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proce-
dirà a efectuar la liquidació definitiva de la participació dels 
municipis a què es referix l’apartat anterior en els tributs de 
l’Estat per a l’any 2006.

Tres. En la quantia anterior s’integrarà, incrementat en 
els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat en 
2006 respecte a 2004, la quantitat de les compensacions defi-
nitives als municipis per les minves d’ingressos derivades 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.

La incorporació, per a cada municipi, d’este component, 
es realitzarà en els termes establits en l’apartat Cinc d’este 
article.

Quatre. L’import global que resulte de l’aplicació de les 
regles contingudes en l’apartat Dos anterior, es distribuirà 
d’acord amb els criteris següents:

a) Com a regla general, cada Ajuntament percebrà una 
quantitat igual a la resultant, en termes bruts, de la 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 51/2002, de 
30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2003.

b) La resta es distribuirà proporcionalment a les diferèn-
cies positives entre la quantitat que cada Ajuntament obtin-
dria d’un repartiment en funció de les variables i els percen-
tatges que a continuació es mencionen i les quantitats 
previstes en el paràgraf a) anterior.

A este efecte, les variables i els percentatges a aplicar 
seran els següents:

1. El 75 per cent en funció del nombre d’habitants de 
dret de cada municipi, segons el Padró de la població munici-
pal vigent a 31 de desembre del 2006 i aprovat oficialment pel 
Govern, ponderat pels següents coeficients multiplicadors, 
segons els 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 cent en funció de l’esforç fiscal mitjà de 
cada municipi en l’exercici de 2004, ponderat pel nombre 
d’habitants de dret de cada municipi, segons el Padró 
municipal vigent a 31 de desembre del 2006 i oficialment 
aprovat pel Govern.

A este efecte, es considera esforç fiscal municipal 
l’any 2004 el resultant de l’aplicació de la fórmula següent:
 

Efm= (∑a
RcO ) × PiRPm

 Tres. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les quanties de les entregues a compte calculat 
d’acord amb el que disposa l’article anterior i de la participa-
ció definitiva calculada en els termes de l’apartat anterior.

Subsecció 2a. Participació de la resta de municipis

Article 82. Participació dels municipis en els tributs de l’Estat 
per a l’exercici 2006.

U. La quantitat global destinada a realitzar les entregues 
a compte als municipis inclosos en l’àmbit subjectiu de l’arti-
cle 122 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, equivalent al 95 per cent de la previsió del seu finança-

 En el desenvolupament d’esta fórmula és tindran en 
compte els criteris següents:

A) El factor «a» representa el pes relatiu de cada tribut 
en relació amb el sumatori de la recaptació líquida obtinguda 
en l’exercici econòmic de 2004, durant el període voluntari, 
per l’Impost sobre Béns Immobles, l’Impost sobre Activitats 
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Econòmiques i l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, a 
fi d’obtindre un coeficient assignable a cada tribut conside-
rat, amb el qual s’operarà en la forma que és determina en 
els paràgrafs següents.

B) La relació   RcO    es calcularà, per a cada un delsRPm  
tributs esmentats en el paràgraf precedent i en relació a cada 
municipi, de la manera següent:

a) En l’Impost sobre Béns Immobles urbans o rústics, 
multiplicant el coeficient obtingut en l’apartat A), pel tipus 
impositiu real fixat pel Ple de la Corporació per al període de 
referència dividit per 0,4 o 0,3, respectivament, que represen-
ten els tipus mínims exigibles en cada cas i dividint-lo al seu 
torn pel tipus màxim potencialment exigible en cada muni-
cipi. El resultat així obtingut en l’Impost sobre Béns Immo-
bles urbans es ponderarà per la raó entre la base imposable 
mitjana per habitant de cada Ajuntament i la base imposable 
mitjana per habitant de l’estrat en què s’enquadre. A este 
efecte, els trams de població s’identificaran amb els utilitzats 
per a la distribució del 75 per cent assignat a la variable 
població.

b) En l’Impost sobre Activitats Econòmiques, multipli-
cant el coeficient obtingut en l’apartat A) per l’import del 
Padró municipal de l’impost, inclosa la incidència de l’aplica-
ció del coeficient de situació a què es referix l’article 87 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, vigent en 
el període impositiu de 2004, i dividint-lo per la suma de les 
quotes mínimes fixades en les tarifes de l’impost, en relació 
amb cada supòsit de subjecció al mateix, i ponderades pels 
coeficients arreplegats en l’article 86 de la mateixa norma.

c) En l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, mul-
tiplicant el coeficient obtingut, en l’apartat A), per 1.

El sumatori dels coeficients ∑ a  RcO  resultants de
 RPm

l’aplicació dels paràgrafs precedents constituirà el valor de 
l’expressió aplicable a cada municipi, que es multiplicarà per 
la seua població de dret deduïda del Padró municipal vigent 
a 31 de desembre del 2006 i aprovat oficialment pel Govern, 
i que constituïx el factor Pi.

C) En les dades relatives a la recaptació líquida no s’in-
clouran les quantitats percebudes com a conseqüència de la 
distribució de les quotes nacionals i provincials de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques ni el recàrrec provincial atribu-
ïble a les respectives Diputacions Provincials.

D) El coeficient d’esforç fiscal mitjà per habitant, per a 
cada municipi, en cap cas podrà ser superior al quíntuple del 
menor valor calculat del coeficient d’esforç fiscal mitjà per 
habitant dels ajuntaments inclosos en l’estrat de població 
superior a 50.000 habitants.

3. El 12,5 per cent en funció de l’invers de la capacitat 
tributària.

S’entendrà com a capacitat tributària la resultant de la 
relació existent entre la base imposable mitjana de l’Impost 
sobre Béns Immobles urbans per habitant de cada Ajunta-
ment 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 a 31 de 
desembre del 2006 i aprovat oficialment pel Govern.

A l’efecte anterior, els trams de població s’identificaran 
amb els utilitzats per a la distribució del 75 per cent assignat 
a la variable població.

Cinc. En la quantia que resulte de l’aplicació de les nor-
mes de l’apartat anterior, s’integrarà, incrementat en els 
mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat en 
2006 respecte de 2004, si és el cas, per a cada municipi, l’im-
port de la compensació definitiva per minves d’ingressos 
derivada de la reforma de l’Impost sobre Activitats Econòmi-
ques, 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.

Sis. La participació dels municipis turístics es determi-
narà d’acord amb l’apartat 4 de l’article 125 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i el que disposen els 
apartats Quatre i Cinc anteriors. L’aplicació d’aquell precepte 
no podrà suposar, en cap cas, minoració de la participació 
que resulte dels dos últims apartats citats.

A l’efecte d’este apartat, es consideraran municipis turís-
tics els que complisquen les condicions arreplegades en 
l’apartat 1 del mencionat article 125, referides a 1 de gener 
del 2004.

Article 83. Entregues a compte.

U. Les entregues a compte de la participació en els tri-
buts de l’Estat per a l’exercici de 2006 a què es referix l’Apar-
tat U de l’article anterior seran abonades als Ajuntaments per 
mitjà de pagaments mensuals equivalents a la dotzena part 
del respectiu crèdit.

Dos. La participació individual de cada municipi es 
determinarà d’acord amb els criteris establits en l’apartat Tres 
de l’article anterior per a la distribució de la liquidació defini-
tiva, amb les variacions següents:

La variable població es determinarà utilitzant el Padró 
Municipal de població vigent i oficialment aprovat pel 
Govern a 1 de gener de l’any 2006.

Les variables esforç fiscal i invers de la capacitat tributà-
ria es referiran a les dades de l’última liquidació definitiva 
practicada.

En tot cas, es considerarà com a entrega mínima a 
compte de la participació en els tributs de l’Estat per a cada 
municipi una quantitat igual al 95 per cent de participació 
definitiva corresponent a l’any 2003, calculada d’acord amb 
el que disposen els apartats dos, tres, quatre i cinc de l’article 
65 de la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2003.

La quantia que resulte de l’aplicació dels criteris anteri-
ors, s’incrementarà, per a cada municipi, en el 95 per cent de 
l’import, incrementada en la previsió de l’evolució interanual 
dels ingressos tributaris de l’Estat, de la compensació defini-
tiva per minves d’ingressos derivades de la reforma de l’Im-
post sobre Activitats Econòmiques. A este efecte es tindrà 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 Reguladora de les Hisendes Locals.

Tres. La participació individual de cada municipi turístic 
es determinarà considerant el que disposa l’apartat anterior. 
L’import resultant es reduirà en la quantia que, en aplicació 
de l’article 69 de la Llei 61/2003, de 30 de desembre, de Pres-
supostos Generals de l’Estat per a l’any 2004, els haguera 
correspost en les entregues a compte de 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 tributaris de l’Estat en 2006 
respecte de 2004; i se sumaran al resultat anterior la cessió 
que, per aquells impostos, els corresponguera, en concepte 
d’entregues a compte en 2006, aplicant les normes de l’apar-
tat U de l’article 79 d’esta Llei, sense que, en cap cas, la quan-
tia a 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 84. Cessió de rendiments recaptatoris del IRPF: 
determinació de les entregues 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 per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, participaran en la recaptació líquida 
que s’obtinga en 2006, per mitjà de la determinació de dotze 
entregues mensuals a compte de la liquidació definitiva.



78 Dilluns 2 gener 2006 Suplement núm. 1

El càlcul global de la quantia d’estes entregues a compte 
s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:

ECIRPFp= 0,009936 × CLt
p × IAt × 0,95

Sent:
ECIRPFp: l’import anual d’entregues a compte per cessió 

de rendiments recaptatoris del IRPF de l’entitat provincial o 
assimilada p.

CLt
p: la quota líquida del IRPF en l’àmbit de l’entitat pro-

vincial o assimilada p en l’any t, últim conegut.
IAt: l’índex d’actualització de la quota líquida entre l’any t, 

últim conegut, i l’any 2006. Este índex és el resultat de dividir 
l’import de la previsió pressupostària, per al 2006, per reten-
cions, pagaments a compte i pagaments fraccionats, entre 
l’import dels drets liquidats per estos conceptes, correspo-
nents a l’any t, últim de què es coneixen les quotes líquides 
en l’àmbit de l’entitat provincial o assimilada.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a cada 
província o entitat assimilada per mitjà de transferència per 
dotzenes parts mensuals, i es tramitarà com a devolucions 
d’ingressos en el concepte del IRPF.

Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebudes i el valor 
definitiu de la cessió de la quota líquida corresponent a cada 
província o ens assimilat, determinada en els termes de l’ar-
ticle 137 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.

Article 85. Cessió de la recaptació líquida per IVA: determi-
nació de les entregues a compte i de la liquidació defini-
tiva.

U. Les províncies i els ens assimilats a què es referix 
l’article precedent participaran en la recaptació líquida que 
s’obtinga, per l’Impost sobre el Valor Afegit, per mitjà de la 
determinació de dotze entregues mensuals a compte de la 
liquidació definitiva.

La determinació, per a cada una d’aquelles entitats, de la 
quantia global d’estes entregues a compte s’efectuarà per 
mitjà de l’operació següent:

ECIVAp= 0,010538 × RPIVA × ICPi × (PP/Pi) × 0,95

Sent:
ECIVAp: l’import anual de les entregues a compte de la 

província o entitat assimilada p, en concepte de cessió de la 
recaptació d’IVA obtinguda l’any 2006.

RPIVA: l’import de la previsió pressupostària de la recap-
tació líquida de l’IVA per a l’any 2006.

ICPi: l’índex provisional de consum de la Comunitat Autò-
noma i per a l’any 2006.

PP i Pi: les poblacions de la Província o l’ens assimilat p i 
de la Comunitat Autònoma i respectiva. A este efecte, es con-
siderarà la població de dret segons el Padró de la població 
municipal vigent a 1 de gener de 2006 i aprovat oficialment 
pel Govern.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a cada 
municipi per mitjà de transferència per dotzenes parts men-
suals, i es tramitaran com a devolucions d’ingressos en el 
concepte d’IVA.

Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebut i el valor defini-
tiu 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 per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 86. Cessió de la recaptació líquida per Impostos 
Especials sobre fabricació d’alcohols: determinació de 
les entregues a compte i de la liquidació definitiva.

U. Les entitats incloses en l’àmbit subjectiu de l’article 
135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, participaran en la recaptació líquida que s’obtinga, 
pels Impostos sobre la Cervesa, sobre el Vi i les Begudes Fer-
mentades, sobre Productes Intermedis i sobre l’Alcohol i les 
Begudes Derivades, per mitjà de la determinació de dotze 
entregues mensuals a compte de la liquidació definitiva.

El càlcul, per a cada província o ens assimilat, de la quan-
tia global d’estes entregues a compte s’efectuarà per mitjà 
de l’operació següent:

ECIIEE(h)p= 0,012044 × RPIIEE(h) × ICPi(h) ×
× (Pp/Pi) × 0,95

Sent:
ECIIEE(h)p: l’import anual de les entregues a compte de la 

província o l’ens assimilat p, en concepte de cessió de la 
recaptació de l’Impost Especial h dels assenyalats en el pri-
mer paràgraf d’este apartat obtingut l’any 2006.

RPIIEE(h): l’import de la previsió pressupostària de la 
recaptació líquida de l’Impost Especial h dels assenyalats en 
el primer paràgraf d’este apartat per a l’any 2006.

ICPi(h): l’índex provisional de consum de la Comunitat 
Autònoma i a la qual pertany la província o l’entitat assimi-
lada p, elaborat, per a l’any 2006, a l’efecte de l’assignació de 
l’Impost Especial h dels assenyalats en el primer paràgraf 
d’este apartat.

Pp i Pi: les poblacions de la província o l’entitat assimilada 
p i de la Comunitat Autònoma i respectiva. A este efecte, es 
considerarà la població de dret segons el Padró de la pobla-
ció municipal vigent a 1 de gener de 2006 i aprovat oficial-
ment pel Govern.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a cada 
municipi per mitjà de transferència per dotzenes parts men-
suals, i es tramitarà com a devolucions d’ingressos en el 
concepte relatiu a cada un dels Impostos Especials assenya-
lats en el primer paràgraf d’este apartat.

Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebut i el valor defini-
tiu de la cessió de la recaptació líquida pels Impostos Especi-
als assenyalats en el primer paràgraf d’este apartat que 
resulte de l’aplicació de l’article 139 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 87. Cessió de la recaptació líquida per Impostos 
Especials sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del 
Tabac: determinació de les entregues 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 per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, participaran en la recaptació líquida 
que s’obtinga, pels Impostos sobre Hidrocarburs i sobre les 
Labors del Tabac, per mitjà de la determinació de dotze entre-
gues mensuals a compte de la liquidació definitiva.

El càlcul, per a cada província o entitat assimilada, de la 
quantia global d’estes entregues a compte s’efectuarà per 
mitjà de l’operació següent:

ECIIEE(k)p= 0,012044 × RPIIEE(k) × IPp(k) × 0,95

Sent:
ECIIEE(k)p: l’import anual de les entregues a compte de la 

província o l’ens assimilat p, en concepte de cessió de la 
recaptació de l’Impost Especial k dels assenyalats en el pri-
mer paràgraf d’este apartat obtingut l’any 2006.
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RPIIEE(k): l’import de la previsió pressupostària de la 
recaptació líquida de l’Impost Especial k dels assenyalats en 
el primer paràgraf d’este apartat per a l’any 2006.

IPp(k): l’índex provisional, per a l’any 2006, referit a la pro-
víncia o l’ens assimilat p, d’entregues de gasolines, gasoils i 
fueloils, i el de vendes a expenedories de tabac, ponderades 
les dos pels corresponents tipus impositius.

En el cas que no estigueren disponibles, en l’àmbit pro-
vincial, estos índexs provisionals, caldrà ajustar-se al que 
disposa l’apartat 4 de l’article 139 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a cada 
entitat per mitjà de transferència per dotzenes parts mensu-
als, i es tramitarà com a devolucions d’ingressos en el con-
cepte relatiu a cada un dels Impostos Especials assenyalats 
en el primer paràgraf d’este apartat.

Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebut i el valor defini-
tiu de la cessió de la recaptació líquida pels Impostos Especi-
als 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 per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.

SECCIÓ 5a. PARTICIPACIÓ DE LES PROVÍNCIES, LES COMUNITATS 
AUTÒNOMES UNIPROVINCIALS I ELS CONSELLS I ELS CABILDOS INSULARS EN 

ELS TRIBUTS DE L’ESTAT

Subsecció 1a. Participació en el Fons Complementari
de Finançament

Article 88. Determinació de les entregues a compte.

U. La quantitat global de les entregues a compte de la 
participació de cada província i entitat assimilada inclosa en 
l’àmbit subjectiu del vigent article 135 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el Fons Complementari de 
Finançament corresponent al 2006, es reconeixerà a càrrec 
del crèdit «Transferències a les Diputacions i Cabildos Insu-
lars. Entregues 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, Direcció General de Coordinació Financera amb 
les Entitats locals, Programa 942 M.

Dos. L’esmentat import es determinarà a partir del 95 
per cent de la participació definitiva de l’any 2003, aplicant-hi 
la metodologia dels articles 121 i 142 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Tres. L’import de les entregues a compte de la participa-
ció en el Fons Complementari de Finançament determinat 
d’acord amb el que disposa l’apartat anterior es determinarà, 
si és el cas, per a cada entitat provincial o assimilada, incre-
mentant la base de càlcul corresponent a l’any 2004 en una 
quantia equivalent al 95 per cent de la compensació defini-
tiva per minves d’ingressos derivades de la reforma de l’Im-
post sobre Activitats Econòmiques, en els termes establits en 
l’apartat 3 de la disposició addicional desena de la Llei 
51/2002, de 27 de desembre, de Reforma de la Llei regula-
dora de les Hisendes Locals.

Quatre. Les entregues a compte de la participació en el 
Fons Complementari de Finançament per a l’exercici 2006 
seran abonades a les entitats incloses en l’àmbit subjectiu 
d’aplicació de l’article 135 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, per mitjà de pagaments mensuals 
equivalents a la dotzena part de la quantitat global que 
resulte de l’aplicació de les normes arrepleguades en els 
apartats anteriors.

Article 89. Liquidació definitiva.

U. Determinat l’increment dels ingressos tributaris de 
l’Estat, d’acord amb les regles contingudes en l’article 121 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es 
procedirà a efectuar la liquidació definitiva de la participació 
de les províncies i els ens assimilats en el Fons Complemen-
tari de Finançament per a l’any 2006.

Dos. La participació definitiva en el Fons Complemen-
tari de Finançament corresponent a l’any 2006 es calcularà 
en els termes establits en l’article 141 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’incrementarà, si és el cas, 
la base de càlcul corresponent a l’any 2004, per a cada entitat 
provincial o assimilada, en una quantia equivalent a la com-
pensació definitiva per pèrdues d’ingressos derivada de la 
reforma de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 3 de la disposició addicional 
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 determinarà per la dife-
rència entre les quanties de les entregues a compte calcula-
des d’acord amb el que disposa l’article anterior i de la partici-
pació definitiva calculada en els termes de l’apartat anterior.

Subsecció 2a. Participació en el fons d’aportació
a l’assistència sanitària

Article 90. Determinació de les entregues a compte.

U. Per al manteniment dels centres sanitaris de caràcter 
no psiquiàtric de les Diputacions, les Comunitats Autònomes 
uniprovincials no insulars i els Consells i els Cabildos Insu-
lars s’assigna, a càrrec del crèdit «Transferències a les Diputa-
cions i als Cabildos Insulars. Entregues a compte a les Dipu-
tacions i als 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 Autòno-
mes», consignat en la Secció 32, Servici 23, Direcció General 
de Coordinació Financera amb les Entitats locals, transferèn-
cies a Corporacions Locals per participació en ingressos de 
l’Estat, la quantitat de 541,28 milions d’euros en concepte 
d’entregues a compte.

Les entregues a compte de la participació en este Fons 
per a l’any 2006 seran abonades a les Diputacions Provinci-
als, les Comunitats Autònomes uniprovincials no insulars, 
els Cabildos i els Consells Insulars per mitjà de pagaments 
mensuals equivalents a la dotzena part del crèdit anterior.

L’assignació per al manteniment dels centres sanitaris es 
realitzarà en proporció a les quanties percebudes per este 
concepte en la liquidació definitiva de la participació en tri-
buts de l’Estat de l’any 2003, i es lliurarà simultàniament amb 
les entregues a compte de la participació en el Fons Comple-
mentari de Finançament regulat en la Subsecció anterior.

Dos. Quan la gestió econòmica i financera dels centres 
hospitalaris, en els termes que preveu la Llei 14/1986, de 25 
d’abril, General de Sanitat, es transferisca a les corresponents 
Comunitats Autònomes, es procedirà en la mateixa mesura a 
assignar a les dites institucions les entregues a compte de la 
participació de l’ens transferidor del servici en l’esmentat 
fons. Podran ser objecte d’integració en la seua participació 
en els tributs de l’Estat per acord de la respectiva Comissió 
Mixta, amb un informe previ de la Subcomissió de Règim 
Econòmic, Financer i Fiscal de la Comissió Nacional d’Admi-
nistració Local, per mitjà de les modificacions i els ajustos que 
procedisquen en els respectius crèdits pressupostaris.

Article 91. Liquidació definitiva.

U. Determinat l’índex d’evolució prevalent, d’acord 
amb les regles contingudes en l’article 143 del text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es procedirà a efec-
tuar la liquidació definitiva de l’assignació del fons d’aporta-
ció a l’assistència sanitària de les províncies, les Comunitats 
Autònomes uniprovincials no insulars i les illes, a càrrec de la 
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participació en els tributs de l’Estat per a l’any 2006, en els 
termes establits en l’article 144 del mencionat text refós.

Dos. L’assignació definitiva del fons d’aportació a l’as-
sistència sanitària comuna es xifrarà proporcionalment a les 
quanties que, per este concepte, resultaren de la liquidació 
definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2003, 
determinades d’acord amb el que disposa l’apartat quatre de 
l’article 66 de la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de Pressu-
postos Generals de l’Estat per al 2003.

A fi de la transferència material de l’anterior assignació, 
s’expediran les oportunes ordes de pagament contra el crè-
dit corresponent.

En tot cas, igualment, quan la gestió econòmica i finan-
cera dels centres hospitalaris, en els termes que preveu la 
Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, es transferisca 
a les corresponents Comunitats Autònomes, es procedirà en 
la mateixa mesura a assignar a les dites institucions la parti-
cipació de l’ens transferidor del servici en l’esmentat fons.

SECCIÓ 6a. RÈGIMS ESPECIALS

Article 92. Participació dels Territoris Històrics del País Basc 
i Navarra en els tributs de l’Estat.

U. La participació dels municipis del País Basc i de 
Navarra en els tributs de l’Estat es fixarà d’acord amb les 
normes contingudes en la Subsecció 2a, de la Secció 3a 
d’este Capítol, en el marc del Concert i Conveni Econòmic, 
respectivament.

Dos. La participació de les Diputacions Forals del País 
Basc i de la Comunitat Foral de Navarra en els tributs de l’Es-
tat es fixarà d’acord amb el que disposa l’article 146 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el marc 
del Concert i Conveni Econòmic, respectivament.

Article 93. Participació de les entitats locals de les Illes 
Canàries en els tributs de l’Estat.

U. La cessió de rendiments recaptatoris en impostos 
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 per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com dels 
Cabildos Insulars s’ajustarà al que disposa l’article 158 d’esta 
última norma.

Dos. La participació en el Fons Complementari de 
Finançament de les entitats locals esmentades en l’apartat 
anterior es determinarà d’acord amb el que disposa la Sub-
secció 1a, de la Secció 3a, i en la Subsecció 1a, de la Secció 
5a, d’este Capítol, tenint en consideració el que disposa el 
mencionat article 158 d’aquella norma.

Tres. La participació de la resta de municipis de les Illes 
Canàries en els tributs de l’Estat es determinarà per mitjà de 
l’aplicació de les normes contingudes en la Subsecció 2a, de 
la Secció 3a, d’este Capítol i d’acord amb la mateixa propor-
ció que els municipis de règim comú.

Article 94. Participació de les Ciutats de Ceuta i de Melilla en 
els tributs de l’Estat.

U. Les Ciutats de Ceuta i de Melilla, en tant que entitats 
assimilades als municipis, participaran en tributs de l’Estat 
d’acord amb les normes generals contingudes en este Capítol.

Dos. Les Ciutats de Ceuta i de Melilla, en tant que enti-
tats assimilades a les províncies, participaran en els tributs 
de l’Estat d’acord amb el que disposa l’article 146 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

SECCIÓ 7a. COMPENSACIONS, SUBVENCIONS I AJUDES

Article 95. Subvencions a les Entitats locals per servicis de 
transport col·lectiu urbà.

U. Per a complir el que preveu l’últim paràgraf de la 
disposició addicional quinta del text refós de la Llei regula-
dora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legisla-
tiu 2/2004, de 5 de març, es fixa inicialment en 59,0 milions 

d’euros el crèdit destinat a subvencionar el servici de trans-
port col·lectiu urbà prestat per Corporacions Locals de més 
de 50.000 habitants de dret, segons el Padró municipal 
vigent a 1 de gener de 2005 i oficialment aprovat pel Govern, 
no incloses en l’Àrea Metropolitana de Madrid, en l’extingida 
corporació Metropolitana de Barcelona o ubicades en l’arxi-
pèleg canari, siga quina siga la seua modalitat i forma de 
gestió, sempre que no reben directament una altra subven-
ció 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 què es 
preveja la cobertura del dèficit d’explotació en modalitats de 
transport idèntiques a les subvencionades per este sistema.

La distribució del crèdit corresponent es realitzarà con-
forme als següents criteris, que s’aplicaran 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 100 d’esta Llei:

A) El 5 per cent del crèdit en funció de la longitud de la 
xarxa municipal en trajecte d’anada i expressada en quilò-
metres.

B) El 5 per cent del crèdit en funció de la relació 
viatgers/habitants de dret de cada municipi ponderada per la 
raó del nombre d’habitants mencionat dividit per 50.000. La 
xifra d’habitants de dret serà la de població del Padró muni-
cipal vigent a 1 de gener de 2005 i oficialment aprovat pel 
Govern.

C) El 90 per cent del crèdit en funció del dèficit mitjà per 
títol de transport emés, d’acord amb el procediment 
següent:

a) L’import a subvencionar a cada municipi serà el 
resultat de multiplicar el nombre de títols de transport per la 
subvenció corresponent a cada un dels títols mencionats.

b) La subvenció corresponent a cada títol s’obtindrà 
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 cent del dèficit mitjà 
global se subvencionarà al 100 per 100.

2n tram: l’import del dèficit mitjà per títol de transport, de 
cada municipi, que excedisca del tram anterior i no supere el 
25 per cent del dèficit mitjà global se subvencionarà al 55 per 
cent.

3r tram: l’import del dèficit mitjà per títol de transport, de 
cada municipi, que excedisca del tram anterior i no supere el 
50 per cent del dèficit mitjà global se subvencionarà al 27 per 
cent.

4t tram: l’import del dèficit mitjà per títol de transport, de 
cada municipi, que excedisca del tram anterior i no supere el 
100 per 100 del dèficit mitjà global se subvencionarà amb el 
percentatge de finançament que resulte de dividir la resta del 
crèdit no atribuït als trams anteriors entre el total del dèficit 
inclòs en este tram, considerant tots els municipis que tin-
guen dret a subvenció.

