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Disposició final quinta. Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en 
el «Boletín Oficial del Estado».

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

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 5 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 9961 LLEI 20/2006, de 5 de juny, de modificació de la 
Llei 5/1996, de 10 de gener, de creació de deter-
minades entitats de dret públic. («BOE» 134, 
de 6-6-2006.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

L’estructuració del sector públic empresarial estatal, 
des que en 1941 es va crear l’Institut Nacional d’Indústria, 
ha passat per diverses etapes. En cada una d’estes, s’han 
adoptat les decisions que s’han considerat més coherents 
amb el context econòmic, jurídic i social, sobre les bases 
dels principis d’eficiència i racionalització. L’última modifi-
cació substancial en este àmbit va ser la realitzada pel 
Reial Decret Llei 15/1997, de 5 de setembre, pel qual es va 
modificar la Llei 5/1996, de 10 de gener, de creació de 
determinades entitats de dret públic. Com resulta de l’ex-
posició de motius d’esta norma, el que en aquell moment 
es va pretendre va ser la reestructuració del sector públic 
industrial espanyol des de la perspectiva d’un accionista 
únic, controlador d’un grup econòmic autosuficient i 
sense suport pressupostari.

Transcorreguts huit anys des de l’última norma 
esmentada, la Societat Estatal de Participacions Industri-
als (SEPI) ha entrat en una nova etapa empresarial en què 
el principi d’autonomia pressupostària no pot ja ser man-
tingut.

En conseqüència, i sempre dins del ple respecte al 
Dret comunitari, es fa necessari modificar el règim finan-
cer de la Societat Estatal i de les seues empreses, que 
estava dissenyat seguint fonamentalment l’esquema de 
privatització generalitzada del sector públic empresarial 
estatal.

Pel que s’ha exposat, l’article 1 de la Llei dóna una 
nova redacció als apartats 3 i 4 de l’article 12 de l’esmen-
tada Llei 5/1996 i afig a este un nou apartat 7. En este pre-
cepte, que fixa el règim jurídic i patrimonial de la Societat 
Estatal de Participacions Industrials, s’introduïxen dos 
novetats importants: d’una banda, la possibilitat que esta 
Societat Estatal puga ser finançada a càrrec dels Pressu-
postos Generals de l’Estat, que es justifica per la necessi-
tat de disposar de fons que per la seua quantia no pot 
obtindre per si mateix el grup estatal; d’altra banda, i en 
coherència amb l’anterior, se suprimix l’actual prohibició 
legal que SEPI i les seues empreses puguen rebre aporta-
cions o garanties de les Administracions Públiques.

Addicionalment, en el nou apartat que s’afig, s’atribuïx 
als deutes contrets per la Societat Estatal de Participacions 

Industrials per a la captació de fons per mitjà d’emissió de 
valors de renda fixa una garantia semblant a la que actual-
ment gaudix l’Institut de Crèdit Oficial segons la disposició 
addicional sexta del Reial Decret Llei 12/1995, de 28 de 
desembre, sobre mesures urgents en matèria pressupostà-
ria, tributària i financera. Una norma amb este contingut 
permetrà que el finançament procedent del sector privat 
s’aconseguisca optimitzant els recursos, així com mantin-
dre la qualitat financera del deute del grup públic.

L’article 2 afig un nou apartat 4 a l’article 13 de la Llei 5/1996 
que tracta d’incorporar a les societats mercantils del Grup 
SEPI un instrument societari ja existent en la Llei de Societats 
Anònimes per a les societats cotitzades com és el de les acci-
ons rescatables. Es pretén així que estes societats puguen 
reforçar els seus fons propis acudint al mercat inversor i finan-
çar els seus respectius processos d’adaptació empresarial i 
industrial sense més costos públics.

L’article 3 modifica la redacció de l’apartat 2 de l’article 
14 de la Llei 5/1996 per a fer-lo compatible amb el que dis-
posa la disposició transitòria.

La disposició transitòria de la Llei té com a finalitat 
ordenar la continuació de la formulació dels comptes anu-
als consolidats de SEPI d’acord amb els criteris establits 
per les normes que regulen l’elaboració del Compte gene-
ral de l’Estat sense que se li aplique l’obligació de conso-
lidar establida en el Codi de Comerç.

Finalment, la disposició derogatòria suprimix l’exi-
gència imposada a la Societat Estatal de Participacions 
Industrials de conservar uns fons propis mínims de 1.200 
milions d’euros (200.000 milions de pessetes), límit 
mínim que va establir la disposició addicional quarta del 
Reial Decret Llei 15/1997, de 5 de setembre, pel qual es 
modifica la Llei 5/1996, de 10 de gener. Això permetrà que 
el nou enfocament empresarial que s’encomana a la Soci-
etat Estatal de Participacions Industrials es duga a terme 
d’una manera eficaç i àgil en la gestió dels seus recursos.

Article 1.

Es dóna una nova redacció als apartats 3 i 4 de l’article 
12 de la Llei 5/1996, de 10 de gener, de creació de determi-
nades entitats de dret públic i s’afig a este un nou apartat 
7 en els termes següents:

«Article 12. Règim jurídic i patrimoni.
…
3. Els recursos de la Societat Estatal estaran 

integrats per:
a) Els béns i valors que constituïsquen el seu 

patrimoni i els productes i rendes d’este.
b) Els ingressos generats per l’exercici de les 

seues activitats.
c) Els procedents dels crèdits, préstecs i la 

resta d’operacions financeres que puga concertar.
d) Les aportacions efectuades a càrrec dels 

Pressupostos Generals de l’Estat.
e) Qualsevol altre que li siga atribuït o que 

adquirisca en l’exercici legítim de la seua activitat.
4. La Societat Estatal de Participacions Industri-

als i les societats participades majoritàriament, 
directament o indirectament, per esta podran perce-
bre transferències, subvencions, avals, subrogaci-
ons de deute, ampliacions de capital i qualsevol 
altre tipus d’aportacions equivalents a càrrec dels 
Pressupostos Generals de l’Estat, de les comunitats 
autònomes o de les corporacions locals.

…
7. Els deutes que SEPI contraga en la captació 

de fons als mercats nacionals o estrangers, per mitjà 
de l’emissió i col·locació de valors de renda fixa, 
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podran gaudir davant de tercers de la garantia de 
l’Estat. Esta garantia es prestarà en els mateixos ter-
mes que per a les obligacions de la Hisenda Pública 
i fins a l’import màxim que, respecte d’això, esta-
blisca la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a cada exercici. Este import màxim es referirà, en tot 
moment, a l’import viu acumulat del deute de SEPI 
garantit per l’Estat.»

Article 2.

S’afig un apartat 4 a l’article 13 de la Llei 5/1996, de 10 
de gener, de creació de determinades entitats de dret 
públic, amb la redacció següent:

«Article 13. Capacitat d’endeutament.
…

4. Les societats participades majoritàriament, 
directament o indirectament, per la Societat Estatal 
de Participacions Industrials podran emetre accions 
rescatables en els termes previstos en els articles 92 
bis i 92 ter del Text Refós de la Llei de Societats Anò-
nimes.»

Article 3.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 5/1996, 
de 10 de gener, de creació de determinades entitats de 
dret públic, que queda redactat en els termes següents:

«Article 14. Règim comptable, pressupostari i fis-
cal.
…

2. La Societat Estatal de Participacions Industri-
als i les societats residents en territori espanyol que 
formen part del seu grup en el sentit dels articles 42 
i següents del Codi de Comerç, podran subjectar-se 
al règim de tributació consolidada de l’Impost sobre 
Societats mentres no s’haja amortitzat íntegrament 
el deute generat per l’Institut Nacional d’Indústria. El 
que disposa este apartat s’aplicarà sense perjuí del 
que assenyala la disposició transitòria d’esta Llei.»