5t tram: l’import del dèficit mitjà per títol de transport, de 
cada municipi, que excedisca del dèficit mitjà global no serà 
objecte de subvenció.

El percentatge de finançament del 4t tram de l’escala no 
podrà excedir el 27 per cent. L’excés de crèdit que poguera 
resultar de l’aplicació d’esta restricció es distribuirà proporci-
onalment al finançament obtingut per cada municipi, corres-
ponent als trams 2n i 3r.

En cap cas, de l’aplicació d’estes normes es podrà reco-
néixer una subvenció que, en termes globals, excedisca del 
90 per cent del crèdit disponible. Si es produïra esta circums-
tància s’ajustarà, en la proporció necessària, el finançament 
corresponent al dèficit mitjà per títol de transport emés, i 
s’aplicarà successivament en el tram 3r i, si és el cas, en el 2n, 
el criteri de determinació del percentatge de finançament 
utilitzat en el 4t tram.

c) El dèficit mitjà de cada municipi serà el resultat de 
dividir el dèficit d’explotació entre el nombre de títols de trans-
port. El dèficit mitjà global serà el resultat de dividir la suma 
dels dèficit de tots els municipis que tinguen dret a la subven-
ció entre el total de títols de transport dels dits municipis.
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d) L’import de la subvenció per títol vindrà donada per la 
suma de la quantia a subvencionar en cada tram, que s’obtin-
drà multiplicant la part del dèficit mitjà inclosa en cada tram 
pel percentatge de finançament aplicable en el dit tram.

El dèficit d’explotació estarà 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, elaborades d’acord amb el pla de 
comptabilitat i a les normes i principis comptables general-
ment acceptats que, en cada cas, siguen d’aplicació, amb els 
ajustos següents:

a’) Quant a les despeses d’explotació, s’exclouran 
aquelles que es referisquen a tributs, amb independència del 
subjecte actiu de la relació juridicotributària.

b’) Quant a les despeses i els ingressos d’explotació, 
s’exclouran aquells que tinguen l’origen en la prestació de 
servicis o realització d’activitats alienes a la del transport 
públic urbà per la qual se sol·licita la subvenció. Així mateix, 
s’exclouran qualssevol subvencions i aportacions que reco-
nega, a favor de l’empresa o entitat que preste el servici de 
transport públic urbà, l’Ajuntament en el terme municipal del 
qual es realitze la prestació.

c’) En tot cas es deduiran del dèficit per al càlcul del 
finançament corresponent a este apartat els imports atribuïts 
com a subvenció pels criteris de longitud de la xarxa i la rela-
ció viatgers/habitants de dret.

Dos. Tindran igualment dret a participar en les ajudes 
assenyalades, en les mateixes condicions de repartiment 
fixades anteriorment:

A) Els municipis de més de 20.000 habitants de dret, 
segons les xifres de població del Padró municipal vigent a 1 
de gener de 2005 i aprovat oficialment pel Govern, en què 
concórreguen simultàniament les circumstàncies següents:

a) Que disposen d’un servici de transport públic col-
lectiu urbà interior, siga quin siga el seu règim d’explotació.

b)  Que el nombre d’unitats urbanes empadronades en 
el cadastre immobiliari urbà siga superior a 36.000 en la data 
assenyalada.

B) Els municipis que, encara que no reunisquen alguna 
de les condicions anteriors, siguen capitals de província i 
disposen d’un servici de transport col·lectiu urbà interior, 
siga quin siga el seu règim d’explotació.

Tres. Les subvencions hauran de destinar-se a finançar 
la prestació d’este servici.

Quatre. Per als Ajuntaments del País Basc i Navarra, la 
subvenció que els corresponga es corregirà en la mateixa 
proporció aplicable a la seua participació en tributs de l’Estat.

Article 96. Compensació als ajuntaments dels beneficis fis-
cals concedits a les persones físiques o jurídiques en els 
tributs locals.

Per a complir el que preveu l’article 9 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es dota en la secció 32 
del vigent Pressupost de Despeses de l’Estat un crèdit amb la 
finalitat de compensar els beneficis fiscals en tributs locals 
d’exacció obligatòria que puga concedir l’Estat mitjançant 
una Llei i en els termes que preveu l’apartat dos de l’esmen-
tat article 9.

S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda a dictar les 
normes necessàries per a l’establiment del procediment que 
s’ha de seguir en cada cas, a fi de procedir a la compensació, 
en favor dels municipis, dels deutes tributaris efectivament 
condonats i de les exempcions legalment concedides.

Article 97. Altres subvencions a les Entitats Locals.

U. A càrrec dels crèdits consignats en la Secció 32, Ser-
vici 23, «Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Entitats Locals», Programa 942 N, es farà efectiva una com-
pensació equivalent a l’import de les quotes de l’actual 
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica objecte de condo-
nació l’any 2006, com a conseqüència de l’aplicació dels 
beneficis fiscals establits en 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 a compensar es realitzarà tenint 
en compte l’import que, pel mateix concepte, corresponga a 
l’any 1993, actualitzat en funció de l’evolució del PIB nominal 
i d’acord amb els convenis subscrits amb els Ajuntaments 
afectats.

Dos. A càrrec dels crèdits de la Secció 32, Servici 23, 
«Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats 
Locals», Programa 942 N, es concedix una ajuda de 4,82 mili-
ons 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 d’aigua que foren necessaris en cas de resultar 
insuficient la producció de la dita planta.

Les ajudes per al funcionament de la planta dessalinitza-
dora es realitzaran per mitjà d’entregues a compte mensual 
de 0,28 milions d’euros cada una. El Ministeri d’Economia i 
Hisenda establirà el procediment de comprovació de les 
esmentades despeses de funcionament en aplicació del que 
disposa l’article 141 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària. D’acord amb la mencionada com-
provació es realitzarà una liquidació definitiva que establirà 
la quantitat total a subvencionar per l’Estat en l’exercici eco-
nòmic, que no podrà superar el 90 per cent de les despeses 
de funcionament de la planta dessalinitzadora. Els excessos 
de pagaments que resulten, si és el cas, minoraran les entre-
gues a realitzar en els exercicis subsegüents.

Les ajudes per a compensar els costos del transport d’ai-
gua potable seran satisfetes per mitjà de pagaments a càrrec 
de l’esmentat crèdit, que es realitzaran en funció de les sol-
licituds que presenten els òrgans de representació de la Ciu-
tat de Ceuta, al llarg de l’exercici, i hauran de ser justificades 
prèviament en la forma que determine el Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda en aplicació del que disposa la Llei General de 
Subvencions.

Article 98. Bestretes a favor dels Ajuntaments per desfasa-
ments en la gestió recaptatòria dels tributs locals.

U. Quan per circumstàncies relatives a l’emissió dels 
padrons no es puga liquidar l’Impost sobre Béns Immobles 
abans de l’1 d’agost de l’any 2006, els Ajuntaments afectats 
podran percebre del Tresor Públic bestretes a compte del 
mencionat impost, a fi de salvaguardar les seues necessitats 
mínimes de tresoreria, amb l’autorització prèvia del Ple de la 
respectiva corporació.

Estes bestretes seran concedides a sol·licitud dels res-
pectius municipis, amb un informe previ de la Direcció Gene-
ral del Cadastre, i es tramitaran a través de les Delegacions 
Provincials d’Economia i Hisenda, les quals emetran un 
informe i una proposta de resolució per a la seua definitiva 
aprovació per la Direcció General de Coordinació Financera 
amb les Entitats Locals.

En la tramitació dels expedients es tindran en compte els 
condicionaments següents:

a) Les bestretes no podran excedir el 75 per cent de 
l’import de la recaptació previsible com imputable a cada 
padró.

b) L’import anual a anticipar a cada corporació per mitjà 
d’esta fórmula no excedirà del doble de l’última anualitat 
percebuda per la mateixa en concepte de participació en els 
tributs de l’Estat.

c) En cap cas podran sol·licitar-se bestretes correspo-
nents a més de dos períodes impositius successius amb 
referència a un mateix tribut.

d) Les Diputacions Provincials, els Cabildos i Consells 
Insulars i les Comunitats Autònomes uniprovincials i els 
altres organismes públics recaptadors que, al seu torn, 
hagen realitzat bestretes als Ajuntaments de referència, en la 
forma prevista en l’article 149.2 del text refós de la Llei regu-
ladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legis-
latiu 2/2004, de 5 de març, podran ser perceptors de la quan-
tia que corresponga de la bestreta, fins a l’import efectivament 
anticipat i a fi de poder cancel·lar en tot o en part les corres-
ponents operacions de tresoreria, després de justificar-la 
oportunament.
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e) Les bestretes concedides estaran sotmeses, si és el 
cas, a les mateixes retencions previstes en la disposició addi-
cional quarta del text refós de la Llei reguladora de les Hisen-
des Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.

Una vegada dictada la corresponent resolució definitiva, 
les bestretes s’abonaran pel seu import net a favor dels Ajun-
taments 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 suspendran les correlatives entregues en el 
mes següent a aquell en què s’esmenen les deficiències 
assenyalades en el paràgraf primer d’este article.

Dos. Mitjançant una resolució de la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals es podran con-
cedir als Ajuntaments, en cas d’urgent i extraordinària neces-
sitat de tresoreria i a sol·licitud del Ple de la Corporació, amb 
la corresponent justificació economicofinancera, bestretes a 
reintegrar dins de l’exercici corrent a càrrec de la seua partici-
pació en els tributs de l’Estat. El pagament d’estes bestretes 
es materialitzarà a través del compte extrapressupostari a 
què fan referència els apartats dos i cinc de l’article següent.

SECCIÓ 8a. NORMES INSTRUMENTALS EN RELACIÓ AMB LES DISPOSICIONS 
INCLOSES EN ESTE CAPÍTOL

Article 99. Normes de gestió pressupostària de determinats 
crèdits a favor de les Entitats Locals.

U. S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda a com-
prometre despeses a càrrec de l’exercici de 2007, fins a un 
import màxim equivalent a la dotzena part dels crèdits con-
signats en el Pressupost per a 2006, destinats a satisfer les 
entregues a compte de la participació en tributs de l’Estat a 
favor dels Ajuntaments i les Diputacions Provincials o els ens 
assimilats, a fi de procedir a satisfer les entregues a compte 
del mes de gener de 2007 en el dit mes. Les diferències que 
pogueren sorgir en relació amb la determinació de les entre-
gues a compte definitives imputables al mencionat exercici 
seran objecte d’ajust en les entregues a compte del mes de 
febrer de l’exercici citat.

Dos. Els expedients de despesa i les ordes de paga-
ment conjuntes que s’expedisquen a l’efecte de complir els 
compromisos que s’establixen en els articles precedents del 
present capítol es tramitaran, simultàniament, a favor de les 
Corporacions Locals afectades, i el seu compliment, pel que 
fa a la disposició efectiva de fons, es realitzarà a càrrec dels 
comptes de creditors no pressupostaris que, a estos fins, 
estan habilitats en la Direcció General del Tresor i Política 
Financera, de manera que es produïsca, en cada cas, el paga-
ment conjunt i simultani de les respectives obligacions a tots 
els perceptors en raó de la data de les corresponents resolu-
cions i en igualtat de condicions.

Es declaren d’urgent tramitació:
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 este efecte, hauran de ser objecte d’acumulació les 
distintes fases del procediment de gestió pressupostària, i 
s’adoptaran en la mateixa mesura procediments especials 
de registre comptable de les respectives operacions.

Tres. En els supòsits previstos en l’apartat anterior, 
quan siga procedent la tramitació d’expedients d’ampliació 
de crèdit i a l’efecte previst en l’article 54 de la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, General Pressupostària, les sol·licituds d’in-
crements de crèdit es justificaran, en tot cas, basant-se en les 
peticions addicionals formulades per les Corporacions locals 
afectades.

Quatre. Les ajudes que es reconeguen a càrrec de la Sec-
ció 32, Servici 23, «Direcció General de Coordinació Financera 
amb les Entitats Locals», Programa 942N, destinades a corre-
gir situacions de desequilibri financer de les Entitats locals, 
requeriran, prèviament a la seua concessió, la presentació 
d’un pla de sanejament financer formulat per la corporació 

peticionària i s’instrumentaran per mitjà d’un conveni que se 
subscriurà per esta i el Ministeri d’Economia i Hisenda.

A l’efecte de l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària, el conveni a què es fa 
referència en el paràgraf anterior podrà tindre caràcter pluri-
anual.

Cinc. Els crèdits inclosos en el Pressupost de Despeses 
als fins assenyalats en l’apartat U anterior es transferiran 
amb la periodicitat necessària al compte extrapressupostari 
corresponent, habilitat a este efecte en la Direcció General 
del Tresor i Política Financera. Este procediment s’aplicarà a fi 
de materialitzar el pagament simultani de les obligacions que 
es deriven de la participació de les Entitats locals en els tri-
buts de l’Estat, tant en concepte d’entregues a compte com 
de liquidació definitiva, així com per a procedir al pagament 
simultani de les obligacions que porten causa de les sol-
licituds presentades per les Corporacions locals, una vegada 
es dicten les resolucions pertinents que donen origen al reco-
neixement de les dites obligacions per part de l’Estat.

Article 100. Informació a subministrar per les Corporacions 
locals.

A fi de procedir tant a la liquidació definitiva de les parti-
cipacions dels Ajuntaments en els tributs de l’Estat, correspo-
nent al 2006, com a distribuir el crèdit destinat a subvencio-
nar la prestació dels servicis de transport públic col·lectiu 
urbà, les respectives Corporacions locals hauran 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 2006, tots els municipis 
hauran de remetre la documentació següent:

a.1) Un certificat comprensiu de la recaptació líquida 
obtinguda en 2004 per l’Impost sobre Béns Immobles, l’Im-
post sobre Activitats Econòmiques i l’Impost sobre Vehicles 
de Tracció Mecànica.

a.2) Un certificat comprensiu de les bases imposables 
deduïdes dels padrons de l’any 2004, així com de les altes 
produïdes, corresponents a l’Impost sobre Béns Immobles, 
urbans, i dels tipus exigibles en el municipi en els tributs que 
se citen en el paràgraf precedent.

a.3) Un certificat de les quotes exigibles en l’Impost 
d’Activitats Econòmiques en 2004, inclosa la incidència de 
l’aplicació del coeficient a què es referix l’article 86 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, vigents en 
aquell període impositiu.

La Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Entitats Locals procedirà a dictar la resolució corresponent, 
on s’establiran els models que continguen el detall de la 
informació necessària.

Als municipis que, estant en l’àmbit d’aplicació de la 
Subsecció 2a de la Secció 3a d’este Capítol, no aportaren la 
documentació que es determina en les condicions assenya-
lades anteriorment, se’ls aplicarà, si és el cas, un mòdul de 
ponderació equivalent al 60 per cent de l’esforç fiscal mitjà 
aplicable al municipi amb menor coeficient per este con-
cepte, dins del tram de població en què s’enquadre, a l’efecte 
de practicar la liquidació definitiva de la seua participació en 
els tributs de l’Estat per a l’any 2006.

b) Abans del 30 de juny de l’any 2006, i amb el requeri-
ment previ dels servicis competents del Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda, els documents que a continuació es resse-
nyen, a fi de procedir a la distribució de les ajudes destinades 
a finançar el servici de transport col·lectiu urbà de viatgers, a 
què es fa referència en l’article 95.

1r. En tots els casos, les dades analítiques quantitatives 
i qualitatives sobre la gestió econòmica i financera de l’em-
presa o el servici, referides a l’exercici de 2005, segons el 
model definit per la Direcció General de Coordinació Finan-
cera amb les Entitats Locals.

2n. Tractant-se de servicis realitzats per la pròpia entitat 
en règim de gestió directa, el certificat detallat de les partides 
d’ingressos i despeses imputables al servici i dels dèficit o 
resultats reals produïts en l’exercici de 2005.
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3r. Tractant-se de servicis realitzats en règim de gestió 
directa per un organisme autònom o societat mercantil 
municipal, els comptes anuals de l’exercici de 2005 de l’em-
presa o l’organisme que exercisca l’activitat, degudament 
autenticades i auditades, si és el cas, amb el detall de les 
operacions que corresponen als resultats d’explotació del 
transport públic col·lectiu urbà en l’àrea territorial del muni-
cipi respectiu.

4t. Quan es tracte d’empreses o particulars que presten 
el servici de règim de concessió o qualsevol altra modalitat 
de gestió indirecta, igualment el document referit en l’apartat 
anterior.

5t. En tot cas, el document oficial on s’arrepleguen, actu-
alitzats, els acords reguladors de les condicions financeres en 
què l’activitat es realitza, en què consten les quantitats perce-
budes com a aportació del Ministeri d’Economia i Hisenda i 
de les altres Administracions públiques diferents de la sub-
venció a què es fa referència en l’article 95 d’esta Llei.

6t. En tots els casos, la justificació de trobar-se l’em-
presa, l’organisme o l’entitat que preste el servici al corrent 
en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social a 31 de desembre de 2005.

Als ajuntaments que no compliren amb l’enviament de la 
documentació en la forma prevista en este article no se’ls 
reconeixerà el dret a percebre l’ajuda destinada a finançar el 
servici de transport públic col·lectiu de viatgers per causa 
d’interés general i a fi d’evitar perjuís financers als altres per-
ceptors.

Article 101. Retencions a practicar a les Entitats locals en 
aplicació de la disposició addicional quarta del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

U. Les retencions que hagen d’acordar-se en l’àmbit 
d’aplicació de la disposició addicional quarta del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les realitzarà la Direc-
ció General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals 
després d’haver-ho sol·licitat prèviament l’òrgan competent 
que, en cada cas, tinga atribuïda la gestió recaptatòria 
d’acord amb la normativa específica aplicable.

Quan concórreguen en la retenció deutes derivats de tri-
buts de l’Estat i deutes per quotes de la Seguretat Social i 
conceptes de recaptació conjunta amb estos, si la quantia de 
tots estos supera el límit de les quantitats retingudes, estes 
s’imputaran al pagament dels deutes a prorrata del seu res-
pectiu import.

Dos. Llevat que la quantia del deute siga inferior, la reten-
ció arribarà a un import equivalent al 50 per cent de la quantia 
assignada a la respectiva corporació, tant en cada entrega a 
compte com en la liquidació definitiva anual corresponents a la 
participació en els tributs de l’Estat, resultant de l’aplicació de 
les normes de les Seccions 2a a 5a d’este capítol.

La retenció podrà arribar fins al 100 per cent de la partici-
pació en tributs de l’Estat a què es referix el paràgraf anterior 
quan es tracte de deutes derivats de tributs de l’Estat que 
hagen sigut legalment repercutits, d’ingressos a compte cor-
responents a retribucions en espècie, de quantitats retingu-
des o que s’hagueren hagut de retindre a compte de qualse-
vol impost, o de cotitzacions socials que hagen sigut o 
hagueren hagut de ser objecte de retenció.

En ambdós casos, i sense perjuí del que establix el parà-
graf següent, la quantia a retindre en el conjunt de l’exercici 
podrà reduir-se i, si és el cas, periodificar-se segons la situa-
ció de tresoreria de l’entitat, quan es justifique l’existència de 
greus desfasaments de tresoreria generats per la prestació 
de servicis necessaris i obligatoris que afecten el compliment 
regular de les obligacions de personal o la prestació dels 
servicis públics obligatoris i els mínims comuns a tots els 
municipis i dels de protecció civil, prestació de servicis soci-
als i extinció d’incendis, en la realització dels quals no s’exi-
gisca, en tot cas, cap contraprestació en forma de preu públic 
o taxa equivalent al cost del servici realitzat.

No obstant això, a partir de l’1 de gener de l’any 2006, i 
llevat que la quantia del deute siga inferior, no serà possible 
establir, basant-se en el que preveu el paràgraf anterior, un 

percentatge de retenció inferior al 25 per cent de les entre-
gues a compte i de la liquidació definitiva de la participació 
en els tributs de l’Estat, definida en 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 sigut 
legalment repercutits, d’ingressos a compte corresponents a 
retribucions en espècie o de quantitats retingudes o que 
s’hagueren hagut de retindre a compte de qualsevol impost, 
o de cotitzacions socials que hagen sigut o hagueren hagut 
de ser objecte de retenció.

En els supòsits en què el deute siga conseqüència del 
reintegrament de bestretes de finançament a càrrec del Tre-
sor Públic, la retenció haurà d’adequar-se a les condicions 
fixades en la concessió de la corresponent bestreta, ja siga 
per mitjà de la cancel·lació total del dèbit en forma singular o 
en retencions successives fins a la definitiva extinció del 
dèbit de la respectiva corporació.

Tres. En els procediments de reducció del percentatge 
de retenció a què es referix este article, la Direcció General de 
Coordinació Financera, amb les Entitats Locals, dictarà la 
resolució corresponent, tenint en compte la situació finan-
cera de l’entitat i la necessitat de garantir la prestació dels 
servicis públics obligatoris, i l’entitat haurà d’acreditar, per 
mitjà del certificat expedit pel corresponent òrgan de recap-
tació, haver atés el pagament de les obligacions corrents en 
l’exercici immediatament anterior. En la resolució es fixarà el 
període de temps en què el límit general haurà de ser reduït 
al percentatge de retenció que s’hi assenyale, i es podrà con-
dicionar esta reducció a l’existència d’un pla de sanejament o 
a l’adaptació, si és el cas, d’un altre en curs.

Les resolucions en què es declare l’extinció dels deutes a 
càrrec de les quantitats que s’hagen retingut correspondran, 
en cada cas, a l’òrgan competent que tinga atribuïda la gestió 
recaptatòria, d’acord amb la normativa específica aplicable, i 
produiran els seus efectes, en la part concurrent del deute, 
des del moment en què es va efectuar la retenció.

Quatre. Els pagaments de les obligacions tributàries de 
les Entitats locals que es realitzen després del final del ter-
mini que inicialment haguera correspost meritaran interés. 
L’interés aplicable serà l’interés legal dels diners que en cada 
moment estiga vigent.

Cinc. Les Entitats locals podran presentar un pla especí-
fic d’amortització dels deutes tributaris estatals en què s’esta-
blisca un programa de cancel·lació del deute pendent. El pla 
comprendrà igualment un compromís relatiu al pagament 
en període voluntari de les obligacions tributaris corrents 
que en el futur es generen.

Sempre que el pla presentat es considere viable i les Enti-
tats locals patisquen greus desequilibris financers que posen 
en perill la prestació dels servicis públics obligatoris, es redu-
irà l’interés legal dels diners aplicables en un punt.

Així mateix, les Entitats locals podran presentar un pla 
específic de cancel·lació dels deutes per quotes de la Segure-
tat Social i conceptes de recaptació conjunta, en què s’esta-
blisca un programa per a la seua cancel·lació en condicions 
semblants a les establides per a deutes tributaris estatals i on 
s’inclourà també un compromís relatiu al pagament en ter-
mini reglamentari dels deutes per quotes i conceptes de 
recaptació conjunta que en el futur es meriten.

Article 102. Finançament d’institucions del Municipi de 
Barcelona.

U. En el marc de la Llei per la qual es regula el Règim 
Especial del Municipi de Barcelona, a càrrec del Programa 
942N, del Servici 23 de la Secció 32 dels Pressupostos Gene-
rals de l’Estat per a l’any 2006, es podran reconéixer obligaci-
ons fins a un muntant global de 15,05 milions d’euros per al 
finançament d’institucions amb àmplia projecció i rellevàn-
cia del Municipi de Barcelona així com, si és el cas, de servi-
cis específics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Dos. Per a la materialització de les transferències desti-
nades a finançar les institucions esmentades en l’apartat 
anterior haurà de subscriure’s prèviament el corresponent 
Conveni, en l’àmbit de la Comissió de Col·laboració Interad-
ministrativa creada d’acord amb el que disposa l’article 5 de 
la Llei per la qual es regula el Règim Especial del Municipi de 
Barcelona.
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Tres. La contribució de l’Administració General de l’Es-
tat al finançament de servicis específics de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona haurà d’ajustar-se al que disposa el parà-
graf b), de l’apartat 1, de l’article 153 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i només podrà fer-se efectiva 
una vegada creada per la corresponent Llei de la Comunitat 
Autònoma, d’acord amb el que establix la disposició addicio-
nal segona de la Llei per la qual es regula el Règim Especial 
del Municipi de Barcelona.

CAPÍTOL II

Comunitats Autònomes

Article 103. Entregues a compte del Fons de Suficiència.

Els crèdits pressupostaris destinats al finançament del 
Fons de Suficiència, corresponents a les entregues a compte 
establides en l’article 15.1 de la Llei 21/2001, de 27 de desem-
bre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administrati-
ves del nou Sistema de finançament de les Comunitats Autò-
nomes de règim comú i Ciutats amb Estatut 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 Coordinació Financera amb les Comunitats Autò-
nomes –Entregues a compte per Fons de Suficiència-Pro-
grama 941M.

Article 104. Liquidació definitiva del Fons de Suficiència de 
l’any 2004 de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb 
Estatut d’Autonomia.

La pràctica de la liquidació definitiva del Fons de Sufi-
ciència de l’any 2004 a favor de les Comunitats Autòno-
mes i Ciutats amb Estatut d’Autonomia, es realitzarà a càr-
rec del crèdit dotat en la Secció 32, Servici 18 –Direcció 
General de Coordinació Financera amb les Comunitats 
Autònomes. Diverses–, –Liquidació definitiva del finança-
ment de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut 
d’Autonomia d’exercicis anteriors-Fons de Suficiencia-Pro-
grama 941M.

Article 105. Aplicació de la garantia de finançament dels 
servicis d’assistència sanitària l’any 2004.

U. L’aplicació de la garantia de finançament dels servi-
cis d’assistència sanitària de la Seguretat Social correspo-
nent a l’exercici 2004, 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 mesu-
res fiscals i administratives del nou Sistema de finançament 
de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb 
Estatut d’Autonomia, es realitzarà a càrrec del crèdit dotat en 
la Secció 32, Servici 18 –Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Comunitats Autònomes. Diverses–, Liqui-
dació definitiva del finançament de les Comunitats Autòno-
mes i Ciutats amb Estatut d’Autonomia d’exercicis anteriors-
Garantia d’assistència sanitària-Programa 941M.

Dos. La garantia indicada es calcularà conforme a les 
regles següents:

1a. Es determinarà l’índex de creixement entre els anys 
1999 i 2004 del finançament assignat als servicis d’assistèn-
cia 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 2004 i les necessitats de finançament dels servicis d’as-
sistència sanitària de la Seguretat Social l’any base 1999.

2a. Les necessitats de finançament dels servicis d’assis-
tència sanitari l’any base 1999 per a cada Comunitat són les 
que resulten d’incrementar les considerades en la liquidació 
definitiva del Sistema de finançament de 2003, d’acord amb 
el que arreplega la regla 2.A de l’apartat número Dos de l’ar-
ticle 97 de la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2005, en l’import de les revisi-
ons relatives al finançament dels servicis d’assistència sani-
tària de la Seguretat Social, que s’hagen aplicat al Fons de 
Suficiència de la Comunitat Autònoma corresponent amb 

efectes d’1 de gener del 2004, conforme al que establix l’arti-
cle 16.1 de la Llei 21/2001.

3a. L’import del finançament dels servicis d’assistència 
sanitària de la Seguretat Social l’any 2004 per a cada Comu-
nitat Autònoma es determinarà multiplicant el percentatge 
que representen les necessitats de finançament 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 2004 el Sistema de 
finançament de les Comunitats Autònomes regulat en la Llei 
21/2001, de 27 de desembre. A este efecte:

a) Les necessitats de finançament dels servicis d’assis-
tència 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 resulten d’incre-
mentar les considerades en la liquidació definitiva del Sis-
tema de finançament de 2003, d’acord amb allò que arre-
plega l’article 97 de la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2005, en l’import 
de les revisions que s’hagen aplicat al Fons de Suficiència de 
la Comunitat Autònoma corresponent amb efecte d’1 de 
gener del 2004, conforme al que establix l’article 16.1 de la 
Llei 21/2001.

c) El volum de recursos que proporciona a cada Comu-
nitat l’any 2004 el Sistema de finançament de les Comunitats 
Autònomes regulat en la Llei 21/2001, de 27 de desembre, 
resulta d’addicionar els imports següents:

La recaptació pels tributs cedits sobre Patrimoni, Trans-
missions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Succes-
sions i Donacions i sobre el Joc i Taxes afectes als servicis 
transferits, pels seus valors normatius de l’any 2004. A este 
efecte, es consideren valors normatius de l’any 2004 d’estos 
tributs, el seu valor l’any base 1999 actualitzat a l’any 2004 
aplicant el percentatge de creixement entre els anys 1999 i 
2004 de l’ITE utilitzat per a actualitzar el Fons de Suficiència 
de cada Comunitat, conforme a l’article 15 de la dita Llei.

El rendiment definitiu de la tarifa autonòmica de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques l’any 2004. En el cas 
què alguna Comunitat Autònoma haguera exercitat la potes-
tat normativa en relació amb l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, en lloc de l’import que dóna el rendiment 
de la tarifa autonòmica de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, es computarà el que haguera resultat si 
no s’haguera exercitat la dita potestat.

El rendiment definitiu l’any 2004 de la cessió de l’Impost 
sobre el Valor Afegit i dels Impostos sobre la Cervesa, sobre 
els Productes Intermedis, sobre l’Alcohol i les Begudes Deri-
vades, sobre els Hidrocarburs, sobre les Labors del Tabac i 
sobre l’Electricitat.

El rendiment definitiu l’any 2004 de l’Impost sobre Deter-
minats Mitjans de Transport. A este efecte s’entendrà com a 
rendiment definitiu de 2004 per este impost l’import de la 
recaptació real líquida imputada a cada Comunitat des de l’1 
de gener de 2004 fins al 31 de desembre de 2004. En el cas 
que alguna Comunitat Autònoma haja exercit la competèn-
cia normativa en este tribut, es computarà com a rendiment 
definitiu el que haguera resultat si no haguera exercitat la 
dita potestat.

El rendiment definitiu l’any 2004 de l’Impost sobre Ven-
des Detallistes de Determinats Hidrocarburs. A este efecte, 
s’entendrà com a rendiment definitiu de 2004 per este impost 
l’import de la recaptació real líquida imputada a cada Comu-
nitat des de l’1 d’abril de 2004 fins al 31 de març de 2005. En 
el cas que alguna Comunitat Autònoma haja exercit la com-
petència normativa en este tribut, es computarà com a rendi-
ment definitiu el que haguera resultat si no haguera exercitat 
la dita potestat.

L’import definitiu del Fons de Suficiència de la Comunitat 
Autònoma l’any 2004.

4a. En el cas que per a alguna Comunitat Autònoma 
l’índex que resulte de la regla 1a anterior siga inferior a l’ín-
dex d’increment entre 1999 i 2004 del Producte Interior Brut 
estatal nominal a preus de mercat, la Comunitat percebrà la 
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quantitat que resulte d’aplicar a les necessitats de finança-
ment dels servicis d’assistència sanitària de la Seguretat 
Social l’any base 1999 definides en la regla 2a anterior la dife-
rència entre l’índex que resulte de la regla 1a anterior i l’ín-
dex d’increment entre 1999 i 2004 del Producte Interior Brut 
estatal nominal a preus de mercat.

Article 106. Transferències a Comunitats Autònomes corre-
sponents al cost dels nous servicis traspassats.

Si a partir de l’1 de gener de l’any 2006 s’efectuen noves 
transferències de servicis a les Comunitats Autònomes, els 
crèdits corresponents al seu cost efectiu es dotaran en la Sec-
ció 32 «Transferències a Comunitats Autònomes per cost dels 
servicis assumits» en conceptes específics que seran deter-
minats, en el seu moment, per la Direcció General de Pressu-
postos. 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 crèdits es dotaran en el 
Pressupost del Servici Públic d’Ocupació Estatal.

A este efecte, els Reials decrets que aproven les noves 
transferències de servicis contindran com a mínim els punts 
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 2006, 
desglossat en els diferents capítols de despesa que com-
prenga.

c) La valoració referida a l’any base de 1999, correspo-
nent al cost efectiu anual del mateix, a l’efecte de la revisió 
del valor del Fons de Suficiència de la Comunitat Autònoma 
que correspon prevista en l’article 16.1 de la Llei 21/2001, de 
27 de desembre, de mesures fiscals i administratives del nou 
Sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de 
Règim Comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia.

Article 107. Fons de Compensació Interterritorial.

U. En la Secció 33 dels Pressupostos Generals de l’Estat 
es doten dos Fons de Compensació Interterritorial, la suma 
dels quals ascendix a 1.141.961,90 milers d’euros, en compli-
ment del que disposa la Llei 22/2001, de 27 de desembre, 
reguladora dels Fons de Compensació Interterritorial.

Dos. El Fons de Compensació, dotat amb 856.492,84 
milers d’euros, es destinarà 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 285.469,06 
milers d’euros, podran aplicar-lo les Comunitats Autònomes 
i les Ciutats amb Estatut d’Autonomia propi al finançament 
de les despeses de posada en marxa o funcionament de les 
inversions realitzades a càrrec de la Secció 33 dels Pressu-
postos Generals de l’Estat en els termes que preveu l’article 
6.2 de la Llei 22/2001.

Quatre. El percentatge que representa el Fons de Com-
pensació destinat a les Comunitats Autònomes sobre la base 
de càlcul constituïda per la inversió pública és del 26,25 per 
cent, d’acord amb l’article 2.1 a) de la dita Llei. A més, en 
compliment de la disposició addicional única de la Llei 
22/2001, el percentatge que representen els Fons de Com-
pensació Interterritorial destinats a les Comunitats Autòno-
mes i a les Ciutats amb Estatut d’Autonomia sobre la base de 
càlcul de la inversió pública és del 35,55 per cent.

Cinc. Els projectes d’inversió que poden finançar-se a 
càrrec dels Fons anteriors són els que es detallen en l’annex 
a la Secció 33.

Sis. En l’exercici 2006 seran 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 Compensació 
Interterritorial d’exercicis anteriors s’incorporaran automàti-
cament al Pressupost de l’any 2006, a disposició de la 
mateixa Administració a què corresponia l’execució dels pro-
jectes en 31 de desembre de 2005.

Huit. Mentres els romanents de crèdits pressupostaris 
d’exercicis anteriors s’incorporen al vigent, el Tresor Públic 
podrà efectuar bestretes de tresoreria a les Comunitats Autò-
nomes pel mateix import a les peticions de fons efectuades 
per estes «a compte» dels recursos que hagen de percebre 
una vegada que s’efectue l’esmentada incorporació.

Les bestretes hauran de quedar reembossades abans de 
finalitzar l’exercici econòmic.

Article 108. Dotació Complementària per al Finançament de 
l’Assistència Sanitària.

U. En la Secció 32 dels Pressupostos Generals de l’Es-
tat, Programa 941O «Altres transferències a Comunitats 
Autònomes», s’inclou una Dotació Complementària per al 
Finançament de l’Assistència Sanitària, per un import total de 
500 milions d’euros, distribuït entre les Comunitats Autòno-
mes de conformitat amb el criteri de repartiment adoptat en 
la Sessió Plenària del Consell de Política Fiscal i Financera 
celebrada el dia 13 de setembre del 2005.

Dos. L’import d’estos crèdits es farà efectiu, per dotze-
nes parts mensuals, a les Comunitats Autònomes que els 
sol·liciten a través de la corresponent Comissió Mixta.

Article 109. Dotació de Compensació d’Insularitat.

U. En la Secció 32 dels Pressupostos Generals de l’Es-
tat, Programa 941O «Altres transferències a Comunitats 
Autònomes», Servicis 12 «Canàries» i 15 «Illes Balears», s’in-
clou una dotació per a compensar les circumstàncies deriva-
des del fet insular, per un import total de 55 milions d’euros, 
distribuïda entre les dos Comunitats Autònomes de confor-
mitat amb les quanties acordades en la Sessió Plenària del 
Consell de Política Fiscal i Financera celebrada el dia 13 de 
setembre de 2005.

Dos. L’import d’estos crèdits es farà efectiu, per dotzenes 
parts mensuals, quan les esmentades Comunitats Autònomes 
ho sol·liciten a través de la corresponent Comissió Mixta.

TÍTOL VIII
Cotitzacions Socials

Article 110. Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, 
Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Pro-
fessional durant l’any 2006.

Les bases i els tipus de cotització a la Seguretat Social, 
Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professio-
nal, a partir de l’1 de gener de 2006, seran les següents:

U. Límits màxim i mínim de les bases de cotització a la 
Seguretat Social.

1. El límit màxim de la base de cotització en cada un 
dels Règims de la Seguretat Social que el tinguen establit, 
queda fixat, a partir de l’1 de gener de 2006, en la quantia de 
2.897,70 euros mensuals.

2. D’acord amb el que establix el número 2 de l’article 16 
del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, durant l’any 
2006, les bases de cotització en els Règims de la Seguretat 
Social i respecte de les contingències que es determinen en 
este article, tindran com a límit mínim les quanties del salari 
mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementa-
des en un sext, excepte 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 con-
tingències i situacions protegides pel Règim General de la 
Seguretat Social, exceptuades les d’accidents de treball i 
malalties professionals, estaran limitades, per a cada grup de 
categories professionals, per les bases mínimes i màximes 
següents:

a) Les bases mínimes de cotització, segons categories 
professionals i grups de cotització, s’incrementaran, des de 
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l’1 de gener de 2006 i respecte de les vigents en 31 de desem-
bre de 2005, en el mateix percentatge en què augmente el 
salari mínim interprofessional.

No obstant això, les bases mínimes de cotització aplica-
bles als treballadors amb contracte a temps parcial s’ade-
quaran per tal que la cotització en esta modalitat de contrac-
tació siga equivalent a la cotització a temps complet per la 
mateixa unitat de temps i semblants retribucions.

b) Les bases màximes, siga quina siga la categoria pro-
fessional i el grup de cotització, durant l’any 2006, seran de 
2.897,70 euros mensuals o de 96,59 euros diaris.

2. Els tipus de cotització en el Règim General de la 
Seguretat Social seran, durant l’any 2006, els següents:

a) Per a les contingències comunes, el 28,30 per cent, 
sent el 23,60 per cent a càrrec de l’empresa i el 4,70 per cent, 
a càrrec del treballador.

b) Per a les contingències d’accidents de treball i malal-
ties professionals s’aplicaran, reduïts en un 10 per cent, els 
percentatges de la tarifa de primes incloses en l’annex 1 del 
Reial Decret 2930/1979, de 29 de desembre, sent les primes 
resultants a càrrec exclusiu de l’empresa.

3. Durant l’any 2006, per a la cotització addicional per 
hores extraordinàries establida en l’article 111 del Text Refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, s’aplicaran els 
següents tipus de cotització:

a) Quan es tracte de les hores extraordinàries motiva-
des per força major, el 14,00 per cent, del qual el 12,00 per 
cent serà a càrrec de l’empresa i el 2,00 per cent, a càrrec del 
treballador.

b) Quan es tracte de les hores extraordinàries no com-
preses en el paràgraf anterior, el 28,30 per cent, del qual el 
23,60 per cent serà a càrrec de l’empresa i el 4,70 per cent, a 
càrrec del treballador.

4. A partir de l’1 de gener de 2006, la base màxima de 
cotització per contingències comunes aplicable als represen-
tants de comerç serà la prevista amb caràcter general en 
l’apartat Dos.1.b) del present article.

5. A l’efecte de determinar, durant l’any 2006, la base 
màxima de cotització per contingències comunes dels artis-
tes, s’aplicarà el següent:

a) La base màxima de cotització per a tots els grups 
corresponents a les diferents categories professionals serà 
de 2.897,70 euros mensuals.

No obstant això, el límit màxim de les bases de cotització 
en raó de les activitats realitzades per un artista, per a una o 
unes quantes empreses, tindrà caràcter anual i es determi-
narà per l’elevació a còmput anual de la base mensual 
màxima assenyalada.

b) El Ministeri de Treball i Assumptes Socials, tenint en 
compte la base i el límit màxims establits en l’apartat ante-
rior, fixarà les bases de cotització per a determinar les liqui-
dacions provisionals dels artistes, a què es referix l’apartat b) 

del número 5 de l’article 32 del Reglament General sobre 
Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social, 
aprovat per Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre.

6. A l’efecte de determinar, durant l’any 2006, la base 
màxima de cotització per contingències comunes dels pro-
fessionals taurins, s’aplicarà el següent:

a) La base màxima de cotització per a tots els grups 
corresponents a les distintes categories professionals serà 
de 2.897,70 euros mensuals. No obstant això, el límit màxim 
de les bases de cotització per als professionals taurins tindrà 
caràcter anual i es determinarà 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 ante-
rior, fixarà les bases de cotització per a determinar les liqui-
dacions provisionals dels professionals taurins, a què es 
referix l’apartat b), del número 5, de l’article 33 del Reglament 
General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la 
Seguretat Social, aprovat per Reial Decret 2064/1995, de 22 
de desembre.

Tres. Cotització en el Règim Especial Agrari.

1. Durant l’any 2006, les bases de cotització dels treba-
lladors per compte d’altre inclosos en el Règim Especial 
Agrari de la Seguretat Social per als grups de cotització en 
què s’enquadren les diferents categories professionals, 
seran les següents: 

Grup
de cotització

Base de cotització
–

Euros/Mes

  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

872,40
723,30
629,10
610,80
610,80
610,80
610,80
610,80
610,80
610,80
610,80

 Durant l’any 2006, el tipus de cotització per als treballa-
dors per compte d’altre serà de l’11,50 per cent.

2. Les bases diàries de cotització per jornades reals, 
corresponents a cada un dels grups de treballadors que rea-
litzen faenes agràries per compte d’altre seran, a partir de l’1 
de gener del 2006, les següents: 

Grup de 
cotització Categories professionals

Base diària de cotització
–

Euros

   
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Enginyers i Llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels 
Treballadors.

Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats.
Caps Administratius i de Taller.
Ajudants no Titulats.
Oficials Administratius.
Subalterns.
Auxiliars Administratius.
Oficials de primera i segona.
Oficials de tercera i Especialistes.
Traballadors majors de díhuit anys no qualificats.
Traballadors menors de díhuit anys, siga quina siga la seua categoria professional.

38,79

32,17
27,98
26,50
26,50
26,50
26,50
26,50
26,50
26,50
26,50
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 La cotització per cada jornada real s’obtindrà aplicant el 
15,50 per cent a la base de cotització assenyalada en el qua-
dre anterior.

3. En la cotització per accidents de treball i malalties 
professionals, caldrà ajustar-se al que establix l’annex 1 del 
Reial Decret 2930/1979, de 29 de desembre. No obstant això, 
a les empreses que, amb anterioritat al 26 de gener de 1996, 
cotitzaren per la modalitat de quotes per hectàrees, els resul-
tarà aplicable una reducció del 35 per cent en els tipus de 
percentatges establits en el mencionat Reial Decret.

4. A partir de l’1 de gener del 2006 la cotització dels tre-
balladors per compte propi inclosos en el Règim Especial 
Agrari de la Seguretat Social, que, amb anterioritat a la dita 
data no s’hagueren acollit al pagament de cotització previst 
en la disposició addicional trentena sexta del text refós de la 
Llei General de la Seguretat Social, s’efectuarà en els termes 
següents:

La base de cotització serà en 2006 de 655 euros/mes, lle-
vat que els interessats opten per la base mínima de cotització 
establida en el punt 1 de l’apartat Quatre següent.

A este efecte, els treballadors agraris disposaran d’un 
termini que finalitzarà l’últim dia del mes de febrer, per a 
exercitar la corresponent opció. La base de cotització triada 
produirà efectes a partir del dia 1 del mes de març de 2006.

En tot cas, per als treballadors per compte propi que s’in-
corporen al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social a 
partir de l’1 de gener de 2006, la base de cotització a este 
Règim queda fixada en 785,70 euros mensuals.

El tipus de cotització durant l’any 2006 serà del 18,75 per 
cent.

La cotització, a l’efecte de contingències professionals, es 
traurà aplicant a la base de cotització l’1 per cent.

La cotització respecte a la millora voluntària de la incapa-
citat temporal s’efectuarà, aplicant a la corresponent base de 
cotització, el tipus de cotització del 4,35 per cent, del qual el 
3,70 per cent correspondrà a contingències comunes i el 
0,65, a contingències professionals.

5. Amb l’excepció prevista en el paràgraf 6 següent, els 
treballadors per compte propi que continuen acollits al sis-
tema de cotització establit en l’apartat 2 de la disposició addi-
cional trentena sexta del text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social cotitzaran d’acord amb les regles següents:

La base màxima de cotització serà de 2.897,70 euros 
mensuals. La base mínima de cotització serà de 785,79 euros 
mensuals.

La base de cotització dels treballadors per compte propi 
que a 1 de gener del 2006 tinguen una edat inferior a 50 anys 
serà l’elegida per ells dins de les bases màxima i mínima.

L’elecció de base de cotització pels treballadors per 
compte propi que, a 1 de gener del 2006, tingueren 50 o més 
anys complits, estarà limitada a la quantia de 1.509,60 euros 
mensuals.

El tipus de cotització durant l’any 2006 serà el 19,30 per 
cent.

La cotització, a l’efecte de contingències professionals es 
durà a terme aplicant el 0,60 per cent a la base de cotització.

La cotització respecte a la millora voluntària de la Incapa-
citat temporal s’efectuarà aplicant a la base de cotització el 
tipus de 3,95 per cent, del qual el 3,30 per cent correspondrà 
a contingències comunes i el 0,65, per cent a contingències 
professionals.

6. Per als treballadors agraris per compte propi que, per 
incorporar-se al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social 
durant els exercicis 2004 i 2005, els haguera sigut aplicable 
de forma obligatòria el sistema de cotització establit en 
l’apartat 2 de la disposició addicional trentena sexta del text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, i cotitzaren per 
la base mínima establida en el Règim Especial de Treballa-
dors per compte propi o autònoms, durant 2006 la cotització 
a la Seguretat Social es durà a terme de la manera següent:

La base de cotització serà de 785,70 euros mensuals.
Sobre la dita base s’aplicaran els tipus de cotització pre-

vistos en el paràgraf 4 d’este apartat tres.

Quatre. Cotització en el Règim Especial dels Treballadors 
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 cotit-
zació seran, des de l’1 de gener de 2006, els següents:

1. La base màxima de cotització serà de 2.897,70 euros 
mensuals. La base mínima de cotització serà de 785,70 euros 
mensuals.

2. La base de cotització dels treballadors autònoms 
que, a 1 de gener del 2006, tinguen una edat inferior a 50 
anys, serà 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 2006, tingueren 50 anys complits o més, 
estarà compresa entre les quanties de 809,40 i 1.509,60 euros 
mensuals, llevat que es tracte del cònjuge supervivent del 
titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció 
d’este, haja hagut de posar-se al capdavant i donar-se d’alta 
en este Règim Especial amb 45 o més anys d’edat, i en este 
cas, l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 
785,70 i 1.509,60 euros mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que abans 
dels cinquanta anys hagueren cotitzat en qualsevol dels 
Règims del sistema de la Seguretat Social cinc anys o més, 
podran mantindre durant 2006 la base de cotització de l’any 
2005 incrementada en un percentatge comprés entre els que 
haja augmentat la base mínima i la màxima de cotització a 
este Règim.

3. En els supòsits de treballadors de 30 o menys anys 
d’edat o de dones de 45 o més anys d’edat, donats d’alta en 
este Règim Especial en els termes establits en la disposició 
addicional trigèsima quinta del text refós de la Llei General 
de la Seguretat Social, en la redacció anterior a la donada per 
la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2005, la base de cotització serà l’elegida 
per ells entre les quanties següents: 610,80 i 2.897,70 euros 
mensuals, excepte en els supòsits en què s’apliquen els 
límits a què es referixen els dos últims paràgrafs de l’apartat 
anterior.

4. El tipus de cotització en este Règim Especial de la 
Seguretat Social serà el 29,80 per cent. Quan la persona inte-
ressada no s’haja acollit a la protecció per incapacitat tempo-
ral, el tipus de cotització serà el 26,50 per cent.

5. Per a les contingències d’accidents de treball i malal-
ties professionals s’aplicaran els percentatges de la tarifa de 
primes inclosa en l’annex 2 del Reial Decret 2930/1979, de 29 
de desembre, sobre la base de cotització elegida per l’inte-
ressat.

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 el tipus de cotització seran, a partir de l’1 
de gener del 2006, els següents:

1. La base de cotització serà de 610,80 euros mensuals.
2. El tipus de cotització en este Règim serà el 22,00 per 

cent, sent el 18,30 per cent a càrrec de l’ocupador i el 3,70 per 
cent a càrrec del treballador. Quan l’empleat de llar preste 
servicis amb caràcter parcial o discontinu a un o més ocupa-
dors, serà del seu exclusiu càrrec el pagament de la quota 
corresponent.

Sis. Cotització en el Règim Especial dels Treballadors de 
la Mar.

1. El que establixen els apartats U i Dos d’este article 
s’aplicarà en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, 
sense perjuí, si és el cas, i per a la cotització per 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 per Decret 2864/1974, de 30 d’agost, del que s’esta-
blix en el número següent, i a excepció del tipus de cotització 
per contingències comunes dels treballadors per compte 
propi, que serà del 29,80 per cent.

2. La cotització per a totes les contingències i situacions 
protegides en este Règim Especial dels treballadors inclosos 
en els grups segon i tercer a què es referix l’article 19.5 del 
Text Refós aprovat per Decret 2864/1974, de 30 d’agost, 
s’efectuarà sobre les remuneracions que es determinen anu-
alment mitjançant Orde del Ministeri de Treball i Assumptes 
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Socials, a proposta de l’Institut Social de la Marina, oïdes les 
organitzacions representatives del sector. Esta determinació 
s’efectuarà per províncies, modalitats de pesca i categories 
professionals, sobre la base dels valors mitjans de remune-
ració percebut l’any precedent.

Les bases que es determinen seran úniques, sense que 
puguen ser inferiors ni superiors a les que s’establisquen per 
a les diferents categories professionals, de conformitat amb 
el que disposa el número 1 de l’apartat Dos d’este article.

Set. Cotització en el Règim Especial de la Mineria del 
Carbó.

1. A partir de l’1 de gener de 2006, la cotització en el 
Règim Especial de la Seguretat Social per a la Mineria del 
Carbó es determinarà per mitjà de l’aplicació del que preveu 
l’apartat Dos, sense perjuí que, a l’efecte de la cotització per 
contingències comunes, les bases de cotització es normalit-
zen d’acord amb les regles següents:

Primera. Es tindrà en compte l’import de les remunera-
cions percebudes o que hagueren tingut dret a percebre els 
treballadors, computables a l’efecte de cotització per acci-
dents de treball i malalties professionals, durant el període 
comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2005, 
incloent-hi els dos.

Segona. Les dites remuneracions es totalitzaran agru-
pant-les per categories, grups professionals i especialitats 
professionals i zones mineres, tenint en compte el que dis-
posa l’article 57 del Reglament General sobre Cotització i 
Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social, aprovat per 
Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre.

Els imports obtinguts, així totalitzats, es dividiran per la 
suma dels dies a què corresponguen.

Tercera. Este resultat constituirà la base normalitzada 
diària de cotització per contingències comunes, l’import de la 
qual no podrà ser inferior al fixat per a l’exercici immediata-
ment anterior per a eixa categoria professional, incrementat 
en el mateix percentatge experimentat en el present exercici 
pel límit màxim de cotització a què es referix l’apartat U.1 del 
present article, ni superior a la quantitat resultant d’elevar a 
quantia anual l’esmentat límit màxim i dividir-lo pels dies 
naturals de l’any 2006.

2. El Ministeri de Treball i Assumptes Socials fixarà la 
quantia de les bases normalitzades, per mitjà de l’aplicació 
de les regles previstes en el número anterior.

Huit. Base de cotització a la Seguretat Social durant la 
percepció de la prestació per desocupació de nivell contribu-
tiu.

1. Durant la percepció de la prestació per desocupació 
per extinció de la relació laboral, la base de cotització a la 
Seguretat Social d’aquells treballadors que tinguen l’obliga-
ció legal de cotitzar, serà la base reguladora de la prestació 
per desocupació, determinada segons el que establix l’apar-
tat 1 de l’article 211 del text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, respecte, en tot cas, de l’import de la base 
mínima per contingències comunes prevista per a cada cate-
goria professional, i a l’efecte de les prestacions de Seguretat 
Social, la dita base tindrà consideració de base de contingèn-
cies comunes.

Durant la percepció de la prestació per desocupació per 
suspensió de la relació laboral, en virtut d’expedient de regu-
lació d’ocupació o de resolució judicial adoptada en el si d’un 
procediment concursal, o per reducció de jornada, la base de 
cotització a la Seguretat Social d’aquells treballadors pels 
quals hi haja obligació legal de cotitzar, serà l’equivalent a la 
mitjana de les bases dels últims sis mesos d’ocupació cotit-
zada, per contingències comunes i per contingències d’acci-
dents de treball i malalties professionals, anteriors a la situa-
ció legal de desocupació o al moment en què va cessar 
l’obligació legal de cotitzar.

La represa de la prestació per desocupació, en els supò-
sits de suspensió del dret suposarà la represa de l’obligació 
de cotitzar per la base de cotització indicada en els paràgrafs 
anteriors corresponent al moment del naixement del dret.

Quan s’haguera extingit el dret a la prestació per desocu-
pació 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, la base de cotització a la Segu-
retat Social serà la base reguladora de la prestació per deso-
cupació corresponent al moment del naixement del dret ini-
cial pel qual s’opta.

Durant la percepció de la prestació només s’actualitzarà 
la base de cotització indicada en els paràgrafs anteriors, 
quan resulte inferior a la base mínima de cotització a la Segu-
retat Social vigent en cada moment que correspon al grup de 
cotització del treballador en el moment de produir-se la situ-
ació legal de desocupació i fins al dit límit.

2. Durant la percepció de la prestació per desocupació 
si correspon cotitzar en el Règim Especial Agrari de la Segu-
retat Social la base de cotització per a establir l’import de la 
quota fixa serà la que corresponga al grup de cotització del 
treballador en el moment de la situació legal de desocupa-
ció.