Disposició transitòria.

Mentres la Societat Estatal de Participacions Industri-
als tinga l’obligació d’elaborar informació comptable con-
solidada d’acord amb les normes que regulen l’elaboració 
del Compte general de l’Estat, formularà els seus comptes 
anuals consolidats en tot cas d’acord amb els criteris esta-
blits en les dites normes, sense que se li aplique l’obliga-
ció de consolidar prevista en l’article 42 del Codi de 
Comerç.

Disposició derogatòria.

Es deroga la disposició addicional quarta del Reial 
Decret Llei 15/1997, de 5 de setembre, pel qual es modifica 
la Llei 5/1996, de 10 de gener, de creació de determinades 
entitats de dret públic.

Disposició final primera.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda perquè 
en l’exercici durant el qual entre en vigor esta Llei acorde 
les modificacions pressupostàries necessàries per a l’apli-
cació d’esta Llei.

Disposició final segona.

La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Boletín Oficial del Estado».

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

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 5 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 10562 REIAL DECRET LLEI 5/2006, de 9 de juny, per a 
la millora del creixement i de l’ocupació. 
(«BOE» 141, de 14-6-2006.)

I

L’evolució recent del mercat de treball a Espanya s’ha 
caracteritzat per un fort increment de l’ocupació, que se 
situa en el primer trimestre de 2006 en el 4,9% en taxa de 
variació interanual. L’increment de l’ocupació s’ha produït 
tant en els contractes indefinits com en els temporals, 
encara que més intensament en estos últims. El notable 
augment de l’ocupació, a pesar que ha anat acompanyat 
d’una acceleració de la població activa, ha determinat un 
descens de la taxa de desocupació, des de l’11,5% en 2002 
i 2003 fins al 9,2% en 2005, i el 9,1% en el primer trimestre 
de 2006, la qual cosa significa que la dita taxa es troba, 
per primera vegada des de 1979, per davall del 10%.

A pesar d’això, encara persistixen problemes en el 
mercat de treball espanyol que han de superar-se, amb la 
finalitat de complir els compromisos de l’Estratègia de 
Lisboa i, en general, de millorar la situació dels treballa-
dors. Entre estos problemes, la superació dels quals es 
troba entre els objectius principals d’este reial decret llei, 
figuren la reduïda taxa d’ocupació i activitat de les dones 
espanyoles, el fet que la taxa de desocupació encara 
supere lleugerament la mitjana de la Unió Europea, i és 
especialment elevada en el cas dels jóvens, les dones i les 
persones amb discapacitat; la persistència de segmenta-
cions entre contractes temporals i indefinits i, sobretot, 
l’elevada taxa de temporalitat, la més alta de la Unió Euro-
pea i que es troba per damunt del doble de la mitjana 
d’esta.

En relació amb la taxa de temporalitat, a més, són 
rellevants els nivells particularment elevats dels correspo-
nents als jóvens, les dones, els treballadors menys quali-
ficats i de salaris més baixos i els treballadors amb disca-
pacitat.

II

A l’hora d’afrontar els desequilibris del nostre mercat 
de treball, convé recordar que la concertació i el diàleg 
social desenvolupats a Espanya en els últims trenta anys 
han contribuït decisivament a les profundes transformaci-
ons polítiques, econòmiques i socials que ha experimen-
tat el nostre país en eixe període.

El destacat paper exercit en este procés pels interlocu-
tors socials, i més concretament per les organitzacions 
representatives dels empresaris i dels treballadors, ha 
sigut possible gràcies al reconeixement que l’article 7 de 
la Constitució fa d’estes organitzacions per a la defensa i 
promoció dels interessos que els són propis.

L’experiència dels més de vint-i-cinc anys transcorre-
guts des de l’aprovació de l’Estatut dels Treballadors ens 