3. Durant la percepció de la prestació per desocupació 
si correspon cotitzar en el Règim Especial de la Mineria del 
Carbó la base de cotització serà la normalitzada vigent que 
corresponga a la categoria o especialitat professional del 
treballador en el moment de produir-se la situació legal de 
desocupació.

4. La base de cotització regulada en els apartats 2 i 3 
s’actualitzarà conforme a la base vigent en cada moment que 
corresponga al grup de cotització o categoria o especialitat 
professional del treballador en el moment de produir-se la 
situació legal de desocupació.

Nou. Cotització per Desocupació, Fons de Garantia 
Salarial i Formació Professional.

La cotització per les contingències de Desocupació, Fons 
de Garantia Salarial i Formació Professional es durà a terme, 
a partir de l’1 de gener del 2006, d’acord amb el que a conti-
nuació s’assenyala:

1. La base de cotització per les contingències esmenta-
des i en tots els Règims de la Seguretat Social que tinguen 
cobertes, serà la corresponent a les contingències d’acci-
dents de treball i malalties professionals.

A les bases de cotització per a Desocupació en el Règim 
Especial dels Treballadors del Mar serà també aplicable el 
que disposa l’article 19.6 del text refós aprovat per Decret 
2864/1974, de 30 d’agost, i en les normes de desplegament 
del dit precepte, sense perjuí del que assenyala l’apartat Sis 
d’este article.

La base de cotització per desocupació que correspon pels 
treballadors per compte d’altre tant de caràcter fix com even-
tual, inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat 
Social, serà la de les jornades reals establida per al dit Règim 
i a què es referix l’apartat Tres del present article. Així mateix, 
la base de cotització per a determinar les aportacions al Fons 
de Garantia Salarial per treballadors per compte d’altre inclo-
sos en el Règim Especial Agrari vindrà constituïda per la 
corresponent base mensual de cotització per jornades reals, 
a què es referix l’apartat Tres del present article.

2. A partir de l’1 de gener de 2006, els tipus de cotització 
seran els següents:

A. Per a la contingència de desocupació:
a) Contractació indefinida, inclosos els contractes inde-

finits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contrac-
tació de duració determinada en les modalitats de contractes 
formatius en pràctiques, d’inserció, de relleu, interinitat i con-
tractes, siga quina siga la modalitat utilitzada, realitzats amb 
treballadors discapacitats: el 7,55 per cent, del qual el 6,00 per 
cent serà a càrrec de l’empresari, i l’1,55 per cent, a càrrec del 
treballador.

b) Contractació de duració determinada:
1r. Contractació de duració determinada a temps com-

plet: el 8,30 per cent, del qual el 6,70 per cent serà a càrrec de 
l’empresari, i l’1,60 per cent, a càrrec del treballador.

2n. Contractació de duració determinada a temps par-
cial: 9,30 per cent, del qual el 7,70 per cent serà a càrrec de 
l’empresari, i l’1,60 per cent, a càrrec del treballador.

Quan la contractació de duració determinada, a temps 
complet o parcial, es realitze per empreses de treball tempo-
ral per a posar a disposició de les empreses usuàries als tre-
balladors contractats: 9,30 per cent, del que el 7,70 per cent 
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serà a càrrec de l’empresari i l’1,60 per cent a càrrec del treba-
llador.

No obstant això, el Govern, com a conseqüència de l’evo-
lució del mercat de treball i específicament a la vista de l’aug-
ment de l’estabilitat en l’ocupació, podrà reduir, després 
d’haver consultat prèviament amb els interlocutors socials, 
els tipus de cotització a la desocupació arreplegada en el 
paràgraf anterior.

El tipus de cotització per als treballadors per compte d’al-
tre de caràcter eventual, inclosos en el Règim Especial Agrari 
de la Seguretat Social, serà el fixat en l’apartat 1r, paràgraf b) 
anterior, per a la contractació de duració determinada a 
temps complet, excepte quan s’aplique un altre tipus de 
cotització específic per tractar-se d’empreses de treball tem-
poral, o excepte quan s’aplique el tipus de cotització previst 
en el paràgraf a) anterior, per a contractes concrets de dura-
ció determinada o per a treballadors discapacitats. La quota 
a ingressar pel treballador i per l’empresari es reduirà, res-
pectivament, en un 30 per cent.

B. Per a la cotització al Fons de Garantia Salarial, el 0,40 
per cent a càrrec exclusiu de l’empresa.

C. Per a la cotització per Formació Professional, el 0,70 
per cent, sent el 0,60 per cent a càrrec de l’empresa, i el 0,10 
per cent, a càrrec del treballador.

Deu. Cotització en els contractes per a la formació.
Durant l’any 2006, la cotització pels treballadors que 

hagueren formalitzat un contracte per a la formació es realit-
zarà d’acord amb el següent:

a) La cotització a la Seguretat Social consistirà en una 
quota única mensual de 32,24 euros per contingències 
comunes, dels quals 26,88 euros seran a càrrec de l’empre-
sari i 5,36 euros, a càrrec del treballador, i 3,70 euros, per 
contingències professionals, a càrrec de l’empresari.

b) La cotització al Fons de Garantia Salarial consistirà 
en una quota mensual de 2,06 euros, a càrrec exclusiu de 
l’empresari.

c) La cotització per Formació Professional consistirà en 
una quota mensual d’1,13 euros, de la qual 0,99 euros seran 
a càrrec de l’empresari, i 0,14 euros, a càrrec del treballador.

d) Les retribucions percebudes en concepte d’hores 
extraordinàries estaran subjectes a la cotització addicional a 
què es referix l’apartat Dos.3 d’este article.

Onze. No obstant el que establix els apartats anteriors 
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 míni-
mes o úniques de qualsevol dels Règims que integren el 
sistema de la Seguretat Social podran ser inferiors 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 l’aplicació i 
el desplegament del que preveu este article.

Article 111. Cotització a les Mutualitats Generals de Funcio-
naris per a l’any 2006.

U. Els tipus de cotització i d’aportació de l’Estat al Règim 
especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat, 
gestionat per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de 
l’Estat (MUFACE), a què es referix el Reial Decret Legislatiu 
4/2000, de 23 de juny, per al finançament de les prestacions a 
què es referix l’article 12, excepte la indicada en el paràgraf h) 
de l’esmentada disposició, seran les següents:

1. El percentatge de cotització dels funcionaris en actiu i 
assimilats integrats en MUFACE es fixa en l’1,69 per cent 
sobre els havers reguladors a l’efecte de cotització de Drets 
Passius.

2. La quantia de l’aportació de l’Estat, regulada en l’arti-
cle 35 del Reial Decret Legislatiu 4/2000, representarà el 5,90 
per cent dels havers reguladors a l’efecte de la cotització de 
Drets Passius. Del dit tipus del 5,90, el 5,07 correspon a 
l’aportació de l’Estat per actiu, i el 0,83, a l’aportació per pen-
sionista exempt de cotització.

Dos. Els tipus de cotització i d’aportació de l’Estat al 
Règim especial de la Seguretat Social de les Forces Armades, 

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, excepte la indicada en el paràgraf f), de l’esmentada dispo-
sició, seran els següents:

1. El percentatge de cotització i d’aportació del personal 
militar en actiu i assimilat integrat en l’ISFAS, es fixa en l’1,69 
per cent sobre els havers reguladors a l’efecte de la cotització 
de Drets Passius.

2. La quantia de l’aportació de l’Estat regulada en l’arti-
cle 30 del Reial Decret Legislatiu 1/2000, representarà l’11,00 
per cent dels havers reguladors a l’efecte de cotització de 
Drets Passius. Del dit tipus de l’11,00 el 5,07 correspon a 
l’aportació de l’Estat per actiu, i el 5,93, a l’aportació per pen-
sionistes exempts 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 Gene-
ral Judicial (MUGEJU), a què es referix el Reial Decret Legis-
latiu 3/2000, de 23 de juny, per al finançament de les presta-
cions a què es referix l’article 12, excepte la indicada en el 
paràgraf f) de l’esmentada disposició, seran els següents:

1. El percentatge de cotització del personal de l’Admi-
nistració de Justícia en actiu i assimilat, integrat en MUGEJU, 
es fixa en l’1,69 per cent sobre els havers reguladors a l’efecte 
de la cotització de Drets Passius.

2. La quantia de l’aportació de l’Estat, regulada en l’arti-
cle 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2000, representarà el 5,50 
per cent dels havers reguladors a l’efecte de cotització de 
Drets Passius. Del dit tipus del 5,50 el 5,07 correspon a l’apor-
tació de l’Estat per actiu, i el 0,43, a l’aportació per pensio-
nista exempt de cotització.

Disposició addicional primera. Seguiment d’objectius.
Els programes i les actuacions a què serà d’especial 

aplicació durant l’any 2006 el sistema previst en la disposi-
ció addicional setzena de la Llei 37/1988, de 28 de desem-
bre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1989, seran, 
siga quin siga l’agent del sector públic estatal que els exe-
cute o gestione, els següents:

Seguretat Viària.
Acció de l’Estat en l’Exterior.
Foment de la inserció i l’estabilitat laboral.
Promoció, administració i ajudes per a rehabilitació i 

accés a vivenda.
Pla Nacional de Regadius.
Creació d’Infraestructures de carreteres.
Infraestructures del transport ferroviari.
Protecció i millora del medi natural.
Actuació en la costa.
Investigació científica.
Investigació energètica, mediambiental i tecnològica.

També s’aplicarà el sistema de seguiment especial, pre-
vist en la present disposició, als objectius establits en els 
Plans d’Actuacions dels ens públics Ports de l’Estat, Autori-
tats Portuàries i Aeroports Espanyols i Navegació Aèria.

Disposició addicional segona. Prestacions econòmiques de 
la Seguretat Social per fill a càrrec.
U. El límit d’ingressos a què es referix el primer parà-

graf de l’article 182.1.c) del text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, queda fixat, a partir de l’1 de gener de l’any 
2006, en 8.968,89 euros anuals.

El límit d’ingressos a què es referix el segon paràgraf de 
l’article 182.1.c) de l’esmentat text refós queda fixat, a partir 
de l’1 de gener del 2006, en 15.290,76 euros anuals, i s’incre-
mentarà en 2.476,67 euros per cada fill a càrrec a partir del 
quart, este inclòs.

Dos. A partir de l’1 de gener de l’any 2006, la quantia de 
les prestacions econòmiques de la Seguretat Social per fill a 
càrrec, amb 18 o més anys d’edat i un grau de minusvalidesa 
igual o superior al 65 per cent, serà de 3.569,52 euros anuals, 
quantitat equivalent, en còmput mensual, a la quantia de la 
pensió d’invalidesa, en la modalitat no contributiva.



90 Dilluns 2 gener 2006 Suplement núm. 1

Quan el fill a càrrec tinga una edat de 18 anys o més, 
estiga afectat d’una minusvalidesa en un grau igual o supe-
rior al 75 per cent i necessite el concurs d’una altra persona 
per a la realització dels actes essencials de la vida, la quantia 
de la prestació econòmica serà de 5.354,28 euros anuals, 
quantitat equivalent, en còmput mensual, a la pensió de 
invalidesa, en la modalitat no contributiva, més el comple-
ment per necessitat del concurs de tercera persona.

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 2006, els subsidis 
econòmics a què es referix la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Inte-
gració Social dels Minusvàlids, es fixaran, segons la classe 
de subsidi, en les quanties següents: 

 Euros/mes

  
Subsidi de garantia d’ingressos mínims   . . . . . 149,86
Subsidi per ajuda de tercera persona  . . . . . . . .  58,45
Subsidi de mobilitat i compensació per a des-

peses de transport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47,15

crement establit en el paràgraf anterior, afegint, així mateix, el 
percentatge de l’1 per cent o del 2 per cent, segons siga pro-
cedent, establit per a l’any 2004 en l’apartat quatre de la dis-
posició addicional quinta de la Llei 61/2003, de 30 de desem-
bre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2004.

Disposició addicional sèptima. Manteniment del poder 
adquisitiu de les pensions l’any 2006.

U. Els pensionistes del sistema de la Seguretat Social i 
de les Classes Passives, amb pensions causades amb ante-
rioritat a l’1 de gener del 2005 i objecte de revaloració en el 
dit exercici i que no es corresponguen amb les enumerades 
en el paràgraf quint d’este mateix apartat, rebran, abans de 
l’1 d’abril de 2006 i en un únic pagament, una quantitat equi-
valent a la diferència entre la pensió percebuda en 2005 i la 
que haguera correspost si s’hagera aplicat a l’import de la 
pensió vigent a 31 de desembre de 2004 l’increment real 
experimentat per l’Índex de Preus al Consum (IPC) en el perí-
ode de novembre de 2004 a novembre de 2005.

A este efecte, el límit de pensió pública durant el 2005 
serà l’equivalent a incrementar la quantia del dit límit a 31 de 
desembre de 2004 en el percentatge indicat en el paràgraf 
anterior.

El que preveu el paràgraf primer serà igualment aplicable 
als pensionistes del sistema de la Seguretat Social i de les 
Classes Passives, amb pensions causades durant 2005, que 
hagueren percebut la quantia corresponent al límit màxim de 
percepció de les pensions públiques fixat per a l’esmentat 
any. De la mateixa manera, s’aplicarà als beneficiaris en el dit 
exercici de les ajudes socials pel virus d’immunodeficiència 
humana (VIH).

Així mateix, s’aplicaran les regles precedents respecte de 
les pensions de les Classes Passives, amb data inicial d’abo-
nament durant 2005, per a la determinació de les quals s’ha-
gueren tingut en compte havers reguladors susceptibles 
d’actualització en el mencionat exercici.

Els pensionistes perceptors durant l’any 2005 de pen-
sions mínimes, pensions no contributives, pensions de 
l’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) no 
concurrents, així com concurrents amb pensions de viu-
detat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, 
de prestacions de la Seguretat Social per fill a càrrec amb 
díhuit o més anys d’edat i un grau de minusvalidesa igual o 
superior al 65 per cent, i del subsidi de mobilitat i compen-
sació per a despeses de transport, rebran, abans de l’1 
d’abril de 2006 i en un únic pagament, una quantitat equiva-
lent a la diferència entre la pensió percebuda l’any 2005 i la 
que haguera correspost d’augmentar la quantia percebuda 
amb l’increment real experimentat pel IPC en el període 
novembre de 2004 a novembre de 2005, una vegada dedu-
ïda de la mateixa un 2 per cent.

Dos. El percentatge de revaloració establit en el títol IV 
d’esta Llei per a les pensions del sistema de la Seguretat 
Social i de les Classes Passives s’aplicarà sobre la quantia de 
la pensió vigent a 31 de desembre de 2004, incrementada en 
el percentatge que resulte del que expressa el paràgraf pri-
mer de l’apartat U de la present disposició.

Tres. De la mateixa manera, per a la determinació ini-
cial de les pensions de les Classes Passives amb data d’efec-
tes econòmics de 2005, els valors consignats en el Reial 
Decret Llei 11/2004, de 23 de desembre, pel qual es modifica, 
en matèria de pensions públiques, la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2005, adaptaran els seus 
imports, quan així siga procedent, a la desviació a l’alça 
experimentada pel IPC en el període de novembre de 2004 a 
novembre de 2005.

Quatre. Es faculta el Govern per a dictar les normes 
necessàries per a l’aplicació de les previsions contingudes en 
la present disposició, així com per a actualitzar els valors 
consignats en el títol IV i les disposicions addicionals segona, 
tercera i quarta d’esta llei, i adaptar els seus imports, quan 
així siga procedent, a l’increment real experimentat pel IPC 
en el període de novembre de 2004 a novembre de 2005.

 Dos. A partir de l’1 de gener de l’any 2006, les pensions 
assistencials reconegudes en virtut del que disposa la Llei de 
21 de juliol de 1960 i en el Reial Decret 2620/1981, de 24 de 
juliol, es fixaran en la quantia de 149,86 euros íntegres men-
suals, i s’abonaran dos pagues extraordinàries del mateix 
import que es meritaran en els mesos de juny i desembre.

Les pensions assistencials seran objecte de revisió periò-
dica, 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 reintegrament de les 
quantitats indegudament percebudes. El Ministeri de Treball 
i Assumptes Socials podrà instar la incoació dels procedi-
ments de revisió a l’efecte de practicar l’ajust econòmic i 
pressupostari de la despesa generada. Els resultats que ofe-
risquen aquells procediments seran comunicats a l’esmentat 
Departament ministerial.

Disposició addicional quarta. Ajudes socials a les persones 
afectades pel Virus d’Immunodeficiència Humana (VIH).
Durant l’any 2006 les quanties mensuals de les ajudes 

socials reconegudes en favor de les persones contaminades 
pel Virus d’Immunodeficiència Humana (VIH), establides en 
les lletres b), c) i d) de l’article 2.1 del Reial Decret Llei 9/1993, 
de 28 de maig, es determinaran per mitjà de l’aplicació de les 
proporcions regulades en les lletres esmentades sobre l’im-
port de 524,74 euros.

Disposició addicional quinta. Revaloració per a l’any 2006 
de les prestacions de Gran Invalidesa del Règim Especial 
de la Seguretat Social de les Forces Armades.
Les prestacions de gran invalidesa destinades a remune-

rar la persona encarregada de l’assistència al gran invàlid, 
causades fins al 31 de desembre del 2005 en el Règim Espe-
cial de la Seguretat Social de les Forces Armades, experi-
mentaran amb efecte d’1 de gener de l’any 2006 un incre-
ment del 2 per cent, una vegada adaptats els seus imports a 
la desviació real del IPC en el període de novembre de 2004 
a novembre de 2005.

Disposició addicional sexta. Actualització de determinades 
pensions de Classes Passives de l’Estat.
Les pensions de jubilació o retir i de viudetat del Règim 

de les Classes Passives de l’Estat, causades abans de l’1 de 
gener del 2006 a l’empara de la legislació vigent a 31 de 
desembre del 1984, experimentaran en 2006 un increment 
addicional de l’1 per cent i del 2 per cent, respectivament, 
una vegada aplicades les normes generals de revaloració.

Quan estes pensions tinguen lloc durant l’any 2006, la 
quantia inicial que corresponga, d’acord amb les bases regu-
ladores establides per a esta classe de pensions en el present 
exercici econòmic, es corregirà per mitjà de l’aplicació de l’in-
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Disposició addicional octava. Plantilles màximes de mili-
tars professionals de Tropa i Marineria a assolir el 31 de 
desembre de 2006.

Les plantilles màximes de militars professionals de Tropa 
i Marineria a assolir el 31 de desembre de l’any 2006 no 
podran 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.

Disposició addicional novena. Determinació de la respon-
sabilitat financera derivada de la gestió per les Comuni-
tats Autònomes, amb competències assumides d’execu-
ció de la legislació laboral, de subvencions finançades a 
càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat (pressupost 
del Servici Públic d’Ocupació Estatal) i cofinançades per 
la Unió Europea.

Amb efecte d’1 de gener de 2006 i vigència indefinida, 
l’al·ludida responsabilitat financera es determina en la forma 
que s’indica:

U. No obstant el que establixen els articles 60 de la Llei 
24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administra-
tives i de l’Orde Social; 84 de la Llei 47/2003, de 26 de novem-
bre, General Pressupostària; 7 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i 15.2 de la Llei 56/2003, 
de 16 de desembre, d’Ocupació, les Comunitats Autònomes 
assumiran la responsabilitat financera de la gestió dels fons 
d’ocupació d’àmbit nacional, distribuïts per la Conferència 
Sectorial d’Assumptes Laborals, en la part cofinançada per la 
Unió Europea a través del Fons Social Europeu o altres for-
mes d’intervenció financera europea. L’articulació de la deter-
minació de la dita responsabilitat, respecte de les subvenci-
ons gestionades per les dites Administracions públiques, 
concedides a càrrec del pressupost del Servici Públic d’Ocu-
pació Estatal, se substanciarà en els termes continguts en la 
present disposició.

Dos. Anualment, de conformitat amb el que preveuen 
els articles 14 i 15 de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, 
d’Ocupació, s’identificaran, a través de l’Orde del Ministeri 
de Treball i Assumptes Socials i de la pertinent resolució 
administrativa dels lliuraments trimestrals determinats per la 
legislació pressupostària, les accions i els programes finan-
çats pels fons d’ocupació d’àmbit nacional i cofinançats per 
la Unió Europea, la distribució territorial dels quals acorde la 
Conferència Sectorial d’Assumptes Laborals. En la mencio-
nada identificació, s’explicitarà el cofinançament europeu a 
l’efecte d’aplicació del que preceptua el número 3 següent 
d’esta disposició, en què s’arreplega el procediment de 
l’abast de la responsabilitat financera contreta de les Comu-
nitats Autònomes, derivada de l’execució de les accions 
cofinançades amb fons de procedència europea.

Tres. Conclòs l’exercici pressupostari, a més de la 
remissió per les Comunitats Autònomes a la Direcció Gene-
ral del Servici Públic d’Ocupació Estatal, en compliment de la 
legislació pressupostària, de la documentació i informació 
determinada en l’Orde ministerial de distribució anual i en la 
resolució administrativa dels lliuraments, s’acreditarà, per 
les dites Administracions públiques, l’execució i justificació 
realitzada conforme al que disposa la reglamentació europea 
aplicable de les accions cofinançades per la Unió Europea 
que, de no aconseguir la totalitat del cofinançament identifi-
cat en l’exercici anterior, es deduirà la diferència resultant en 
els lliuraments futurs, en dos trams anuals següents, a raó 
del 50 per cent imputable a cada any, llevat que, amb anteri-
oritat al segon any posterior a l’exercici pressupostari de 
referència de lliurament dels fons i de la consegüent assigna-
ció del cofinançament europeu, se n’haguera justificat l’exe-
cució i no reste diferència pendent de deducció.

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 enti-
tats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, 
durant l’any 2006 es consideraran activitats prioritàries de 
mecenatge les següents:

1a. Les dutes a terme per l’Institut Cervantes per a la 
promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura 
per mitjà de xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres 
mitjans audiovisuals.

2a. La promoció i la difusió de les llengües oficials dels 
diferents territoris de l’Estat espanyol dutes a terme per les 
corresponents institucions de les Comunitats Autònomes 
amb llengua oficial pròpia.

3a. La conservació, restauració o rehabilitació dels béns 
del Patrimoni Històric Espanyol que s’indiquen en l’annex VIII 
d’esta Llei, així com les activitats i els béns que s’incloguen, 
amb l’acord previ entre el Ministeri de Cultura i el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, en el programa de digitalitza-
ció, conservació, catalogació, difusió i explotació dels ele-
ments del Patrimoni Històric Espanyol «patrimonio.es» a què 
es referix l’article 75 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de 
Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social.

4a. Els programes de formació del voluntariat que 
hagen sigut objecte de subvenció per part de les Administra-
cions públiques.

5a. Els projectes i les actuacions de les Administracions 
públiques dedicades a la promoció de la Societat de la Infor-
mació, i en particular aquells que tinguen com a objecte la 
prestació dels servicis públics per mitjà dels servicis informà-
tics i telemàtics a través d’Internet.

6a. La investigació en les instal·lacions científiques que, 
a este efecte, s’indiquen en l’annex XIII d’esta Llei.

7a. La investigació en els àmbits de microtecnologies i 
nanotecnologies, genòmica i proteòmica i energies renova-
bles referides a biomassa i biocombustibles, realitzades per 
les entitats que, a este efecte, es reconeguen pel Ministeri 
d’Economia i Hisenda, a proposta del Ministeri d’Educació i 
Ciència i oïdes, prèviament, les Comunitats Autònomes com-
petents en matèria d’investigació científica i tecnològica, en 
el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’esta 
Llei.

8a. Els programes dirigits a la lluita contra la violència 
de gènere que hagen sigut objecte de subvenció per part de 
les Administracions Públiques o es realitzen en col·laboració 
amb estes.

Dos. Els percentatges i els límits de les deduccions 
establides dels articles 19, 20 i 21 de la citada Llei 49/2002 
s’elevaran en cinc punts percentuals en relació amb les acti-
vitats incloses en l’apartat anterior.

Disposició addicional onze. Pròrroga del sistema d’assigna-
ció tributària a l’Església Catòlica.

U. En desplegament del que preveu l’article II de l’Acord 
entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econò-
mics, de 3 de gener de 1979, es prorroga el sistema d’assig-
nació tributària a l’Església Catòlica regulat en els apartats U, 
Dos i Tres de la disposició addicional vint de la Llei 54/1999, 
de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2000.

Dos. La pròrroga tindrà vigència durant l’any 2006, i 
s’haurà de revisar el sistema enguany o acordar-se’n una 
nova pròrroga.

Disposició addicional dotze. Pagaments a compte a l’Esglé-
sia Catòlica l’any 2006.

Per a l’any 2006 es fixa la quantia dels pagaments men-
suals a compte a què es referix l’apartat tres de la disposició 
addicional vint de la Llei 54/1999, de 29 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2000, en 
12.020.242,08 euros.

Disposició addicional tretze. Assignació de quantitats a fins 
socials.

Per a l’any 2006, l’Estat destinarà a subvencionar activi-
tats d’interés social, en la forma que reglamentàriament 
s’establisca, el 0,5239 per cent de la quota íntegra de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, determinada en la 
forma prevista en l’apartat dos de la disposició addicional 
vint de la Llei 54/1999, de 29 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2000, corresponent als contri-
buents que manifesten expressament la seua voluntat en 
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este sentit. El resultat de l’aplicació d’este sistema no podrà 
ser inferior a 123.605.418 euros. Quan no s’arribe a esta xifra, 
l’Estat aportarà la diferència.

Disposició addicional catorze. Gestió directa pel Servici 
Públic d’Ocupació Estatal de crèdits destinats a polítiques 
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 gestió directa 
els crèdits específicament consignats en l’estat de despeses 
del seu pressupost per a finançar les actuacions següents:

a) Programes l’execució del quals afecte un àmbit geo-
gràfic superior al d’una comunitat autònoma, quan estos 
exigisquen la mobilitat geogràfica dels desocupats o treba-
lladors que hi participen a una altra comunitat autònoma 
diferent de la seua i necessiten una coordinació unificada.

b) Programes per a la millora de l’ocupació dels deman-
dants d’ocupació per mitjà de la col·laboració del Servici 
Públic d’Ocupació Estatal amb òrgans de l’Administració 
General de l’Estat o els seus organismes autònoms per a la 
realització d’accions formatives i l’execució d’obres i servicis 
d’interés general i social, relatives a competències exclusives 
de l’Estat.

c) Programes d’intermediació i polítiques actives d’ocu-
pació l’objectiu dels quals siga la integració laboral de treba-
lladors immigrants, realitzats en els països d’origen, que 
faciliten l’ordenació dels fluxos migratoris.

La dita reserva pressupostària opera com a reserva de 
gestió de polítiques actives d’ocupació en els supòsits 
anteriorment assenyalats en favor del Servici Públic 
d’Ocupació Estatal, no obstant les competències assumides 
per les Comunitats Autònomes, per mitjà dels corresponents 
Reials Decrets, de la gestió realitzada pel dit organisme en 
l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació.

D’acord amb el que preveu l’article 14.3 de l’esmentada 
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 Esta-
tal, és independent de la destinada a programes de foment 
de l’ocupació, la distribució territorial del qual, en aplicació 
del procediment establit en l’article 86 de la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, General Pressupostària, s’efectuarà entre 
les Comunitats Autònomes amb competències de gestió 
assumides.

Disposició addicional quinze. Aportació financera del Ser-
vici Públic d’Ocupació Estatal al finançament del Pla Inte-
gral d’Ocupació de Canàries.

U. De conformitat amb el que establix la disposició addi-
cional quinta de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupa-
ció, el Servici Públic d’Ocupació Estatal aportarà 42.070.850 
euros al finançament, l’any 2006, del Pla Integral d’Ocupació 
de Canàries. La dita quantitat es destinarà a finançar les 
accions i mesures de foment d’ocupació descrites en l’an-
nex II del Conveni de Col·laboració, de 27 de desembre 
del 2002, subscrit entre l’Administració General de l’Estat 
i l’Administració de la Comunitat Autònoma de Canàries.

Dos. L’esmentada aportació financera es lliurarà en el 
segon mes de cada quadrimestre natural de l’any 2006, des-
prés d’haver presentat prèviament la sol·lictud documentada 
de la Comunitat Autònoma de Canàries al Servici Públic 
d’Ocupació Estatal de l’aplicació dels fons. No obstant això, el 
Servici Públic d’Ocupació Estatal no donarà curs a la tramita-
ció dels lliuraments mentres no haja sigut justificada davant 
del dit Organisme, amb la corresponent aportació documen-
tal, l’execució dels fons lliurats en l’exercici anterior.

Tres. L’aplicació per la Comunitat Autònoma de Canà-
ries de l’aportació financera, així com el seu seguiment i 
avaluació es regiran per l’esmentat Conveni de Col·laboració 
de 27 de desembre de 2002.

Quatre. Finalitzat l’exercici 2006 i amb anterioritat a l’1 
d’abril de 2007, la Comunitat Autònoma de Canàries remetrà 
a la Direcció General del Servici Públic d’Ocupació Estatal 
informació dels col·lectius de desocupats atesos amb la dita 
aportació, les accions realitzades, així com la documentació 

necessària a l’efecte del cofinançament del Fons Social 
Europeu.

Cinc. No obstant el que s’ha indicat en l’anterior apartat 
Quatre, el romanent de l’aportació financera no compromés 
per la Comunitat Autònoma de Canàries en l’exercici 2006 
serà reintegrat al Servici Públic d’Ocupació Estatal en la 
forma que es determine en la resolució de concessió, que 
adopte el dit Organisme per a l’efectivitat dels lliuraments a 
què es referix l’apartat Dos, amb subjecció a les prescrip-
cions que, en matèria de subvencions, establix la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Disposició addicional setze. 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 aportarà al finan-
çament del Pla integral d’ocupació de la Comunitat Autò-
noma d’Extremadura 29.000.000 d’euros.

Dos. La mencionada quantitat es destinarà, conjunta-
ment amb l’aportació financera que realitze la Comunitat 
Autònoma d’Extremadura, a finançar accions i mesures de 
foment d’ocupació, enquadrades en les polítiques actives 
d’ocupació, que es descriuen en el Conveni de Col·laboració 
subscrit el 21 de juliol del 2005 entre l’Administració General 
de l’Estat i l’Administració de l’esmentada Comunitat Autò-
noma.

Tres. L’esmentada aportació es lliurarà en el segon mes 
de cada quadrimestre natural de l’any 2006, després d’haver 
presentat prèviament la sol·lictud documentada de la Comu-
nitat Autònoma d’Extremadura al Servici Públic d’Ocupació 
Estatal de l’aplicació dels fons. No obstant això, el Servici 
Públic d’Ocupació Estatal no donarà curs a la tramitació dels 
lliuraments mentres no haja sigut justificada davant del dit 
Organisme, amb la corresponent aportació documental, 
l’execució dels fons lliurats en l’exercici anterior.

Quatre. L’aplicació per la Comunitat Autònoma d’Extre-
madura de l’aportació financera, així com el seguiment i 
l’avaluació es regirà pel que, amb este fi, estipula l’esmentat 
Conveni de Col·laboració.

Cinc. Finalitzat l’exercici 2006 i amb anterioritat a l’1 
d’abril de 2007, la Comunitat Autònoma d’Extremadura 
remetrà a la Direcció General del Servici Públic d’Ocupació 
Estatal informació dels col·lectius de treballadors atesos amb 
les aportacions fetes efectives, les accions realitzades, així 
com la documentació necessària a l’efecte del cofinança-
ment del Fons Social Europeu.

Sis. No obstant l’indicat en l’apartat Cinc anterior, el 
romanent de l’aportació financera no compromés per la 
Comunitat Autònoma d’Extremadura en l’exercici 2006 serà 
reintegrat al Servici Públic d’Ocupació Estatal en la forma 
que es determine en la resolució de concessió, que adopte el 
dit Organisme per a l’efectivitat dels lliuraments a què es 
referix l’apartat Tres, amb subjecció a les prescripcions que, 
en matèria de subvencions, establix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Disposició addicional dèsset. Aportació financera del Ser-
vici Públic d’Ocupació Estatal al finançament del Pla Inte-
gral d’Ocupació de la Comunitat Autònoma de Galícia.

U. El Servici Públic d’Ocupació Estatal aportarà al finan-
çament del Pla integral d’ocupació de la Comunitat Autò-
noma de Galícia 24.000.000 d’euros.

Dos. La mencionada quantitat es destinarà, conjunta-
ment amb l’aportació financera que realitze la Comunitat 
Autònoma de Galícia, a finançar accions i mesures de foment 
d’ocupació, enquadrades en les polítiques actives d’ocupa-
ció, que es descriguen en el Conveni de Col·laboració que 
subscriga l’Administració General de l’Estat amb l’Adminis-
tració de l’esmentada Comunitat Autònoma.

Tres. L’esmentada aportació es lliurarà en el segon mes 
de cada quadrimestre natural de l’any 2006, després d’haver 
presentat prèviament la sol·lictud documentada la Comuni-
tat Autònoma de Galícia al Servici Públic d’Ocupació Estatal 
de l’aplicació dels fons.

Quatre. L’aplicació per la Comunitat Autònoma de Galí-
cia de l’aportació financera, així com el seu seguiment i la 
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seua avaluació es regirà pel que, amb este, estipula el Con-
veni de Col·laboració que se subscriga.

Cinc. Finalitzat l’exercici 2006 i amb anterioritat a l’1 
d’abril del 2007, la Comunitat Autònoma de Galícia remetrà, 
a la Direcció General del Servici Públic d’Ocupació Estatal, 
informació dels col·lectius de treballadors atesos amb les 
aportacions fetes efectives, les accions realitzades, així com 
la documentació necessària a l’efecte del cofinançament del 
Fons Social Europeu.

Sis. No obstant l’indicat en l’apartat Cinc anterior, el 
romanent de l’aportació financera no compromés per la 
Comunitat Autònoma de Galícia en l’exercici 2006 serà rein-
tegrat al Servici Públic d’Ocupació Estatal en la forma que es 
determine en la resolució de concessió, que adopte el dit 
Organisme per a l’efectivitat dels lliuraments a què es referix 
l’apartat Tres, amb subjecció a les prescripcions que, en 
matèria de subvencions, establix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Disposició addicional dihuitena. Garantia de l’Estat per a 
obres d’interés cultural.

U. D’acord amb el que establix l’apartat 3 de la disposi-
ció addicional novena de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, durant l’exercici 2006, l’import 
total acumulat en tot moment, dels compromisos atorgats 
per l’Estat respecte a totes les obres o conjunts d’obres cedi-
des temporalment per a la seua exhibició en institucions de 
competència exclusiva del Ministeri de Cultura i els seus 
Organismes públics adscrits, així com del Consell d’Adminis-
tració del Patrimoni Nacional no podrà excedir els 1.600 mili-
ons d’euros.

El límit màxim dels compromisos específics que s’ator-
guen per primera vegada l’any 2006 per a obres o conjunts 
d’obres destinades a la seua exhibició en una mateixa expo-
sició serà de 200 milions d’euros. Una vegada tornades les 
obres als cedents i acreditat pels responsables de les exposi-
cions el terme de la Garantia atorgada sense cap incidència, 
les quantitats compromeses deixaran d’estar-ho i podran ser 
de nou atorgades a una nova exposició.

Excepcionalment, este límit màxim podrà elevar-se per 
damunt dels 200 milions d’euros per acord del Consell de 
Ministres a proposta del ministre d’Economia i Hisenda, per 
iniciativa del Ministeri de Cultura, i en este cas l’import total 
acumulat, durant el període de vigència d’eixa exposició, 
s’incrementarà fins als 2.500 milions 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 Fun-
dació 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 Limited, Coraldale Navigation Incorpo-
rated, Imiberia Anstalt, i la baronessa Carmen Thyssen-Borne-
misza», per al 2006 serà de 540,91 milions d’euros.

Dos. L’any 2006 s’aplicarà el que disposa l’apartat ante-
rior a les exposicions organitzades per la «Societat Estatal 
per a l’Acció Cultural Exterior», i per la «Societat Estatal de 
Commemoracions Culturals» que se celebren en institucions 
dependents de l’Administració General de l’Estat.

Disposició addicional dèneu. Sorteig de Loteria Nacional a 
favor de l’Associació Espanyola contra el Càncer.

L’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Estat 
destinarà durant l’any 2006 els beneficis d’un sorteig de Lote-
ria Nacional a favor de l’Associació Espanyola contra el Càn-
cer, d’acord amb les normes que dicte a este efecte el Minis-
teri d’Economia i Hisenda.

Disposició addicional vint. Sorteig especial de Loteria 
Nacional a favor de la Creu Roja Espanyola.

L’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Estat 
destinarà durant l’any 2006 els beneficis d’un sorteig especial 
de Loteria Nacional a favor de la Creu Roja Espanyola, 
d’acord amb les normes que dicte a este efecte el Ministeri 
d’Economia i Hisenda.

Disposició addicional vint-i-una. Interés legal dels diners.

U. De conformitat amb el que disposa l’article 1 de la Llei 
24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del tipus d’interés 
legal dels diners, este queda establit en el 4 per cent fins al 31 
de desembre de l’any 2006.

Dos. Durant el mateix període, l’interés de demora a què 
es referix l’article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, serà del 5 per cent.

Disposició addicional vint-i-dos. Determinació de l’indica-
dor públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per al 
2006.

De conformitat amb el que establix l’article 2.2 del Reial 
Decret Llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la 
regulació del salari mínim interprofessional i per a l’incre-
ment de la seua quantia, l’indicador públic de renda d’efectes 
múltiples (IPREM) tindrà les següents quanties durant 2006:

a) L’IPREM diari, 15,97 euros.
b) L’IPREM mensual, 479,10 euros.
c) L’IPREM anual, 5.749,20 euros.

En els supòsits en què la referència al salari mínim inter-
professional ha sigut substituïda per la referència a l’IPREM 
en aplicació del que establix el Reial Decret Llei 3/2004, de 25 
de juny, la quantia anual de l’IPREM serà de 6.707,40 euros 
quan les corresponents normes es referisquen al salari 
mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expres-
sament excloguen les pagues extraordinàries; en este cas, la 
quantia serà de 5.749,20 euros.

Disposició addicional vint-i-tres. Dotació dels fons de 
foment a la inversió espanyola en l’exterior.

U. La dotació del Fons per a Inversions en l’Exterior s’in-
crementa en 90.151,82 milers d’euros l’any 2006. El Comité 
Executiu del Fons per a Inversions en l’Exterior podrà apro-
var durant l’any 2006 operacions per un import total màxim 
de 140.000,00 milers d’euros.

Dos. La dotació del Fons per a Operacions d’Inversió en 
l’Exterior de la Xicoteta i Mitjana i Empresa no s’incrementa 
l’any 2006. El Comité Executiu del Fons d’Operacions d’Inver-
sió en l’Exterior de la Xicoteta i Mitjana Empresa podrà apro-
var durant l’any 2006 operacions per un import total màxim 
de 15.000,00 milers d’euros.

Disposició addicional vint-i-quatre. Assegurança de crèdit a 
l’exportació.

El límit màxim de cobertura per a nova contractació, 
excloses la modalitat de Pòlissa Oberta de Gestió d’Exporta-
cions (PAGEX), Pòlissa 100 i Pòlissa Màster, que podrà asse-
gurar i distribuir la Companyia Espanyola d’Assegurances de 
Crèdit a l’Exportació, Societat Anònima (CESCE) serà, per a 
l’exercici de l’any 2006, de 4.547,28 milions d’euros.

Disposició addicional vint-i-cinc. Projectes concertats d’in-
vestigació dels programes nacionals cientificotecnolò-
gics.

En relació amb els Projectes concertats d’investigació 
dels programes nacionals cientificotecnològics, finançats 
per mitjà de crèdits privilegiats sense interessos a càrrec 
del Fons Nacional per al Desenvolupament de la Investiga-
ció Científica i Tècnica, la gestió dels quals té atribuïdes el 
Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial 
(CDTI), s’autoritza el dit centre per a la concessió d’ajorna-
ments de fins a un màxim de cinc anys i a l’interés legal 
dels diners, sempre que es presten garanties suficients per 
part del deutor, per mitjà d’avals bancaris, hipoteques i, 
fins i tot, garanties personals, en els casos en què les ante-
riors no pogueren obtindre’s, per a la devolució de les 
quantitats degudes per empreses que hagueren resultat 
beneficiàries de tals crèdits, en el període de 1987 a 1993, i 
la situació financera del qual justifique la impossibilitat 
d’atendre els pagaments en les seues dates, sempre que 
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s’acredite documentalment la dita situació, i amb un 
informe previ favorable de la Secretaria d’Estat d’universi-
tats i Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència.

Disposició addicional vint-i-sis. Suport financer a empreses 
de base tecnològica.

L’import total màxim de les operacions que podran apro-
var-se durant l’any 2006 per a les operacions a què es referix 
l’apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei 
6/2000, de 13 de desembre, per la qual s’aproven mesures 
fiscals urgents d’estímul a l’estalvi familiar i a la xicoteta i 
mitjana empresa serà de 24.579,76 milers d’euros, dels quals 
500,00 milers d’euros s’imputaran a l’aplicació pressupostà-
ria 20.14.467G.821.10, 5.500,00 milers d’euros s’imputaran a 
l’aplicació pressupostària 20.14.467G.831.10 i 18.579,76 
milers d’euros s’imputaran a l’aplicació pressupostària 
18.06.467C.831.10.

L’import total màxim de les operacions que podran apro-
var-se durant l’any 2006 per a les operacions a què es referix 
l’apartat 2 de la dita disposició addicional serà d’11.420,24 
milers d’euros, quantitat que es finançarà a càrrec de l’aplica-
ció pressupostària 20.16.467C.822.

Disposició addicional vint-i-set. Suport a les xicotetes i mit-
janes empreses.

1. L’import de l’aportació de l’Estat a la línia de finança-
ment a què es referix la disposició addicional vint-i-cinc de la 
Llei 2/2004, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2005, serà de 12 milions d’euros, quantitat 
que es finançarà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
20.17.433M.821.04

2. Es modifica l’apartat 5 de la disposició addicional 
octava de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Res-
ponsabilitat Limitada, que queda redactada de la manera 
següent:

«5. L’Administració General de l’Estat, a través del 
Ministeri d’Economia, podrà celebrar convenis d’esta-
bliment de punts d’assessorament i inici de tramitació 
(PAIT) de les societats Nova Empresa amb altres Admi-
nistracions públiques i entitats públiques o privades. 
Els punts d’assessorament i inici de tramitació seran 
oficines des d’on es podrà sol·licitar la reserva de deno-
minació social a què es referix l’apartat quart de l’article 
134 i s’assessorarà i prestaran servicis als emprene-
dors, tant en la definició i tramitació administrativa de 
les seues iniciatives empresarials com durant els pri-
mers anys d’activitat de les mateixes, i allí s’haurà 
d’iniciar la tramitació del DUE. En els convenis s’esta-
bliran els servicis d’informació, assessorament i trami-
tació que han de prestar-se de forma gratuïta i els de 
caràcter complementari que poden oferir-se per mitjà 
de contraprestació econòmica.

Els centres de finestreta única empresarial creats a 
l’empara del Protocol de 26 d’abril de 1999 per mitjà 
dels corresponents instruments jurídics de cooperació 
amb Comunitats Autònomes i Entitats Locals podran 
realitzar les funcions d’orientació, tramitació i assesso-
rament previstes en esta Llei per a la creació i el desen-
volupament de societats Nova Empresa. Per Orde del 
ministre de la Presidència, a iniciativa conjunta dels 
Ministeris d’Economia i d’Administracions Públiques, 
s’establiran els criteris d’incorporació de les pres-
cripcions tecnològiques pròpies dels punts d’asses-
sorament i inici de tramitació als sistemes d’infor-
mació dels centres de finestreta única empresarial.»

Disposició addicional vint-i-huit. Ajudes reembossables.

1. Les ajudes públiques que, d’acord amb el que esta-
blix l’article 5 de la Llei 13/1986, de Foment i Coordinació 
General de la Investigació Científica i Tècnica, es concedixen 
a empreses per al finançament d’actuacions de les previstes 
en els apartats 1 i 2 de l’esmentat article, podran configurar-
se com a ajudes reembossables totalment o parcialment 

—amb cessió a l’Administració General de l’Estat, en este 
últim cas, dels drets sobre els resultats— en funció del que 
s’ha aconseguit en l’execució de les dites actuacions, i en els 
termes que establisquen les respectives bases reguladores. 
Els ingressos derivats dels reembossaments de les ajudes 
públiques amb fins d’investigació científica i desenvolupa-
ment tecnològic a què es referix este precepte podran gene-
rar crèdit en les aplicacions 18.08.463B.740, 18.08.463B.750, 
18.08.463B.760, 18.08.463B.770 i 18.08.463B780 de l’estat de 
despeses.

2. El Consell Superior d’Investigacions Científiques, com 
a Organisme Públic d’Investigació, podrà concórrer a les aju-
des previstes en el capítol 8 a fi de complir les funcions pre-
vistes en els articles 4 i 23 del seu Estatut, aprovat per Reial 
Decret 1945/2000, d’1 de desembre.

Per al reembossament de les ajudes podrà recórrer als 
ingressos obtinguts per la realització dels contractes o con-
venis previstos en l’article 23.2 del seu Estatut.

Disposició addicional vint-i-nou. Finançament de la forma-
ció contínua.

U. De la cotització a formació professional preceptiva-
ment establida, la quantia que resulte d’aplicar a la base de la 
dita contingència com a mínim un 0,42 per cent es destinarà 
al finançament d’accions de formació contínua de treballa-
dors ocupats.

A l’efecte de complir el que establix el paràgraf anterior, 
l’import de l’esmentada quantitat figurarà en el pressupost 
del Servici Públic d’Ocupació Estatal per a finançar les inicia-
tives de formació contínua regulades en el Reial Decret 
1046/2003, d’1 d’agost, pel qual es regula el subsistema de 
formació professional contínua, així com les despeses de 
funcionament i inversió de la Fundació Estatal per a la For-
mació en l’Ocupació.

Al finançament de la formació contínua en les Adminis-
tracions públiques es destinarà un 10,75 per cent de la quan-
tia indicada en el paràgraf primer d’este apartat. Esta quantia 
vindrà consignada en el pressupost del Servici Públic d’Ocu-
pació Estatal, dotació diferenciada per mitjà d’aportació dine-
rària a l’Institut Nacional d’Administració Pública, adscrit al 
Ministeri d’Administracions Públiques. En el pressupost de 
l’Institut Nacional d’Administració Pública figuraran per terri-
toris els fons corresponents a les Comunitats Autònomes i 
Ciutats de Ceuta i Melilla per al finançament de la formació 
contínua dels seus empleats públics. L’abonament dels dits 
fons es realitzarà des de l’Institut Nacional d’Administració 
Pública per mitjà de transferència nominativa a cada Comu-
nitat i Ciutat Autònoma.

En l’exercici immediat al que es tanque el pressupost, 
s’efectuarà una liquidació en raó de les quotes de formació 
professional efectivament percebudes, l’import de la qual 
s’incorporarà al pressupost de l’exercici següent, amb el 
signe que corresponga.

Dos. Les Comunitats Autònomes amb competència de 
gestió en matèria de formació professional contínua rebran 
del Servici Públic d’Ocupació Estatal les transferències de 
fons per a la gestió i el finançament de contractes programa 
per a la formació de treballadors i d’accions complementà-
ries i d’acompanyament a la formació, en la quantia que 
resulte segons els criteris de distribució territorial de fons 
que s’aproven en la Conferència Sectorial d’Assumptes 
Laborals.

La Comunitat Autònoma que no haja rebut encara el cor-
responent traspàs de funcions i servicis en matèria de políti-
ques actives d’ocupació i, en concret, en matèria de formació 
professional contínua, durant l’exercici 2006 podrà rebre del 
Servici Públic d’Ocupació Estatal, amb l’acord previ de la 
Comissió Estatal de Formació Contínua, una transferència de 
fons per quantia igual a la que li haguera correspost si tin-
guera assumida la dita competència, segons els criteris de 
distribució territorial de fons aprovats en la Conferència Sec-
torial d’Assumptes Laborals. La transferència de fons s’efec-
tuarà a càrrec dels crèdits autoritzats per esta Llei en l’estat 
de despeses del pressupost del Servici Públic d’Ocupació 
Estatal per al finançament de la formació contínua, sense 
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que supose cap increment respecte dels específicament con-
signats per a la dita finalitat.

En este cas, els fons hauran de destinar-se al finançament 
d’acords de Formació Contínua subscrits entre l’administra-
ció autonòmica i els agents socials, a l’efecte d’aplicar les 
ajudes previstes per als contractes programa per a la forma-
ció de treballadors i les accions complementàries i d’acom-
panyament a la formació previstes en la normativa regula-
dora del subsistema de Formació Contínua.

Tres. Les empreses que cotitzen per la contingència de 
formació professional disposaran d’un crèdit per al desenvo-
lupament de les accions de formació contínua regulades en 
el capítol II del Reial Decret 1046/2003, d’1 d’agost, pel qual es 
regula el subsistema de formació professional contínua, que 
resultarà d’aplicar, a la quantia ingressada per l’empresa en 
concepte de formació professional durant l’any 2005, el per-
centatge de bonificació que, en funció de la grandària de les 
empreses, s’establix a continuació:

a) Empreses de 6 a 9 treballadors: 100 per cent.
b) de 10 a 49 treballadors: 75 per cent.
c) de 50 a 249 treballadors: 60 per cent.
d) de 250 o més treballadors: 50 per cent.

Les empreses d’1 a 5 treballadors disposaran d’un crèdit 
de bonificació per empresa de 420 euros, en compte d’un 
percentatge, en els termes que establix l’article 11 de l’Orde 
Ministerial de Treball i Assumptes Socials 500/2004, de 13 de 
febrer, per la qual es regula el finançament de les accions de 
formació contínua de les empreses, inclosos els permisos 
individuals de formació, en desplegament del Reial Decret 
1046/2003, d’1 d’agost.

Així mateix, podran beneficiar-se d’un crèdit de formació, 
en els termes establits en la citada normativa, les empreses 
que durant l’any 2006 òbriguen nous centres de treball i les 
empreses de nova creació. En estos supòsits, quan la deter-
minació del crèdit haja de realitzar-se aplicant la bonificació 
mitjana per treballador, es prendrà com a referència per a 
l’any 2006 una bonificació mitjana de 65 euros.

Les empreses que concedisquen permisos individuals de 
formació per als seus treballadors disposaran d’un crèdit 
addicional de fins a un 5 per cent respecte del seu crèdit 
anual per a la formació contínua.

Durant l’exercici 2006, l’obligació de les empreses de 
comunicar el llistat de treballadors participants en les 
accions de formació contínua acollides al present sistema 
de bonificacions s’entendrà complida amb la comunica-
ció del citat llistat abans del començament de la correspo-
nent acció formativa o grup.

Quatre. Per a atendre amb eficàcia els plans de forma-
ció contínua subscrits a l’empara de la negociació col·lectiva 
sectorial, a través dels quals es dóna cobertura a les necessi-
tats de formació demandades pels distints sectors produc-
tius, el Servici Públic d’Ocupació Estatal podrà regular l’esta-
bliment de subvencions de capital, fins a una quantia 
màxima de sis milions d’euros, en el marc d’un programa 
experimental per a la dotació i l’equipament de centres de 
formació professional en funció de les necessitats d’adapta-
ció als canvis en les tecnologies de producció de béns o 
prestació de servicis i als avanços en els modes de divisió i 
organització del treball.

Disposició addicional trentena. Generació de crèdit per al 
finançament del Pla de reestructuració del sector lacti.

Els ingressos en el Tresor procedents de la venda de la 
quota làctia del Fons Nacional Coordinat d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació, podran generar crèdit en la Secció 21 «Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació», Servici 21 «Secretaria 
General d’Agricultura i Alimentació», programa 412B «Com-
petitivitat i qualitat de la producció ramadera», concepte 
775.03 «Pla d’ordenació i competitivitat del sector lacti» per a 
atendre el finançament del Pla de reestructuració del sector 
lacti.

Disposició addicional trenta-una. Incorporació de roma-
nents de tresoreria de l’Organisme Autònom Institut 
Nacional d’Administració Pública.

S’autoritza l’Organisme Autònom Institut Nacional 
d’Administració Pública, dependent del Ministeri d’Admi-
nistracions Públiques, a incorporar al romanent de treso-
reria propi de l’Organisme els imports no utilitzats a final 
de l’exercici 2005, fins a un límit màxim de 660.000,00 euros, 
dels fons destinats a execució dels Plans de Formació Contí-
nua assignats a l’INAP com a promotor, i dels destinats a les 
partides de suport a la gestió i d’informació, divulgació i 
foment de la participació dels Plans de Formació Contínua.

Disposició addicional trenta-dos. Generació de crèdit per a 
finançar infraestructures per a les Forces i els Cossos de 
Seguretat de l’Estat.

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’ingressen en el 
Tresor Públic, podran generar crèdit en el Pressupost del 
Ministeri de l’Interior amb destinació a la Gerència d’Infraes-
tructures i Equipament de la Seguretat de l’Estat (GIESE), a fi 
de finançar infraestructures per a les Forces i els Cossos de 
Seguretat de l’Estat.

Disposició addicional trenta-tres. Autorització de modifica-
cions pressupostàries en els Pressupostos de l’Institut 
Espanyol de Comerç Exterior (ICEX).

Les variacions en el pressupost de l’Institut Espanyol de 
Comerç Exterior (ICEX) que no alteren el seu pressupost 
total, les autoritzarà el president de l’ICEX, excepte les que 
incrementen els crèdits de personal o els destinats a subven-
cions nominatives, que les autoritzarà el ministre d’Econo-
mia i Hisenda.

Les variacions que incrementen el pressupost inicial i 
que es financen amb ingressos propis que superen els arre-
plegats en el pressupost inicial, les autoritzarà el president de 
l’ICEX, sempre que no suposen la creació de conceptes nous 
que no es troben previstos en els codis que definixen la clas-
sificació econòmica o incrementen els de personal o els 
destinats a subvencions nominatives, que les autoritzarà el 
ministre d’Economia i Hisenda.

Les variacions que es financen amb romanent de tresore-
ria, les autoritzarà el ministre d’Economia i Hisenda si no 
superen el 5 per cent del seu pressupost i el Consell de Minis-
tres en els altres casos.

Disposició addicional trenta-quatre. Intervenció de l’ICO 
en relació amb la utilització dels actius financers del 
capítol 8 de la Llei de Pressupostos.

Amb vigència des de l’1 de gener del 2006, els préstecs o 
les línies de finançament en suport de les persones físiques o 
jurídiques de caràcter privat i en suport de les corporacions 
locals o comunitats autònomes, que requerisquen la inter-
venció d’una entitat de crèdit, finançats a càrrec de crèdits del 
capítol 8, Actius Financers, de l’estat de despeses dels Pres-
supostos Generals de l’Estat, assignats anualment als Depar-
taments Ministerials, hauran de ser instrumentats a través de 
l’Institut de Crèdit Oficial.

Les condicions d’instrumentació per a cada tipus de prés-
tec o línia de finançament es concretaran en l’oportú Conveni 
de col·laboració entre l’ICO i el Departament Ministerial que 
tinga assignat el crèdit del capítol 8 dels Pressupostos Gene-
rals de l’Estat.

Disposició addicional trenta-cinc. Conveni entre l’Estat i 
l’Ens públic RTVE.

U. La disposició efectiva de la subvenció condicionada 
establida en favor de l’Ens públic RTVE en esta Llei de Pres-
supostos Generals de l’Estat estarà supeditada al que s’esta-
blisca en un Conveni amb l’Estat que subscriurà l’Ens RTVE. 
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El conveni regularà, en relació amb el dit Ens i les seues 
societats gestores dels servicis públics de radiodifusió i 
de televisió, les matèries següents:

a) Les mesures de racionalització de costos, de millora de 
la productivitat i de reorganització o reestructuració tècnica 
de l’explotació econòmica, els límits publicitaris addicionals 
als previstos amb caràcter general en la Llei 25/1994, assu-
mits en el marc de la prestació del servici públic, els objectius 
de la política de personal i les prioritats en l’execució d’estos 
objectius i mesures.

b) Els objectius de política comercial, les previsions d’op-
timització dels ingressos i les mesures a implantar en l’exer-
cici per a la seua consecució.

c) La xifra màxima de pèrdues, abans de les subven-
cions, l’any 2006 per al grup consolidat de RTVE.

d) Elaboració d’un model per al finançament del servici 
públic de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, en concor-
dança amb els criteris comunitaris establits sobre esta matè-
ria. El dit model tindrà com a objectiu definir i implantar un 
marc economicofinancer d’abast plurianual basat, fonamen-
talment, en els principis següents:

1. L’adequació de l’estructura organitzativa, central i terri-
torial, així com de l’organització dels mitjans i recursos mate-
rials i humans i dels models de programació per a aconse-
guir una gestió eficaç i eficient del servici públic.

2. La racionalització de les despeses i la millora dels 
ingressos.

3. Els procediments de seguiment i control del pla, així 
com els seus mecanismes correctors.

e) Els criteris per a l’efectiva disposició de la subvenció 
condicionada d’acord amb els objectius definits en el con-
veni.

f) Efectes que han de derivar-se de l’incompliment dels 
compromisos acordats.

g) Control pel Ministeri d’Economia i Hisenda de l’execu-
ció del conveni i dels resultats derivats de la seua aplicació i 
les mesures necessàries per a assegurar la seua efectivitat.

Dos. Una vegada subscrit el conveni amb l’Estat, els 
pressupostos per al 2006 aprovats en esta Llei per a l’Ens 
públic RTVE i les seues societats gestores dels servicis 
públics de radiodifusió i televisió, hauran de ser adaptats a 
allò que s’hi ha estipulat en el mateix. Quan la dita adaptació 
done lloc a modificacions o variacions pressupostàries, cal-
drà ajustar-se a allò que disposa per a estes la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, General Pressupostària.

Disposició addicional trenta-sis. Subvencions al transport 
aeri i marítim per a residents a Canàries, Balears, Ceuta i 
Melilla.

S’incrementa al 45 per cent el percentatge vigent de 
reducció en les tarifes dels servicis de transport aeri i marítim 
de viatgers, per a viatges realitzats entre les mencionades 
Comunitats i Ciutats Autònomes, respectivament, i la resta 
del territori nacional, i s’incrementa al 22 per cent la reducció 
de tarifes de transport marítim i, al 45 per cent, la de transport 
aeri en els viatges interinsulars, aplicables als ciutadans 
espanyols, als dels altres Estats membres de la Unió Euro-
pea, dels Estats pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu i de 
Suïssa residents a Canàries, Balears, Ceuta i Melilla.

S’autoritza el Govern de la nació perquè, durant l’any 
2006, modifique les quanties previstes en el paràgraf anterior 
o, si és el cas, reemplace el dit règim per un altre sistema de 
compensació. La dita modificació no podrà suposar mai una 
disminució de l’ajuda prestada o un deteriorament en la qua-
litat del servici, ni un increment dels crèdits assignats a esta 
finalitat.

En tot cas, per a les Comunitats de Canàries i de Balears 
caldrà ajustar-se al que regulen l’article 6 de la Llei 19/1994, de 
6 de juny, de Modificació del Règim Econòmic i Fiscal de 
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 trenta-set. Modificació de la Llei 
14/2000, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Admi-
nistratives i de l’Orde Social.

Es modifica la disposició addicional novena de la Llei 
14/2000, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administra-
tives i de l’Orde Social, en la redacció donada a esta per la 
disposició addicional quaranta-una de la Llei 2/2004, de 27 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2005, que queda redactada 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 previstos en la dita Llei, succeïts 
entre l’1 de gener del 2006 i el 31 de desembre del 
2006, sense perjuí de les altres ajudes que pogueren 
correspondre pels mateixos d’acord amb l’ordena-
ment jurídic.

Dos. Quan en virtut de sentència ferma es recone-
guera una indemnització en concepte de responsabili-
tat civil per fets succeïts després del 10 d’octubre de 
1999, superior a la quantitat global percebuda pels con-
ceptes previstos en la Llei 13/1996, de 30 de desembre, 
de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, i 
en la Llei 32/1999, l’Administració General de l’Estat 
n’abonarà a l’interessat la diferència.

Tres. El termini per a sol·licitar les ajudes previstes 
en la Llei 32/1999 per fets ocorreguts entre l’1 de gener 
del 2006 i el 31 de desembre del 2006 serà d’un any 
comptat a partir de la data en què s’hagueren pro-
duït.»

Disposició addicional trenta-huit. Capital del Banc d’Es-
panya.

El capital del Banc d’Espanya serà de mil milions 
d’euros.

L’augment del capital des de la xifra actual fins a la nova 
prevista en el paràgraf anterior es realitzarà a càrrec dels 
beneficis que el Banc d’Espanya registre a 31 de desembre 
de 2005.

Disposició addicional trenta-nou. Condonació del deute 
amb Senegal.

S’autoritza la condonació de deute procedent de l’Acord 
de Cooperació Financera entre el Govern d’Espanya i el 
Govern de la República de Senegal per un import màxim de 
122.794,24 euros.

Disposició addicional quaranta. Extinció de determinades 
obligacions.

Queden extingides totes les obligacions nascudes dels 
crèdits hipotecaris que a l’empara de la Llei de Vivendes Pro-
tegides, de 19 d’abril de 1939 i de la Llei de Vivenda de Renda 
Limitada, de 15 de juliol de 1954, van ser concedits per l’Insti-
tut Nacional de la Vivenda a particulars, Cooperatives, Patro-
nats, Associacions, Corporacions Locals i la resta d’associaci-
ons sense ànim de lucre, per a finançar la construcció de 
vivendes de protecció oficial de promoció privada, la quota 
trimestral d’amortització de les quals siga igual o inferior a 30 
euros.

En el moment d’entrada en vigor d’esta Llei quedaran 
caducats i cancel·lats els assentaments que es referisquen 
als dits crèdits hipotecaris.

Disposició addicional quaranta-una. Pagaments correspo-
nents al finançament d’actuacions de medi ambient, 
d’agricultura i de desenvolupament rural dels Programes 
Operatius i Programes de Desenvolupament Rural cofi-
nançats pel FEOGA-Orientació i el FEOGA-Garantia.

En relació amb les ajudes regulades per l’article 86 de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, els 
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pagaments corresponents al finançament dels Programes 
Operatius i Programes de Desenvolupament Rural cofinan-
çats pel FEOGA-Orientació i FEOGA-Garantia per a actuaci-
ons de Medi Ambient, d’Agricultura i de Desenvolupament 
Rural, en regions d’objectiu núm.1, regions en règim transi-
tori i regions fora d’objectiu núm. 1, podran lliurar-se en la 
seua totalitat una vegada hagen sigut acordats en Conferèn-
cia Sectorial els criteris objectius de distribució i la distribució 
resultant, així com la ratificació mitjançant un Acord del Con-
sell de Ministres.

Disposició addicional quaranta-dos. Modificació de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Amb efecte d’1 de gener del 2006 i vigència indefinida, es 
modifiquen els següents preceptes de la Llei 47/2003, de 26 
de novembre, General Pressupostària:

U. Se suprimix l’apartat 4 de l’article 66 de la Llei 47/2003, 
General Pressupostària, i la resta de l’article queda amb el 
mateix contingut.

Dos. Es modifiquen els apartats 2 i 4 de l’article 77 de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 
que quedaran redactats com seguix:

«2. El perceptor d’un pagament indegut total o par-
cial queda obligat a restituir-lo. L’òrgan que haja comés 
l’error que va originar el pagament indegut, disposarà 
immediatament, d’ofici, la restitució de les quantitats 
indegudament pagades conforme als procediments 
reglamentàriament establits i, si no hi ha un procedi-
ment específic, d’acord amb el que establisca el minis-
tre d’Economia i Hisenda, o el de Treball i Assumptes 
Socials en l’àmbit de la Seguretat Social.»

«4. Llevat del que establix la normativa reguladora 
dels distints reintegraments, el reintegrament de paga-
ments indeguts o declarats invàlids d’acord amb el que 
establix l’apartat anterior meritarà l’interés previst en 
l’article 17 d’esta Llei, des del moment en què es va 
produir el pagament fins a la data en què s’acorde la 
procedència del reintegrament.»

La resta de l’article roman amb el mateix contingut.

Tres. L’apartat 2 de l’article 86 de la Llei 47/2003, General 
Pressupostària, queda redactat en els termes següents:

«2. Quan, com a conseqüència del servici de tras-
passos estatals a les comunitats autònomes, estes 
hagen de gestionar i administrar els crèdits de subven-
cions, es tindran en compte les regles següents:

Primera.—La gestió i administració s’efectuarà 
conforme a la normativa estatal que regule cada tipus 
de subvencions i, si és el cas, per les comunitats autò-
nomes en la mesura que siguen competents per a 
això.

Segona.—Els criteris objectius que servisquen de 
base per a la distribució territorial de les subvencions, 
així com la seua distribució, es fixaran per la Conferèn-
cia Sectorial corresponent al començament de l’exer-
cici econòmic. Els compromisos financers per a l’Admi-
nistració General de l’Estat seran formalitzats 
mitjançant un acord del Consell de Ministres.

Tercera.—Sense perjuí del que disposa la regla 
segona precedent, es podran establir en els casos en 
què això resulte justificat, reserves generals de crèdits 
no distribuïts en l’origen a fi de cobrir necessitats o 
demandes imprevistes al llarg de l’execució del pressu-
post.

Quarta.—Els crèdits que corresponga gestionar a 
cada Comunitat Autònoma es lliuraran i faran efectius 
per quartes parts en la segona quinzena natural de 
cada trimestre, sense que haja de produir-se més 
excepció a esta regla que la del pagament correspo-
nent al primer trimestre, que es farà efectiu tan prompte 
s’haja efectuat el repartiment territorial dels crèdits, 
regulat en la regla anterior.

Quan les subvencions tinguen com a finalitat pres-
tacions de caràcter personal o social es lliuraran a les 
comunitats autònomes per dotzenes parts, al comen-
çament del mes.

Els pagaments corresponents al finançament del 
Programa Operatiu de Pesca per a les regions d’objec-
tiu número 1, en règim transitori i del Document Únic 
de Programació (DOCUP) per a les regions de Fora 
d’objectiu número 1 podran lliurar-se totalment una 
vegada hagen sigut acordats en la Conferència Secto-
rial els criteris objectius de distribució i la distribució 
resultants, així com la ratificació mitjançant un acord 
del Consell de Ministres.

Els lliuraments de les beques i ajudes a l’estudi que 
es convoquen a càrrec dels crèdits del Ministeri d’Edu-
cació i Ciència en els Pressupostos Generals de l’Estat i 
es gestionen per les comunitats autònomes, s’adapta-
ran a les necessitats del curs escolar.

Quinta.—Els romanents de fons no compromesos 
resultants en finalitzar cada exercici, que es troben en 
poder de les comunitats autònomes, continuaran man-
tenint la destinació específica per a la qual van ser 
transferits i s’utilitzaran en el següent exercici com a 
situació de tresoreria en l’origen com a romanents que 
seran descomptats de la quantitat que corresponga 
transferir a cada Comunitat Autònoma.

Si la subvenció a què corresponga el romanent 
resulta suprimida en el pressupost de l’exercici 
següent, es destinarà aquell en primer lloc a fer efecti-
ves les obligacions pendents de pagament a la fi de 
l’exercici immediatament anterior i el sobrant que no 
estiguera compromés es reintegrarà a l’Estat.

Sexta.—Finalitzat l’exercici econòmic, i no més tard 
del 31 de març de l’exercici següent, les comunitats 
autònomes remetran al departament ministerial cor-
responent un estat d’execució de l’exercici, on s’indica-
ran les quanties totals de compromisos de crèdits, les 
obligacions reconegudes i els pagaments realitzat 
l’any, detallat per cada una de les aplicacions pressu-
postàries del Pressupost de Despeses de l’Estat des de 
les quals es van realitzar les transferències de crèdit. La 
informació serà posada en coneixement de la Confe-
rència Sectorial i tinguda en compte en l’adopció dels 
acords de distribució de fons.

Sèptima.—Les comunitats autònomes que gestio-
nen les ajudes a què es referix el present article, hauran 
de procedir a un adequat control d’estes que assegure 
la correcta obtenció, gaudi i destnació dels fons perce-
buts pel beneficiari.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Disposició addicional quaranta-tres. Modificació de la Llei 
66/1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Admi-
nistratives i de l’Orde Social.

A partir de l’1 de gener del 2006 i amb vigència indefi-
nida, es modifiquen els següents preceptes de la Llei 66/1997, 
de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de 
l’Orde Social.

U. Es modifica l’article 114 de la Llei 66/1997, de 30 de 
desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde 
Social, que quedarà redactat de la manera següent:

«Article 114. Constitució, objecte i dotació del Fons 
per a Inversions en l’Exterior.
U. Es crea un Fons per a Inversions a l’Exterior 

destinat a promoure la internacionalització de l’activitat 
de les empreses, i, en general, de l’economia espa-
nyola, a través d’inversions temporals i minoritàries en 
empreses situades a l’exterior, realitzades de forma 
directa o indirecta, i per mitjà de participacions en els 
fons propis de les dites empreses i a través de qualsse-
vol instruments financers participatius.

La gestora a què es referix l’apartat Dos de l’article 
116 d’esta Llei no podrà intervindre directament en la 
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gestió operativa de les empreses participades pel Fons. 
Excepcionalment, el ministre d’Indústria, Turisme i 
Comerç podrà, a proposta del secretari d’Estat de 
Turisme i Comerç, acordar la presa d’una participació 
majoritària i autoritzar la gestora perquè assumisca la 
gestió operativa de l’empresa participada pel Fons.

Dos. La dotació inicial del Fons per a Inversions 
en l’Exterior es podrà incrementar anualment amb les 
dotacions, que amb caràcter acumulatiu, s’establisca 
en les successives lleis de Pressupostos Generals de 
l’Estat, a les quals caldrà afegir l’import dels dividends 
o altres remuneracions que resulten de les inversions 
que es realitzen, així com els resultats de les desinver-
sions que amb el temps s’efectuen.

Igualment, en les successives lleis de Pressupostos 
Generals de l’Estat figurarà l’import total màxim de les 
operacions que al llarg de l’any en qüestió puga apro-
var pe Comité Executiu d’este Fons. L’oportú desplega-
ment reglamentari de la present norma establirà els 
mitjans i procediments de participació d’inversors pri-
vats en les activitats del present Fons.»

Dos. Es modifica l’article 115 de la Llei 66/1997, de 30 de 
desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde 
Social, que queda redactat de la manera següent:

«Article 115. Constitució, Objecte i Dotació del Fons 
per a Operacions d’Inversió en l’Exterior de la Xico-
teta i Mitjana Empresa.
U. Es crea un Fons per a Operacions d’Inversió en 

l’Exterior de la Xicoteta i Mitjana Empresa destinat a 
promoure la internacionalització de l’activitat de les 
xicotetes i mitjanes empreses, i, en general, de l’econo-
mia espanyola, a través d’inversions temporals i mino-
ritàries en empreses situades en l’exterior, realitzades 
de forma directa o indirecta, per mitjà de participacions 
en els fons propis de les dites empreses o a través d’al-
tres qualssevol instruments financers participatius.

La gestora a què es referix l’apartat Dos de l’article 
116 d’esta Llei no podrà intervindre directament en la 
gestió operativa de les empreses participades pel Fons. 
Excepcionalment, el ministre d’Indústria, Turisme i 
Comerç podrà, a proposta del secretari d’Estat de 
Turisme i Comerç, acordar la presa d’una participació 
majoritària i autoritzar la gestora perquè assumisca la 
gestió operativa de l’empresa participada pel Fons.

Dos. La dotació inicial del Fons per a Operacions 
d’Inversió en l’Exterior de la Xicoteta i Mitjana Empresa 
es podrà incrementar anualment amb les dotacions, 
que amb caràcter acumulatiu, s’establisca en les suc-
cessives lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, a les 
que caldrà afegir l’import dels dividends o altres remu-
neracions que resulten de les inversions que es realit-
zen, així com els resultats de les desinversions que 
amb el temps s’efectuen.

Igualment, en les successives lleis de Pressupostos 
Generals de l’Estat figurarà l’import total màxim de les 
operacions que al llarg de l’any en qüestió puguen 
aprovar-se pel Comité Executiu d’este Fons. L’oportú 
desplegament reglamentari de la present norma esta-
blirà els mitjans i procediments de participació d’inver-
sors privats en les activitats del present Fons.»

Disposició addicional quaranta. Modificació del text refós 
de la Llei de Classes Passives de l’Estat, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril.

Amb efectes d’1 de gener de 2006 i vigència indefinida, 
s’afig al primer paràgraf del seu número 2 «in fine» de l’arti-
cle 41 del text refós de la Llei de Classes Passives de l’Estat, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, el 
paràgraf següent:

«Llevat que estiguera cursant estudis, mantenint-
se en estos supòsits la percepció de la pensió d’orfan-
dat fins al dia primer del mes següent de l’inici del 
següent curs acadèmic.»

Disposició addicional quaranta-cinc. Ampliació del termini 
de cancel·lació del préstec atorgat a la Seguretat Social.

S’amplia en deu anys, a partir de 2006, el termini per a la 
cancel·lació del préstec atorgat a la Seguretat Social per l’Es-
tat, que es referix l’article 12.tres de la Llei 41/1994, de 30 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1995, 
prorrogat per a 1996.

Disposició addicional quaranta-sis. Pagament de deutes 
amb la Seguretat Social d’institucions sanitàries la titula-
ritat de les quals exercixen les Administracions Públiques 
o institucions sense ànim de lucre.

Les institucions sanitàries la titularitat de les quals 
exercixen les Administracions Públiques o institucions 
públiques o privades sense ànim de lucre, acollides a la 
moratòria prevista en la disposició addicional trenta de la 
Llei 41/1994, de 30 de desembre, de Pressupostos Gene-
rals de l’Estat per a 1995, podran sol·licitar a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social l’ampliació de la carència 
concedida a dotze anys; així mateix, podran sol·licitar 
l’ampliació de la moratòria concedida fins a un màxim de 
deu anys amb amortitzacions anuals.

Disposició addicional quaranta-set. Modificació de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Labo-
rals.

Amb efectes d’1 de gener i vigència indefinida, s’afig un 
apartat 2 a la disposició addicional quinta de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, de 
manera que el seu actual contingut passa a constituir l’apar-
tat 1, amb el text següent:

«2. A fi de garantir la regularitat en el compliment 
dels fins de la Fundació, s’hi podran realitzar aportaci-
ons patrimonials, a càrrec del Fons de Prevenció i 
Rehabilitació mencionat en l’apartat anterior, amb la 
periodicitat i en la quantia que es determinen regla-
mentàriament.»

La resta de la disposició roman amb el mateix con-
tingut.

Disposició addicional quaranta-huit. Modificació del text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Amb efectes d’1 de gener de 2006 i vigència indefinida, 
es modifiquen els següents preceptes del text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1/1994, de 20 de juny:

U. Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 128 
del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, que 
quedarà redactat com continua:

«a) Les degudes a malaltia comuna o professio-
nal i a accident, siga o no de treball, mentres el treballa-
dor reba assistència sanitària de la Seguretat Social i 
estiga impedit per al treball, amb una duració màxima 
de dotze mesos, prorrogables per uns altres sis quan es 
presumisca que durant estos mesos pot el treballador 
ser donat d’alta mèdica per curació.

Esgotat el termini de duració de dotze mesos pre-
vist en el paràgraf anterior, l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, a través dels òrgans competents per 
a avaluar, qualificar i revisar la incapacitat permanent 
del treballador, serà l’únic competent per a reconéixer 
la situació de pròrroga expressa amb un límit de sis 
mesos més, o bé, per a determinar la iniciació d’un 
expedient d’incapacitat permanent, o bé, per a emetre 
l’alta mèdica només a l’efecte de la prestació econò-
mica per incapacitat temporal. L’Institut Nacional de la 
Seguretat Social serà l’únic competent per a determi-
nar si una nova baixa mèdica té o no efectes econòmics 
quan per a emetre qualsevol baixa mèdica que es pro-
duïsca en un termini de sis mesos posterior a l’abans 
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mencionada alta mèdica per la mateixa patologia o 
similar.»

Dos. La Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, a pro-
posta de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i mitjan-
çant una resolució publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado», determinarà la data en què els òrgans competents 
per a avaluar, qualificar, i revisar la situació d’incapacitat per-
manent del treballador, assumiran les competències establi-
des en el segon paràgraf de l’article 128.1.a) del text refós de 
la Llei General de la Seguretat Social.

Tres. S’afig un nou paràgraf segon, de manera que l’ac-
tual passa a ser el tercer, a l’apartat 1 de l’article 131 bis del 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, amb la 
redacció següent:

«En cas que el dret al subsidi s’extingisca pel trans-
curs del termini màxim establit en l’apartat a) del 
número 1 de l’article 128 i el treballador haguera sigut 
donat d’alta mèdica sense declaració d’incapacitat per-
manent, només podrà generar-se un nou procés d’in-
capacitat temporal per la mateixa patologia o similar si 
transcorre un període d’activitat laboral superior a sis 
mesos o si l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a 
través dels òrgans competents per a avaluar, qualificar 
i revisar la situació d’incapacitat permanent del treba-
llador, emet la baixa només als efectes de la prestació 
econòmica incapacitat temporal.»

Quatre. Es modifica l’apartat 2 de l’article 131 bis del 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

«2. Quan la situació d’incapacitat temporal s’ex-
tingisca pel transcurs del termini màxim fixat en el 
paràgraf primer de l’apartat a) del número 1 de l’article 
128, termini de dotze mesos o, si és el cas, fins a díhuit 
mesos, s’examinarà necessàriament, en el termini 
màxim de tres mesos, l’estat de l’incapacitat a efectes 
de la seua qualificació, en el grau que corresponga, 
com a invàlid permanent.

No obstant el previst en el paràgraf anterior, en 
aquells casos en què continue la necessitat de tracta-
ment mèdic, per no ser definitives les reduccions ana-
tòmiques o funcionals que presenta el treballador, es 
valorarà i qualificarà la situació d’incapacitat perma-
nent en el grau que corresponga, i es declararà la situ-
ació revisable en el termini de sis mesos. Només en 
este supòsit no s’exigirà per al reconeixement de la 
pensió d’incapacitat permanent durant sis mesos, un 
període de cotització diferent de l’establit per a la inca-
pacitat temporal.

Durant el termini de tres mesos previst per a la qua-
lificació de la incapacitat, una vegada esgotat el termini 
de duració màxim de díhuit mesos de la incapacitat 
temporal, no subsistirà l’obligació de cotitzar.»

Cinc. Es modifica l’apartat 5 de l’article 162 del text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, que queda 
redactat en els termes següents:

«5. A efectes del càlcul de la base reguladora de la 
pensió de jubilació en les situacions de pluriocupació, 
les bases per les quals s’haja cotitzat a les diverses 
empreses es computaran en la seua totalitat, sense que 
la suma de les dites bases puga excedir el límit màxim 
de cotització vigent en cada moment.»

Sis. Es modifica l’apartat 2 de l’article 175 del text refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, afegint un segon 
paràgraf amb el contingut següent:

«En el cas d’orfandat absoluta, si l’orfe cursa estu-
dis i complix vint-i-quatre  anys durant el transcurs del 
curs escolar, la percepció de la pensió d’orfandat es 
mantindria fins al dia primer del mes següent de l’inici 
del següent curs acadèmic.»

Set. Es dóna una nova redacció a l’apartat 3 de l’article 
218 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en 
els termes següents:

«Article 218. Cotització durant la percepció del subsidi.
1. Durant la percepció del subsidi, l’entitat gestora 

ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corres-
ponents a les prestacions d’assistència sanitària i, si és 
el cas, protecció a la família.

2. En el supòsit de subsidi per desocupació per a 
treballadors majors de cinquanta-dos anys, l’entitat 
gestora haurà de cotitzar, a més, per la contingència de 
jubilació.

3. En els casos de percepció de subsidi per deso-
cupació quan es tracta de treballadors fixos disconti-
nus:

a) Si són menors de cinquanta-dos anys i el bene-
ficiari haja acreditat, a efectes del reconeixement del 
subsidi un període d’ocupació cotitzada de cent hui-
tanta o més dies, l’entitat gestora ingressarà també les 
cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a la 
contingència de jubilació durant un període de seixanta 
dies, a partir de la data en què nasca el dret al subsidi.

b) Si són majors de cinquanta-dos anys, l’entitat 
gestora ingressarà també les cotitzacions a la Segure-
tat Social corresponents a la contingència de jubilació 
durant tota la percepció del subsidi a què tingueren 
dret una vegada complida l’edat indicada.

4. A efecte de determinar la cotització dels supò-
sits assenyalats en els apartats anteriors, es prendrà 
com a base de cotització el límit mínim de cotització 
vigent en cada moment.»

Huit. Es dóna una nova redacció a la disposició addicio-
nal trenta-huit del text refós de la Llei General de la Seguretat 
Social, en els termes següents:

«Quan s’acrediten cotitzacions a diversos règims i 
no es cause dret a pensió en un d’estos, les bases de 
cotització acreditades en este últim en règim de pluri-
activitat podran ser acumulades a les del Règim en què 
es cause la pensió, exclusivament per a la determina-
ció de la base reguladora d’esta, sense que la suma de 
les bases puga excedir el límit màxim de cotització 
vigent en cada moment.»

Disposició addicional quaranta-nou. Reducció de quotes a 
favor dels cotitulars d’explotacions agràries.

U. En el supòsit de persones que siguen cotitulars d’ex-
plotacions agràries incorporades al Règim Especial Agrari de 
la Seguretat Social a partir d’1 de gener de 2006 que tinguen 
quaranta o menys anys d’edat i el cònjuge del qual, també 
cotitular de la mateixa explotació agrària, estiga d’alta en 
l’esmentat Règim Especial, s’aplicarà una reducció del 30 per 
cent de la quota per contingències comunes de cobertura 
obligatòria que corresponga ingressar, en funció de la base 
de cotització que corresponga i el tipus de cotització del 18,75 
per cent.

Dos. La reducció de les quotes establida en l’apartat 1 
tindrà una duració de tres anys, comptats a partir de l’1 
d’abril del 2006, excepte en el supòsit d’altes al Règim Espe-
cial Agrari de la Seguretat Social, per part de persones que 
reunisquen els requisits indicats en l’apartat anterior, posteri-
ors a la data indicada, i en este cas el termini de tres anys es 
computarà des de la data d’efectes de l’obligació de cotitzar.

Disposició addicional cinquanta. Programa de Foment de 
l’Ocupació per a 2006.

U. Àmbit d’aplicació.
1. Podran acollir-se 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 
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d’acord amb els requisits i condicions que s’assenyalen en 
esta norma, a 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.

b) Dones desocupades, quan es contracten per a pres-
tar servicis en professions o ocupacions amb menor índex 
d’ocupació femenina.

c) Desocupats inscrits ininterrompudament a l’oficina 
d’ocupació durant sis o més mesos.

d) Desocupats majors de quaranta-cinc anys i fins a 
cinquanta-cinc.

e) Desocupats majors de cinquanta-cinc anys i fins a 
seixanta-cinc.

f) Desocupats perceptors de prestacions o subsidis per 
desocupació, als qui els reste un any o més de percepció en 
el moment de la contractació.

g) Desocupats perceptors del subsidi per desocupació 
a favor dels treballadors inclosos en el Règim especial agrari 
de la Seguretat Social, així com als perceptors de la renda 
agrària.

h) Desocupats admesos en el programa que recull 
l’ajuda específica denominada renda activa d’inserció.

i) Dones desocupades inscrites en l’oficina d’ocupació 
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 per 
compte propi o autònoms donats d’alta en este almenys des 
de l’1 de gener de 2005 que contracten indefinidament, inclo-
ent-hi la contractació de treballadors fixos discontinus, treba-
lladors desocupats inscrits en l’oficina d’ocupació 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, incloent-hi la contractació de 
treballadors fixos discontinus, o temporalment, treballadors 
desocupats en situació d’exclusió social, podran acollir-se a 
les bonificacions previstes en esta norma en els termes que 
en la norma s’indiquen. La situació d’exclusió social s’acredi-
tarà pels servicis socials competents i queda determinada 
per la pertinença a algun dels col·lectius següents:

a) Perceptors de rendes mínimes d’inserció, o qualse-
vol altra prestació d’igual o semblant naturalesa, segons la 
denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma.

b) Persones que no puguen accedir a les prestacions a 
què es fa referència en el paràgraf anterior per alguna de les 
causes següents:

Falta de període exigit de residència o empadronament, 
o per a la constitució de la unitat perceptora.

Haver esgotat el període màxim de percepció legalment 
establit.

c) Jóvens majors de díhuit anys i menors de trenta pro-
cedents d’institucions de protecció de menors.

d) Persones amb problemes de drogoaddicció o alco-
holisme que es troben en processos de rehabilitació o rein-
serció social. 

e) Interns de centres penitenciaris la situació penitenci-
ària dels quals els permeta accedir a una ocupació, així com 
alliberats condicional i exreclusos.

f) Menors interns inclosos en l’àmbit d’aplicació de la 
Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la res-
ponsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els 
permeta accedir a un ocupació, així com els que es troben en 
situació de llibertat vigilada i els exinterns.

1.4 Les cooperatives o societats laborals a què s’incor-
poren desocupats inclosos en algun dels col·lectius establits 
en els apartats 1.1 i 1.3 d’este número u, com a socis treballa-
dors o de treball, amb caràcter indefinit i sempre que l’entitat 
haja optat per un règim de Seguretat Social propi de treballa-
dors per compte d’altri.

1.5 Els ocupadors a qui es referixen els apartats 1.1, 1.2, 
1.3 i 1.4 que contracten o incorporen indefinidament, inclo-
ent-hi la contractació de treballadors fixos discontinus, o 

temporalment persones que tinguen acreditada per l’Admi-
nistració competent la condició de víctima de violència de 
gènere per part d’algun membre de la unitat familiar de con-
vivència.

2. Igualment s’incentivarà, en els termes previstos en 
esta norma, la transformació en indefinits, incloent-hi la 
modalitat de fix discontinu, dels contractes de duració deter-
minada o temporals, celebrats amb anterioritat a l’1 de gener 
de 2006. A més, s’incentivarà la transformació en indefinits 
dels contractes formatius, de relleu i de substitució per anti-
cipació de l’edat de jubilació, siga quina siga la data de la 
seua formalització.

3. Així mateix, els contractes de treball de caràcter inde-
finit, subscrits amb treballadors de seixanta anys o més i 
amb una antiguitat en l’empresa de cinc anys o més, dona-
ran dret a les bonificacions previstes en esta disposició.

Les cooperatives tindran dret a les dites bonificacions 
respecte als seus socis treballadors o de treball, amb vincle 
de caràcter indefinit, majors de seixanta anys i amb l’antigui-
tat 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 treballadores 
que siguen suspesos per maternitat o per excedència per a 
cuidar els fills, així com la transformació dels contractes de 
duració determinada o temporals en indefinits, donaran dret 
a les bonificacions previstes en esta disposició quan es pro-
duïsca la reincorporació efectiva de la dona al treball en els 
dos anys següents a la data del part, sempre que este s’ha-
guera produït amb posterioritat al 27 d’abril de 2003.

Les cooperatives i les societats laborals tindran dret a les 
dites 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 

hauran de reunir els requisits següents:
a) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues 

obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social tant en 
la data de la concessió de les bonificacions com durant la 
percepció d’estes. La falta d’ingrés en termini reglamentari 
de les dites obligacions donarà lloc a la pèrdua automàtica 
de les bonificacions regulades en el present programa, res-
pecte de les quotes corresponents a períodes no ingressats 
en este termini.

b) No haver sigut exclosos de l’accés als beneficis deri-
vats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la comissió 
d’infraccions molt greus no prescrites, tot això de conformi-
tat 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, incloent-hi els fixos 

discontinus a temps complet o parcial, formalitzats durant 
l’any 2006 donaran dret, a partir de la data de la contractació, 
a les següents bonificacions de la quota empresarial a la 
Seguretat Social per contingències comunes:

a) Contractació de dones desocupades entre setze i 
quaranta-cinc anys: 25 per cent durant el període dels vint-i-
quatre mesos següents a l’inici de la vigència del contracte.

b) Contractació de dones per a prestar servicis en pro-
fessions 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 menor índex 
d’ocupació femenina, que reunisquen, a més, el requisit de 
romandre inscrites ininterrompudament en l’oficina d’ocu-
pació, per un període mínim de sis mesos, o bé siguen 
majors de quaranta-cinc anys: 70 per cent durant el primer 
any de vigència del contracte; 60 per cent durant el seu segon 
any de vigència. Si no reunixen cap dels anteriors requisits 
addicionals, la bonificació serà del 35 per cent durant el 
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període dels vint-i-quatre mesos següents a l’inici de la 
vigència del contracte.

c) Contractacions de desocupats inscrits ininterrompu-
dament en l’oficina d’ocupació durant un període mínim de 
sis mesos: 20 per cent durant el període dels vint-i-quatre 
mesos següents a l’inici de la vigència del contracte.

d) Contractacions de desocupats majors de quaranta-
cinc anys i fins als cinquanta-cinc: 50 per cent durant el pri-
mer any de vigència del contracte; 45 per cent durant la resta 
de la vigència d’este.

e) Contractacions de desocupats majors de cinquanta-
cinc i fins als seixanta-cinc anys: 55 per cent durant el primer 
any de vigència del contracte; 50 per cent durant la resta de 
la vigència d’este.

f) Contractació de perceptors de prestacions o subsidis 
per desocupació, als quals els reste un any o més de percep-
ció en el moment de la contractació: 50 per cent durant el 
primer any de vigència del contracte; 45 per cent durant el 
segon any de la vigència d’este.

g) Contractacions de desocupats perceptors del subsidi 
de desocupació en favor dels treballadors inclosos en el 
Règim especial agrari de la Seguretat Social, així com als 
perceptors de la renda agrària: 90 per cent durant el primer 
any de vigència del contracte; 85 per cent durant el segon 
any de la vigència d’este.

h) Contractació de desocupats admesos en el programa 
que recull l’ajuda específica denominada renda activa d’in-
serció: 65 per cent durant vint-i-quatre mesos següents a 
l’inici de la vigència del contracte; 45 per cent durant la resta 
de vigència d’este en el cas de treballadors majors de qua-
ranta-cinc anys i fins als cinquanta-cinc; o 50 per cent durant 
la resta de vigència d’este en el cas de treballadors majors de 
cinquanta-cinc anys i fins als seixanta-cinc.

i) Contractació de dones desocupades inscrites en l’ofi-
cina d’ocupació que siguen contractades en els vint-i-quatre 
mesos següents a la data de part: 100 per cent durant els 
dotze mesos següents a l’inici de la vigència del contracte.

2. La contractació indefinida a temps complet o parcial, 
incloent-hi la contractació de treballadors fixos discontinus 
que realitze un treballador autònom dels mencionats en 
l’apartat 1.2 del número u amb un treballador desocupat 
donarà lloc a l’aplicació de les bonificacions en la quota 
empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes 
previstes en el número 1 d’este apartat, amb un increment de 
cinc punts respecte del que es preveu per a cada cas, excepte 
en el supòsit de la lletra i).

3. La incorporació a les cooperatives o societats labo-
rals com a socis treballadors o de treball, amb caràcter inde-
finit i enquadrats en un règim per compte d’altri de Seguretat 
Social que es produïsquen fins al 31 de desembre de 2006, 
donaran dret a partir de la data d’incorporació a les bonifica-
cions de la quota empresarial a la Seguretat Social per con-
tingències comunes establides en els apartats 1, 5, 6, 7 i 8 
d’este número Tres, segons siga procedent en cada cas.

4. Quan les contractacions inicials previstes en els parà-
grafs c), d), e), f) i h) de l’apartat 1 i en els apartats 2, 3, 5 i 6 
d’este número es realitzen a temps complet amb dones des-
ocupades, les bonificacions de quotes s’incrementaran en 
deu punts.

5. Les empreses i entitats que contracten indefinida-
ment, incloent-hi la contractació de treballadors fixos discon-
tinus, o temporalment, bé per mitjà de contractacions a 
temps complet o parcial, treballadors desocupats en situació 
d’exclusió social, en els termes de l’apartat 1.3 del número u, 
podran aplicar una bonificació en la quota empresarial a la 
Seguretat Social per contingències comunes del 65 per cent, 
durant un màxim de vint-i-quatre mesos. Quan un mateix 
treballador formalitze diversos contractes de treball, ja siga 
amb una mateixa empresa o entitat, o amb una altra de dis-
tinta, amb solució de continuïtat o sense, s’aplicarà igual-
ment el màxim de vint-i-quatre mesos des de la data inicial 
del primer contracte.

6. Els ocupadors a qui es referixen els apartats 1.1, 1.2, 
1.3 i 1.4 del número u que contracten o incorporen indefinida-
ment, incloent-hi la contractació de treballadors fixos discon-
tinus, 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 podran aplicar una bonificació en la quota 
empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes 
del 65 per cent, durant un màxim de vint-i-quatre mesos. 
Quan un mateix treballador formalitze diversos contractes 
de treball, ja siga amb un mateix ocupador o amb un altre de 
distint, amb solució de continuïtat o sense, s’aplicarà igual-
ment el màxim de vint-i-quatre mesos des de la data inicial 
del primer contracte.

7. Les transformacions en indefinits, incloent-hi les 
que s’acorden a la modalitat de fix discontinu que es realit-
zen fins al 31 de desembre de 2006, dels contractes de 
duració determinada o temporals formalitzats a temps 
complet o parcial amb anterioritat a l’1 de gener de 2006, 
així com la dels contractes formatius, de relleu i de substi-
tució per anticipació 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 formalització, donaran lloc a una bonificació del 25 
per cent durant el període dels vint-i-quatre mesos 
següents a l’inici de la vigència del nou contracte.

Donaran dret a la mateixa bonificació les transforma-
cions de contractes de pràctiques i de relleu formalitzats 
inicialment a temps parcial, en indefinits a temps parcial. 
En este supòsit la jornada del nou contracte indefinit serà 
com a mínim igual a la del contracte de pràctiques o de 
relleu que es transforma.

8. Els contractes de treball de caràcter indefinit que esti-
guen subscrits amb treballadors de seixanta anys o més i 
amb una antiguitat en l’empresa de cinc anys o més donaran 
dret durant 2006 a una bonificació sobre les quotes correspo-
nents a l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat 
Social per contingències comunes, excepte per incapacitat 
temporal derivada d’estes, de la quantia següent:

50 per cent per als qui reunisquen els requisits per pri-
mera vegada en 2006.

60 per cent per als qui ja reunien els requisits en 2005.
70 per cent per als qui ja reunien els requisits en 2004.
80 per cent per als qui ja reunien els requisits en 2003.
90 per cent per als qui ja reunien els requisits en 2002.

Estos percentatges s’incrementaran en un 10 per cent en 
cada exercici fins a aconseguir un màxim del 100 per cent.

Si al complir seixanta anys d’edat el treballador no té 
l’antiguitat de cinc anys en l’empresa, la bonificació a què es 
referix el paràgraf anterior serà aplicable a partir de la data en 
què arribe a l’esmentada antiguitat.

Les mateixes bonificacions s’aplicaran en el cas de coo-
peratives 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 primer d’este apar-
tat, 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 donaran dret a 
una bonificació en la quota empresarial per contingències 
comunes del 100 per cent 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 cuidar dels fills, d’acord amb el que 
establix el mencionat apartat 4.

En el supòsit de contractes de duració determinada o 
temporals subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor de 
la present disposició, quan es produïsca la reincorporació en 
els termes assenyalats en el paràgraf anterior i abans d’haver 
transcorregut un any des d’esta es transforme el contracte en 
indefinit, la duració de la bonificació a què es referix el parà-
graf anterior serà de díhuit mesos. Esta bonificació no serà 
acumulable a altres bonificacions previstes per transforma-
ció de contractes.

10. Els contractes de treball acollits al present programa 
de foment d’ocupació estable es formalitzaran en el model 
oficial que dispose el Servici Públic d’Ocupació Estatal, 
excepte en el supòsit de contractes ja existents, als quals es 
referixen els apartats 3 i 4 del número U.
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Quatre. Concurrència de bonificacions. 
En el supòsit en què la contractació indefinida d’un treba-

llador desocupat o la seua incorporació com a soci treballa-
dor o soci de treball en una cooperativa o societat laboral, 
formalitzada en virtut d’este programa de foment d’ocupa-
ció, puga donar lloc simultàniament a la seua inclusió en 
més d’un dels supòsits per als quals estan previstes bonifica-
cions, només serà possible aplicar-les respecte d’un d’estos, 
corresponent l’opció al beneficiari de les deduccions previs-
tes en esta norma.

No obstant el que s’assenyala en el paràgraf anterior, les 
bonificacions en les cotitzacions previstes per als contractes 
indefinits amb treballadors de 60 anys o més i amb una anti-
guitat en l’empresa de cinc anys o més seran compatibles 
amb les bonificacions establides amb caràcter general en els 
Programes de Foment d’Ocupació i seran 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 és el cas, del que disposa l’article 112 bis del 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Cinc. Exclusions.
1. Les bonificacions previstes en este programa no s’apli-

caran 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, amb l’excepció de la relació laboral 
de caràcter especial dels penats en institucions penitencià-
ries i de la relació laboral especial dels menors en centres 
d’internament, a les quals es pot aplicar el règim de bonifica-
cions establides per als treballadors desocupats en situació 
d’exclusió social.

b) Contractacions que afecten el cònjuge, ascendents, 
descendents i la resta de parents per consanguinitat o afinitat 
fins al segon grau inclusivament, de l’empresari, o dels que 
exercixen càrrecs de direcció o siguen membres dels òrgans 
d’administració de les entitats o de les empreses que revis-
ten la forma jurídica de societat, així com les que es produïs-
quen amb estos últims.

No s’aplicarà l’exclusió recollida en el paràgraf anterior 
quan es tracte de la contractació, per part de treballadors 
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 serà necessari que la dita 
contractació es duga a terme amb un sol familiar que no con-
visca en la seua llar ni estiga a càrrec seu.

c) Contractacions realitzades amb treballadors que en 
els vint-i-quatre mesos anteriors a la data de la contractació 
hagen prestat servicis en la mateixa empresa, grup d’empre-
ses o entitat per mitjà d’un contracte per temps indefinit.

El que disposa el paràgraf precedent serà també aplica-
ble en el supòsit de vinculació laboral anterior del treballador 
amb empreses a què el sol·licitant dels beneficis haja succeït 
en virtut del que establix l’article 44 de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març. 

d) Treballadors que hagen finalitzat la seua relació labo-
ral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs 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 dites societats superior 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’ocupació 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, de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, i de la Llei 2/2004, 
de 27 de desembre, quedaran excloses per un període de 
dotze mesos, de les bonificacions previstes en la present 
disposició. L’esmentada exclusió afectarà un nombre de con-
tractacions igual al de les extingides.

El període d’exclusió es comptarà a partir de la declaració 
d’improcedència de l’acomiadament o de l’extinció derivada 
de l’acomiadament col·lectiu.

3. No seran aplicables a les aportacions empresarials 
relatives a treballadors que presten els seus servicis en les 
Administracions públiques o en els organismes públics regu-
lats en 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 o més anys 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 cuidar dels fills.

Sis. Incompatibilitats.
Les bonificacions ací previstes no podran, en concurrèn-

cia amb altres mesures de suport públic establides per a la 
mateixa finalitat, superar el 60 per cent del cost salarial anual 
corresponent al contracte que es bonifica.

Set. Finançament i control dels incentius.
1. Les bonificacions previstes per a les contractacions 

establides en la present norma es finançaran a càrrec de la 
corresponent partida pressupostària del Servici Públic d’Ocu-
pació Estatal.

2. La Tresoreria General de la Seguretat Social facilitarà 
mensualment al Servici Públic d’Ocupació Estatal el nombre 
de treballadors objecte de bonificacions de quotes a la Segu-
retat Social, detallats per col·lectius, amb les seues respecti-
ves bases de cotització i les deduccions que s’apliquen com 
a conseqüència del que preveu la present norma.

3. Amb la mateixa periodicitat, la Direcció General del 
Servici Públic d’Ocupació Estatal facilitarà a la Direcció Gene-
ral d’Inspecció de Treball i Seguretat Social la informació 
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 aplicades a estos que siga necessària, a l’efecte de 
facilitar a este centre directiu la planificació i programació de 
l’actuació inspectora que permeta vigilar l’adequada aplica-
ció de les bonificacions previstes en esta norma pels subjec-
tes beneficiaris d’esta.

Huit. Reintegrament dels beneficis.
1. En els supòsits d’obtenció de les bonificacions sense 

reunir els requisits exigits, serà procedent la devolució de les 
quantitats deixades d’ingressar per bonificació de quotes a la 
Seguretat Social amb el recàrrec corresponent.

2. L’obligació de reintegrament establida en 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 podran mantindre les bonificacions de les quotes a la 

Seguretat Social que es gaudien per la contractació indefi-
nida d’un treballador quan este haja extingit voluntàriament 
un contracte acollit a mesures previstes en els Programes 
anuals de foment de l’ocupació d’aplicació a partir del 17 de 
maig de 1997, i siga contractat sense solució de continuïtat 
per mitjà d’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 se li aplicaran les bonifica-
cions de les quotes a la Seguretat Social que respecte del 
treballador es gaudien per l’anterior ocupador, en la 
mateixa quantia i pel temps que reste per a completar el 
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període total previst en el moment de la seua contractació 
indefinida inicial.

Si el primer ocupador ha percebut alguna altra ajuda de 
foment de l’ocupació per la mateixa contractació, no estarà 
obligat a la seua devolució, ni es tindrà dret a una nova ajuda, 
si és el cas, pel nou contracte.

Deu. Autoritzacions i mandats al Govern.
1. S’autoritza el Govern perquè, en el marc del Pro-

grama de Foment de l’ocupació regulat en esta disposició, 
establisca bonificacions en les cotitzacions a càrrec de 
l’empresari per contingències comunes, a favor dels beca-
ris i personal vinculat a projectes d’investigació, desenvo-
lupament i innovació tecnològica en la quantia, termes i 
condicions que reglamentàriament s’establisquen.

2. De la mateixa manera, s’autoritza el Govern per a 
estendre les bonificacions previstes en l’article 9 de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies 
Nombroses, respecte de la contractació de treballadors dedi-
cats a cura de persones dependents i discapacitats en la llar 
familiar.

3. El Govern, d’acord amb els resultats del diàleg 
social sobre mercat de treball desenvolupat a partir de la 
Declaració per al Diàleg Social de 8 de juliol de 2004, 
adoptarà les iniciatives legislatives que corresponguen 
per a la modificació del Programa de Foment de l’Ocupació 
regulada en esta disposició.

Disposició addicional cinquanta-una. Pensions assisten-
cials per ancianitat a favor dels emigrants espanyols.

Amb efecte d’1 de gener de 2006 i vigència indefinida 
s’establix que:

U. Les sol·licituds per al reconeixement del dret a les 
pensions assistencials per ancianitat a favor dels emigrants 
espanyols podran entendre’s desestimades, si transcorregut 
el termini màxim de sis mesos, comptat des de la data en 
què la sol·licitud haja tingut entrada en els registres de l’òr-
gan competent per a la seua tramitació, no s’ha notificat 
resolució expressa. Sense perjuí d’això, l’òrgan competent 
està obligat a resoldre en la forma prevista en l’article 43.4 b) 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administra-
tiu Comú.

Dos. L’òrgan competent per a resoldre les pensions 
assistencials per ancianitat a favor dels emigrants espanyols 
podrà, en qualsevol moment, rectificar errors materials o de 
fet i els aritmètics, així com revisar de forma motivada les 
resolucions de reconeixement del dret a la pensió, per la 
constatació d’omissions o inexactituds en les declaracions 
del beneficiari.

Tres. El dret a percebre les mensualitats corresponents 
a les pensions assistencials per ancianitat a favor dels emi-
grants espanyols caducarà al cap d’un any del seu respectiu 
venciment. En els supòsits en què es reprenga el pagament, 
després d’haver sigut suspés de forma cautelar per causes 
imputables al beneficiari, el dret a percebre les mensualitats 
que corresponguen des del moment de la suspensió cadu-
carà a l’any del seu respectiu venciment.

Disposició addicional cinquanta-dos. Prestació econòmica 
establida per la Llei 3/2005, de 18 de març.

A partir de l’1 de gener de 2006, la quantia de les presta-
cions econòmiques reconegudes a l’empara de la Llei 3/2005, 
de 18 de març, als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a 
l’estranger, durant la seua minoria d’edat, com a conseqüèn-
cia de la Guerra Civil, i que van desenvolupar la major part de 
la seua vida fora del territori nacional ascendirà, en còmput 
anual, a la diferència entre 6.394,56 euros i l’import anual que 
perceba cada beneficiari per les pensions a què es referixen 
els apartats a), b) i c) de l’article 2 de la Llei 3/2005, o a la dife-
rència entre 6.394,56 euros i les rendes o ingressos anuals 
que perceben els beneficiaris a què es referix l’apartat d) de 
l’article 2 de la Llei 3/2005.

Disposició addicional cinquanta-tres. Modificació de la Llei 
45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la 
reforma del sistema de protecció per desocupació i 
millora de l’ocupabilitat.

Amb efecte d’1 de gener del 2006 i vigència indefinida, es 
modifica la Disposició addicional onze «Bonificació de quo-
tes a la Seguretat Social per a les persones minusvàlides que 
s’establisquen com a treballadors pel seu compte» de la Llei 
45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la 
reforma del sistema de protecció per desocupació i millora 
de l’ocupabilitat, quedant redactada com seguix: 

«Disposició addicional onze. Bonificació de quotes a 
la Seguretat Social per a les persones minusvàlides 
que s’establisquen com a treballadors pel seu 
compte.
Les persones amb discapacitat, que causen alta 

inicial en el Règim Especial de la Seguretat Social dels 
Treballadors per Compte Propi o Autònoms, es benefi-
ciaran, durant els 3 anys següents a la data d’efectes de 
l’alta, d’una bonificació del 50% de la quota que resulte 
d’aplicar sobre la base mínima el tipus vigent en cada 
moment en el mencionat Règim Especial.»

Disposició addicional cinquanta-quatre. Pensió de viu-
detat.

El Govern presentarà davant del Congrés dels Diputats, 
després de la seua valoració i anàlisi amb els agents socials 
en el marc del diàleg social, un projecte de Llei que, dins d’un 
context de reformulació global de la pensió de viudetat, diri-
git al fet que esta recupere el seu objectiu de prestació subs-
titutiva de les rendes perdudes com a conseqüència de la 
defunció del causant i possibilite, igualment, l’accés a la 
cobertura a les persones que, sense l’existència de vincle 
matrimonial, conformen un nucli familiar en què es produ-
ïsca una situació de dependència econòmica i/o existisquen 
fills menors comuns, en el moment de defunció del cau-
sant.

Disposició addicional cinquanta-cinc. Beneficis fiscals apli-
cables a «Any Lebaniego 2006».

U. La celebració del «Any Lebaniego 2006» tindrà la 
consideració d’esdeveniment d’excepcional interés públic a 
l’efecte del que disposa l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius 
i dels incentius fiscals al mecenatge.

Dos. La duració del programa de suport a este esdeve-
niment anirà des de l’1 de gener de 2006 fins al 30 d’abril de 
2007.

Tres. Certificar l’adequació de les despeses i inversions 
realitzades als objectius i plans del programa serà competèn-
cia d’un Consorci que es crearà conforme al que disposa 
l’article 27.2.b) de l’esmentada Llei 49/2002, de 23 de desem-
bre.

Quatre. Les actuacions a realitzar seran les que assegu-
ren l’adequat desenvolupament de l’esdeveniment. El desen-
volupament i concreció en plans i programes d’activitats 
específiques es realitzarà pel Consorci a què s’ha fet referèn-
cia en l’apartat tres.

Cinc. Els beneficis fiscals d’este programa seran els 
màxims establits en l’article 27.3 de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre.

Disposició addicional cinquanta-sis. Beneficis fiscals aplica-
bles a «EXPO Zaragoza 2008».

U. La celebració de «EXPO Zaragoza 2008» tindrà la 
consideració d’esdeveniment d’excepcional interés públic a 
l’efecte del que disposa l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius 
i dels incentius fiscals al mecenatge.

Dos. La duració del programa de suport a este esdeve-
niment anirà des de l’1 de gener de 2006 fins al 31 de desem-
bre de 2008.
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Tres. Certificar l’adequació de les despeses i inver-
sions realitzades als objectius i plans del programa serà 
competència d’un Consorci que es crearà conforme al 
que disposa l’article 27.2.b) de l’esmentada Llei 49/2002, 
de 23 de desembre. 

Quatre. Les actuacions a realitzar seran les que asse-
guren l’adequat desenvolupament de l’esdeveniment. El 
desenvolupament i concreció en plans i programes d’acti-
vitats específiques es realitzarà pel Consorci a què s’ha fet 
referència en l’apartat Tres.

Cinc. Els beneficis fiscals d’este programa seran els 
màxims establits en l’article 27.3 de la Llei 49/2002, de 23 
de desembre.

Disposició addicional cinquanta-set. Modificació de la Llei 
46/1985, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a 1986.

Amb efecte d’1 de gener de 2006 i vigència indefinida es 
modifica la disposició addicional díhuit, apartat u, de la Llei 
46/1985, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 1986, que queda redactada en els termes 
següents:

«U. A l’efecte del que preveuen els articles 1.7 i 
2.1.d) de la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, 
de Repressió del Contraban, s’entén prohibida la circu-
lació, comerç, tinença o producció de bitllets,  segells, 
cartons, resguards, màquines o qualsevol altre ele-
ment, inclús tècnic o informàtic, que constituïsca suport 
en la pràctica de jocs d’atzar, sortejos, loteries, rifes, 
tómboles, quinieles, combinacions aleatòries i, en 
general, totes aquelles activitats en què s’arrisquen 
quantitats de diners o objectes econòmicament avalu-
ables en forma d’envits o travessa sobre resultats.»

Disposició addicional cinquanta-huit. Transferència de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social a les comunitats 
autònomes en relació a assegurats en un altre Estat i que 
residixen a Espanya.

Anualment, l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
transferirà a les comunitats autònomes el saldo net positiu 
obtingut en l’exercici immediat anterior i resultant de la dife-
rència, en l’àmbit nacional, entre l’import recaptat en con-
cepte de quotes globals per la cobertura de l’assistència 
sanitària als membres de la família d’un treballador assegu-
rat en un altre Estat que residisquen en territori espanyol, així 
com als titulars de pensió i membres de la seua família asse-
gurats en un altre Estat que residisquen a Espanya, i l’import 
abonat a altres Estats pels familiars d’un treballador assegu-
rat a Espanya que residisquen en el territori d’un altre Estat, 
així com pels titulars de pensió i els seus familiars assegurats 
a Espanya que residisquen en el territori d’un altre Estat, tot 
això a l’empara de la normativa internacional.

La distribució entre comunitats autònomes del saldo net 
obtingut conforme a l’apartat anterior es realitzarà de forma 
proporcional al nombre de residents assegurats procedents 
d’altres Estats i al període de residència en cada una de les 
comunitats autònomes, amb cobertura sanitària basant-se 
en el certificat emés per l’Organisme assegurador i deguda-
ment inscrit en l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Disposició addicional cinquanta-nou. Assistència sanitària 
per Accidents de Treball i Malalties Professionals.

La Seguretat Social procedirà al pagament de les presta-
cions sanitàries, farmacèutiques i recuperadores derivades 
de contingències professionals pels afiliats amb cobertura 
per les dites contingències en l’Institut Nacional de la Segu-
retat Social i en l’Institut Social de la Marina, als Servicis 
Públics de Salut de les comunitats autònomes. A estos efec-
tes es consignen en els Pressupostos de les dites entitats 
gestores les dotacions corresponents per un import total de 
100 milions d’euros.

Disposició addicional seixanta.

S’autoritza el Govern perquè l’any 2006 acorde amb la 
Junta d’Andalusia i l’Ajuntament de Sevilla el Conveni d’In-
versió que fixe la participació de l’Estat en el finançament de 
la nova infraestructura de FI BES (Palau d’Exposicions i Con-
gressos de Sevilla).

Disposició addicional seixanta-una.

El Govern presentarà durant l’any 2006 una proposta de 
II Pla Nacional de Sanejament, per a la seua discussió en la 
Conferència Sectorial de Medi Ambient.

Disposició addicional seixanta-dos. Acció integrada en les 
muntanyes, defensa contra incendis i creació del Fons 
per a una gestió forestal sostenible.

El Govern, a través del Ministeri de Medi Ambient, desti-
narà un mínim de 200 milions d’euros a la gestió forestal 
sostenible de manera que es garantirà des d’una acció inte-
grada l’estabilitat de recursos econòmics per al suport al 
patrimoni natural que els espais forestals suposen, i la lluita 
més eficaç en la prevenció, detecció, extinció i restauració 
dels incendis forestals, tot això des dels distints projectes 
d’inversió directa de l’Estat del programa 456 C Protecció i 
millora del medi natural i des de la dotació d’un fons de ges-
tió forestal de 40 milions d’euros per a transferències, des de 
les següents partides pressupostàries:

1. 23.09.4560.759.00 «Selvicultura contra incendis 
forestals (PAPIF), de 15.746,40 en milers d’euros».

2. 23.09.4560.759.01 «Gestió Forestal sostenible de 
muntanyes privades, de 4.054,56 en milers d’euros».

3. 23.09.4560.759.02. «Gestió Forestal sostenible de 
muntanyes públiques, de 9.231,04 en milers d’euros».

4. 23.09.4560 759.04 «Fons per al Patrimoni Natural. 
Aprofitament de biomassa residual de 10.000,00 en milers 
d’euros».

5. 23.09.4560.787 «Fons per al Patrimoni Natural Sub-
vencions, de 1.000 en milers d’euros».

Disposició addicional seixanta-tres. Modalitats de Finança-
ment de les Destinacions turístiques consolidades.

1. Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien 
durant l’any 2006, les línies de finançament dels Projectes 
finançats a càrrec de la línia de finançament de l’ICO per a 
entitats privades consistiran en préstec o lísing per un import 
de fins al 80 per cent de la inversió neta finançable, amb un 
límit màxim de 24 milions d’euros i un mínim de 0,4 milions 
d’euros, per beneficiari i any.

2. Els préstecs es concediran a un tipus d’interés d’Euri-
bor a sis mesos més el 0,50 per cent, i seran reembossables 
a un màxim de 15 anys, amb un període de carència que no 
excedisca els cinc.

3. Els préstecs destinats a projectes cofinançats conjun-
tament amb entitats locals, així com amb entitats de dret 
públic o empreses públiques dependents d’estes per un 
import mínim del 30 per cent de la inversió neta finançable, 
es concediran a un tipus d’interés d’Euribor a sis mesos, i 
seran reembossables a un màxim de 15 anys, amb un 
període de carència que no excedisca els cinc.

Disposició addicional seixanta-quatre. Exempció del 
pagament del IRPF a les indemnitzacions rebudes per 
persones que, havent patit privació de llibertat, es tro-
ben en els supòsits previstos en la Llei 46/1977,  de 15 
d’octubre, d’Amnistia.

En el termini de dos mesos el Govern remetrà a les Corts 
Generals un Projecte de Llei per mitjà del qual es considera-
ran rendes exemptes del IRPF, a partir de l’1 de gener de 
2005, les indemnitzacions previstes en la legislació de l’Estat 
i de les comunitats autònomes per a compensar la privació 
de llibertat en establiments penitenciaris com a conseqüèn-
cia dels supòsits previstos en la Llei 46/1977, de 15 d’octubre, 
d’Amnistia. Addicionalment es reconeixerà una ajuda diri-
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gida a compensar la càrrega tributària de les indemnitza-
cions percebudes per este concepte des de l’1 de gener 
de 1999 fins al 31 de desembre de 2004.

Disposició addicional seixanta-cinc. Bonificacions a treba-
lladores autònomes que es reincorporen després de la 
maternitat.

Les treballadores per compte propi del Règim Especial 
de Treballadors per Compte Propi i Autònoms que havent 
cessat la seua activitat per maternitat i havent gaudit del 
període de descans corresponent tornen a realitzar una acti-
vitat per compte propi en els dos anys següents a la data del 
part, tindran dret a percebre una bonificació del 100 per cent 
de la quota per contingències comunes resultant d’aplicar el 
tipus de cotització a la base mínima vigent en el Règim Espe-
cial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la 
Seguretat Social, independentment de la base per la qual 
cotitzen, i durant un període de 12 mesos.

La dita bonificació serà també aplicable a les sòcies tre-
balladores de cooperatives de Treball Associat que s’inclo-
guen en l’indicat règim especial.

Disposició addicional seixanta-sis. Fons per a l’homogene-
ïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges.

Es crea un fons per al rescat selectiu i la subvenció de 
peatges, l’objecte del qual és el rescat selectiu de peatges i la 
subvenció dels usuaris habituals de les vies amb peatges 
conforme a la legislació vigent i les condicions existents en 
els contractes de concessió.

Disposició addicional seixanta-set.

Es modifica l’article 6 de la Llei 39/2003, de 17 de novem-
bre, del Sector Ferroviari, per mitjà de l’addició dels apartats 
següents:

«6.4 El Ministeri de Foment, així com l’Entitat 
Pública Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF) podran, per mitjà de conveni de col·laboració, 
encomanar a altres Administracions públiques, Entitats 
de dret públic i societats vinculades o dependents d’es-
tes Administracions, les facultats corresponents a la 
contractació d’obres ferroviàries a la Xarxa Ferroviària 
d’Interés General. En tot cas, l’aprovació de l’estudi 
informatiu i del projecte de construcció correspondrà 
en estos supòsits a l’òrgan competent de l’Administra-
ció General de l’Estat, que exercirà també les funcions 
de supervisió i recepció de l’obra.

6.5 El ministre de Foment, així com l’Entitat 
Pública Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF) a través del seu Consell d’Administració i amb 
l’autorització prèvia del Titular de Foment, a fi d’activar 
l’execució dels plans i programes d’infraestructures 
ferroviàries, podran encomanar a una societat mercan-
til de les previstes en l’article 166.2 de la Llei 33/2003, de 
3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions 
Públiques, la construcció i explotació de les obres ferro-
viàries dins de les seues respectives competències 
establides en la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del 
Sector Ferroviari.

Les relacions entre l’Administració General de l’Es-
tat i l’ADIF, d’una banda, i les societats estatals a què es 
referix el paràgraf anterior, per una altra, es regularan 
per mitjà dels corresponents convenis que, en el marc 
pressupostari establit pel Ministeri d’Economia i 
Hisenda, hauran de ser autoritzats pel Consell de Minis-
tres. Els esmentats convenis preveuran, almenys, el 
règim de construcció i explotació de les obres ferrovià-
ries de què es tracte, les potestats de l’Administració 
General de l’Estat i de l’ADIF en relació amb la direcció, 
inspecció, control i recepció de les obres, la titularitat 
de les quals correspondrà a estos, i les aportacions 
econòmiques que hagen de realitzar a la societat esta-
tal l’Administració General de l’Estat o l’ADIF.

El règim de contractació de la societat mercantil pel 
que fa a la construcció d’infraestructures ferroviàries 
serà el previst per a les societats mercantils estatals en 
la legislació de contractes de les Administracions Públi-
ques, que serà igualment aplicable a la construcció i 
explotació de carreteres.

L’activitat de contractació en relació amb l’electrifi-
cació i senyalització, així com el manteniment de la 
infraestructura ferroviària, es durà a terme en els 
mateixos termes que l’article 22.3.c) de la Llei 39/2003, 
de 17 de novembre, del Sector Ferroviari, preveu per a 
l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries.»

Disposició addicional seixanta-huit.

En el marc del Diàleg Social, el Govern realitzarà un 
estudi en què s’analitze la possibilitat de dur a terme mesu-
res de reducció de l’edat de jubilació dels treballadors autò-
noms, en els casos de realització de treballs que siguen de 
naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insa-
lubre i acusen elevats índexs de morbiditat o mortalitat, sem-
pre que els treballadors afectats acrediten en la respectiva 
professió o treball el mínim d’activitat que s’establisca.

En l’estudi, que haurà de ser realitzat amb el concurs de 
l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, s’incor-
poraran les compensacions econòmiques que hagen d’efec-
tuar-se a favor de la Seguretat Social per l’aplicació de les 
mesures oportunes, amb vista a preservar l’equilibri econo-
micofinancer del sistema i els principis de contribució i pro-
porcionalitat entre les aportacions efectuades i les presta-
cions a rebre. Entre estes compensacions podran preveure’s 
cotitzacions incrementades per al col·lectiu que puga ser 
beneficiari de les mesures de reducció de l’edat de jubilació.

Disposició addicional seixanta-nou.

El Govern presentarà en el Congrés dels Diputats, en el 
termini d’un any, un Projecte de Llei d’Estatut del Treballador 
Autònom en què es definisca el treball autònom i es recullen 
els drets i obligacions dels treballadors autònoms, el seu 
nivell de protecció social, les relacions laborals i la política de 
foment de l’ocupació autònoma, així com la figura del treba-
llador autònom dependent.

Disposició addicional setanta. Exercici col·lectiu de la pro-
fessió d’advocat.

Els advocats als quals es referix el paràgraf segon, apar-
tat 1, de la Disposició Addicional Primera de la Llei 22/2005, 
de 18 de novembre, per la qual s’incorporen a l’ordenament 
jurídic espanyol diverses directives comunitàries en matèria 
de fiscalitat de productes energètics i electricitat, i del règim 
fiscal comú aplicable a les societats matrius i filials d’estats 
membres diferents, i es regula el règim fiscal de les aporta-
cions transfrontereres a fons de pensions en l’àmbit de la 
Unió Europea, que exercisquen la professió com a socis en 
règim d’associació amb altres, estaran, pel que fa a la Segu-
retat Social, al que establix la Disposició Addicional Quin-
zena de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, de supervisió i 
ordenació de les assegurances privades.

Disposició addicional setanta-una. Acció de l’Institut de 
Crèdit Oficial en préstecs destinats a les empreses dels 
sectors tèxtil, calçat, moble i joguet.

En el termini de tres mesos, a comptar de l’entrada en 
vigor d’esta Llei, el Govern instruirà l’Institut de Crèdit Oficial 
per a l’obertura d’una línia de mediació que tinga com a 
objecte la concessió de préstecs destinats a les empreses 
dels sectors tèxtil, calçat, moble i joguet que tinguen com a 
finalitat la realització d’inversions reals destinades a renova-
ció d’instal·lacions, internacionalització de les empreses, 
exportació, constitució de xarxes de distribució, innovació i 
altres que contribuïsquen al foment dels esmentats sectors i 
a la millora de la seua competitivitat.
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En un termini de sis mesos, a comptar de l’entrada en 
vigor d’esta Llei, el Govern instruirà l’Institut de Crèdit Oficial 
perquè, conjuntament amb la Direcció General de Política de 
la Xicoteta i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme, i a través dels oportuns convenis de col-
laboració subscrits amb els òrgans administratius compe-
tents, es realitzen els estudis tendents a analitzar la viabilitat 
de la creació de Societats de Garantia Recíproca especialitza-
des en els sectors anteriorment citats.

Disposició addicional setanta-dos.

En el termini de tres mesos, a comptar de l’entrada en 
vigor d’esta Llei, el Govern instruirà l’Institut de Crèdit Oficial 
per a l’obertura d’una línia de mediació, que tinga com a 
objecte la concessió de préstecs, destinats a les empreses 
dels sectors tèxtil, calçat i moble, que tinga com a finalitat la 
realització d’inversions reals destinades a renovació d’instal-
lacions, internacionalització de les empreses, exportació, 
constitució de xarxes de distribució, innovació i altres que 
contribuïsquen al foment dels esmentats sectors i a la millora 
de la seua competitivitat.

En un termini de sis mesos, a comptar de l’entrada en 
vigor d’esta Llei, el Govern instruirà  l’Institut de Crèdit Oficial 
perquè, conjuntament amb la Direcció General de Política de 
la Xicoteta i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, i a través dels oportuns convenis de col-
laboració subscrits amb els òrgans administratius compe-
tents, es realitzen els estudis tendents a analitzar la viabilitat 
de la creació de Societats de Garantia Recíproca especialitza-
des en els sectors anteriorment mencionats.

S’autoritza el Govern per a adoptar mesures de suport 
a la modernització i millora de la competitivitat del sector 
tèxtil-confecció, calçat i moble, i de cobertura social als 
treballadors que hi resulten excedents estructurals, en els 
àmbits de recol·locació, foment de l’ocupació, formació 
professional, desocupació, FOGASA i Seguretat Social. Les 
indicades mesures seran objecte de diàleg amb els interlo-
cutors socials del sector, en el marc del Diàleg Social obert 
en la declaració de 8 de juliol de 2004.

Disposició addicional setanta-tres. Estudi sobre la fiscalitat 
que grava les activitats de transport per carretera.

Durant l’exercici pressupostari de 2006, el Govern impul-
sarà la realització d’un estudi valoratiu sobre el marc fiscal 
que grava les activitats del sector del transport per carretera, 
la seua repercussió en la competitivitat internacional del sec-
tor i la seua incidència en la competitivitat internacional de 
l’economia espanyola. Així mateix, l’estudi recollirà propos-
tes de modificacions fiscals dirigides a propiciar millores de 
la competitivitat del sector de transport.

Disposició addicional setanta-quatre. Obertura de mercats 
estrangers.

El Govern, en el marc de l’adequació a la normativa i 
directrius comunitàries dels règims de deducció a l’exporta-
ció, adoptarà les mesures oportunes per a la inclusió d’incen-
tius fiscals que permeten la implantació de les empreses 
espanyoles en mercats estrangers, en particular, respecte de 
les despeses de registre i homologació exigits per a l’ober-
tura d’eixos mercats.

Disposició addicional setanta-cinc. Mesures de suport a la 
modernització i millora de la competitivitat del sector 
tèxtil-confecció, calçat i moble.

S’autoritza el Govern per a adoptar mesures de suport a 
la modernització i millora de la competitivitat del sector tèx-
til-confecció, calçat i moble, i de cobertura social als treballa-
dors que resulten excedents estructurals en estos, en els 
àmbits de recol·locació, foment de l’ocupació, formació pro-
fessional, desocupació, FOGASA i Seguretat Social.

Les mesures indicades seran objecte de diàleg amb els 
interlocutors socials del sector, en el marc del Diàleg Social 
obert en la declaració de 8 de juliol de 2004.

Disposició addicional setanta-sis. Ajudes destinades al llo-
guer per a persones majors de setanta anys perceptores 
de pensions no contributives amb escasses possibilitats 
econòmiques. 

El Govern, en el primer semestre de 2006 arbitrarà les 
mesures necessàries per a fer front a esta situació per mitjà 
d’ajudes destinades al lloguer i altres despeses derivades de 
la vivenda en conveni o acord amb les comunitats autòno-
mes. Tot això una vegada que dispose de les conclusions de 
l’estudi que el Congrés va acordar que realitzara amb les 
comunitats autònomes respecte de la situació de pobresa 
que pot generar la situació de persones majors de setanta 
anys que viuen soles, sense recursos patrimonials i percep-
tores d’ingressos inferiors a quatre-cents euros mensuals.

Disposició addicional setanta-set.

El Govern, en el si de la Comissió interministerial de 
Ciència i Tecnologia, amb la participació plural d’especialistes 
en la matèria, elaborarà un informe sobre els programes 
d’I+D+i del Govern, en el qual s’especificaran les despeses 
d’investigació de caràcter civil i les que tinguen caràcter mili-
tar, i, si és el cas, realitzarà una avaluació de l’assignació 
d’estes. Este informe serà remés al Parlament LTI el primer 
semestre de 2006.

Disposició addicional setanta-huit. Ajudes per desplaça-
ment i dietes d’estada de beneficiaris d’assistència sani-
tària de Ceuta i Melilla.

L’Institut Nacional de Gestió Sanitària podrà actualitzar i 
adaptar la regulació de les ajudes per desplaçament i dietes 
d’estades als beneficiaris de l’assistència sanitària de la dita 
Entitat Gestora desplaçats per motius assistencials a altres 
centres fora de les Ciutats de Ceuta i Melilla i dins del territori 
nacional, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries 
assignades en el pressupost de la dita Entitat.

La dita actualització i adaptació s’efectuarà sota el prin-
cipi d’igualtat substancial de tota la població quant a les 
prestacions sanitàries i amb vista a evitar qualsevol tipus de 
discriminació en l’accés, administració i règim de prestació 
dels servicis sanitaris.

Disposició transitòria primera. Compensació fiscal als 
arrendataris de vivenda habitual en 2005.

U. Els contribuents amb deducció per lloguer de vivenda 
habitual en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
l’any 1998, els contractes de lloguer de la qual foren anteriors 
al 24 d’abril de 1998 i es mantinguen en l’exercici 2005, tin-
dran dret a la deducció regulada en esta disposició, sempre 
que es complisquen els requisits següents:

a) Que la suma de les parts general i especial de la 
renda del període impositiu minorada en les reduccions per 
rendiments del treball i per discapacitat de treballadors 
actius regulades, respectivament, en l’artíicle 51 i en l’apartat 
3 de l’article 58 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, no siga superior a 21.035,42 
euros en tributació individual o 30.050,61 euros en tributació 
conjunta.

b) Que les quantitats satisfetes en 2005 en concepte de 
lloguer excedisquen el 10 per cent dels rendiments nets del 
contribuent.

Dos. La quantia d’esta deducció serà del 10 per cent de 
les quantitats satisfetes en 2005 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 dispo-
sició es restarà de la quota líquida total de l’Impost, després 
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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 segona. Compensació fiscal per 
deducció en adquisició de vivenda habitual en 2005.

U. Els contribuents que hagen adquirit la seua vivenda 
habitual amb anterioritat al 4 de maig de 1998 i puguen apli-
car en 2005 la deducció per inversió en vivenda habitual 
prevista en l’article 69.1 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, tindran dret a la 
deducció regulada en esta disposició.

Dos. La quantia d’esta deducció serà la diferència posi-
tiva entre l’import de l’incentiu teòric que haguera corres-
post, si es mantinguesa la normativa vigent a 31 de desem-
bre de 1998, i la deducció per inversió en vivenda que siga 
procedent per a 2005.

Tres. L’import de l’incentiu teòric a què es referix l’apar-
tat anterior serà 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 en 2005 
per interessos dels capitals aliens invertits en l’adquisició de 
la vivenda habitual, amb el límit de 4.808,01 euros en tributa-
ció individual o 6.010,12 euros en tributació conjunta, i per la 
quota i els recàrrecs, excepte el de constreyiment i, meritats 
per l’Impost sobre Béns Immobles, menys la quantia del ren-
diment imputat que haja resultat d’aplicar l’article 34.b) de la 
Llei 18/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques.

Per tipus mitjà de gravamen haurà d’entendre’s l’obtin-
gut de sumar els tipus mitjans, estatal i autonòmic, als quals 
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 cent a les quantitats 
invertides durant 2005 en l’adquisició de la vivenda habitual 
que, d’acord amb el que disposa l’article 69.1.2 del Text Refós 
de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físi-
ques, donen dret a deducció per inversió en vivenda habi-
tual, exclosos els interessos derivats del finançament alié. 
Les quantitats invertides tindran com a límit el 30 per cent del 
resultat d’addicionar a les bases liquidables, general i espe-
cial, el mínim personal i familiar a què es referix l’article 41 i 
les reduccions regulades en els articles 54, 55 i en els apartats 
1 i 2 de l’article 58, del text refós de la Llei de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques.

Quatre. La quantia de la deducció així calculada es res-
tarà 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’Ocupa-
ció o Assegurances Col·lectives.

Els plans de Pensions d’Ocupació o Assegurances Col-
lectives en què les Administracions, Entitats o Societats a 
què es referix l’article 19.U d’esta Llei actuen com a promo-
tors, que estigueren en vigor i autoritzats amb anterioritat a 
l’1 d’octubre de 2003, i les aportacions del qual per compte 
dels citats promotors superaren el percentatge del 0,5 per 
cent de la massa salarial prevista en l’article 19.Tres d’esta 
Llei, podran mantindre la quantia i estructura de la dita apor-
tació, sent l’excés absorbit de l’increment previst en l’apartat 
Dos de l’article 19 d’esta Llei.

Als dits plans podran incorporar-se nous promotors, 
d’acord amb el que disposa el paràgraf anterior i en l’article 
19.Tres d’esta Llei.

Disposició transitòria quarta. Indemnització per residència 
del personal al servici del sector públic estatal.

Durant l’any 2006, la indemnització per residència del 
personal en actiu del sector públic estatal continuarà meri-
tant-se en les àrees del territori nacional que la tenen recone-
guda, amb un increment del 2 per cent sobre les quanties 
vigents a 31 de desembre de 2005.

No obstant el que es disposa en el paràgraf anterior, els 
qui perceben la indemnització per residència en quanties 
superiors a les establides per al personal del sector públic 
estatal continuaran meritant-la sense cap increment l’any 
2006 o amb el que siga procedent per a aconseguir estes 
últimes.

Disposició transitòria quinta. Complements personals i 
transitoris.

U. Els complements personals i transitoris reconeguts en 
compliment del que disposa l’article 13 de la Llei 50/1984, de 
30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
1985, al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, seran absorbits per qualsevol millora 
retributiva que es produïsca l’any 2006, incloses les deriva-
des del canvi de lloc de treball.

Inclús en el cas que el canvi de lloc de treball determine 
una disminució de retribucions, es mantindrà el complement 
personal transitori fixat al produir-se l’aplicació del nou sis-
tema, a l’absorció del qual s’imputarà qualsevol millora retri-
butiva ulterior, inclús les que puguen derivar-se del canvi de 
lloc de treball.

A efecte de l’absorció prevista en els paràgrafs anteriors, 
l’increment de retribucions de caràcter general que s’establix 
en esta Llei només es computarà en el 50 per cent del seu 
import, entenent que tenen este caràcter el sou, referit a 
catorze mensualitats, el complement de destinació i l’especí-
fic. En cap cas es consideraran els triennis, el complement de 
productivitat, ni les gratificacions per servicis extraordinaris.

Dos. Els complements personals i transitoris reconeguts 
al personal de les Forces Armades i dels cossos de la Guàrdia 
Civil i Nacional de Policia, així com al personal funcionari de 
l’Administració de la Seguretat Social i a l’estatutari de l’Insti-
tut Nacional de Gestió Sanitària, i restant personal amb dret 
a percebre estos complements, es regiran per les mateixes 
normes establides en l’Apartat u anterior per als funcionaris 
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost.

Tres. Els complements personals i transitoris reconeguts 
al personal destinat a l’estranger s’absorbiran aplicant les 
mateixes normes establides per al que preste servicis en ter-
ritori nacional, sense perjuí de la seua supressió quan el 
funcionari afectat canvie de país de destinació.

Disposició transitòria sexta. Gestió de crèdits pressuposta-
ris en matèria de Classes Passives.

Es prorroga durant l’any 2006 la facultat conferida en la 
disposició final tercera de la Llei 39/1992, de 29 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1993.

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

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 29 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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