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comú al personal funcionari, estatutari i laboral de 
cada Administració Pública, es constituirà en l’Admi-
nistració General de l’Estat, i en cada una de les 
Comunitats Autònomes i Entitats Locals, una Mesa 
General de Negociació.

S’apliquen a estes taules generals els criteris 
assenyalats en l’apartat 1 de la present disposició 
addicional sobre representació de les organitzaci-
ons sindicals en la Mesa General de Negociació de 
les Administracions Públiques, prenent en conside-
ració en cada cas els resultats obtinguts en les elec-
cions als òrgans de representació del personal fun-
cionari, del personal estatutari i del personal laboral 
del corresponent àmbit de representació.

A més, també estaran presents en estes meses 
generals les organitzacions sindicals que formen 
part de la Mesa General de Negociació de les Admi-
nistracions Públiques sempre que hagen obtingut 
el 10 per 100 dels representants a personal funcio-
nari o personal laboral en l’àmbit corresponent a la 
mesa de què es tracte.»

Disposició final primera. Modificació de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció 
Pública.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció 
Pública:

U. Es modifica la lletra a) de l’article 30.1, i es crea 
una nova lletra a) bis, en el dit article, amb la redacció 
següent:

«1. Es concediran permisos per les causes jus-
tificades següents:

a) Pel naixement, acolliment o adopció d’un fill, 
deu dies a gaudir pel pare a partir de la data del nai-
xement, de la decisió administrativa o judicial d’aco-
lliment o de la resolució judicial per la qual es cons-
tituïsca l’adopció.

a bis) Per la defunció, accident o malaltia greus 
d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat 
o afinitat, tres dies hàbils quan l’esdeveniment es 
produïsca en la mateixa localitat, i cinc dies hàbils 
quan siga en distinta localitat.

Quan es tracte de la defunció, accident o malaltia 
greus d’un familiar dins del segon grau de consangui-
nitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan 
l’esdeveniment es produïsca en la mateixa localitat i 
quatre dies hàbils quan siga en distinta localitat.»

Dos. S’afig un paràgraf a la lletra f) de l’article 30.1, 
amb la redacció següent:

«Igualment, la funcionària podrà sol·licitar la 
substitució del temps de lactància per un permís 
retribuït que acumule en jornades completes el 
temps corresponent.»

Disposició final segona. 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, 20 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 11284 REIAL DECRET LLEI 6/2006, de 23 de juny, sobre 
pensions excepcionals derivades d’atemptats ter-
roristes. («BOE» 150, de 24-6-2006, i «BOE» 179, 
de 28-7-2006.)

En el marc de la singular i constant atenció cap a les 
víctimes del terrorisme que ha inspirat les actuacions nor-
matives de tots els Governs democràtics per a instrumen-
tar un ampli sistema de protecció de tots els qui han patit 
la violència terrorista, s’adopta el present Reial Decret Llei 
per a donar resposta a les necessitats derivades de situa-
cions familiars de convivència que ja han tingut el seu 
reflex en normes precedents.

L’especial atenció de l’Alt Comissionat de Suport a les 
Víctimes del Terrorisme als requeriments presentats pels 
afectats ha permés detectar l’existència de supòsits indi-
vidualitzats en els quals les normes generals impedixen 
atorgar prestacions que resulta raonable concedir.

En concret, en la normativa aplicable en matèria de 
pensions extraordinàries motivades per actes de terro-
risme, ni el Sistema de la Seguretat Social ni el Règim de 
Classes Passives de l’Estat preveuen que puguen ser 
beneficiaris les persones que, inclús mantenint anàloga 
relació d’afectivitat, no tinguen la condició de cònjuge del 
difunt per esta causa. En este supòsit, hi ha un nombre 
d’afectats pels atemptats terroristes que no poden accedir 
a eixa pensió extraordinària sobre la base del seu estat 
civil, és a dir, per no constar cap vincle matrimonial amb 
el causant de la pensió.

Esta situació està resolta en les ajudes a les víctimes 
del terrorisme previstes en diferents Lleis de mesures fis-
cals, administratives i de l’orde social i en la Llei 32/1999, 
de 8 d’octubre, de Solidaritat amb les Víctimes del Terro-
risme.

Per això, raons de justícia material i equitat aconsellen 
adoptar les mesures pertinents perquè les persones que 
es troben en la situació descrita puguen accedir a una 
pensió excepcional, la justificació de la qual és la identitat 
del fet causant en relació amb els restants afectats pels 
atemptats que ja han accedit a les corresponents pensi-
ons extraordinàries com a víctimes d’atemptats terroris-
tes.

La condició de beneficiari de les mesures excepcio-
nals previstes en el present Reial Decret Llei s’estendrà en 
el futur als qui acrediten fefaentment haver conviscut 
amb una persona morta a causa d’un atemptat terrorista, 
sempre que la dita convivència constituïsca una relació 
d’afectivitat anàloga a la del matrimoni i s’haja produït de 
forma permanent durant, almenys, els dos anys anteriors 
al moment de la defunció, i es manté per a estos, com a 
data d’efectivitat, l’entrada en vigor d’este Reial Decret 
Llei.

La necessitat extraordinària d’atendre a les víctimes 
de forma urgent i suplir l’avantdita falta de cobertura nor-
mativa de manera urgent són els supòsits principals i 
determinants que habiliten el Govern per a acudir al pro-
cediment legislatiu extraordinari del Reial Decret Llei.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització conferida en 
l’article 86 de la Constitució, a proposta de la vicepresi-
denta primera del Govern i ministra de la Presidència, del 
vicepresident segon del Govern i ministre d’Economia i 
Hisenda i del ministre de l’Interior, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la seua reunió del dia 
23 de juny de 2006,

D I S P O S E :

Article 1. Pensions excepcionals.

1. En consideració a les circumstàncies especials que 
concorren en la defunció de les persones i dels beneficia-
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ris que a continuació es detallen, es reconeix una pensió 
excepcional a favor de:

Jesús Antonio Muñoz Díaz-Delgado (08979244K), com 
a beneficiari de María Pilar Cabrejas Burillo.

Francisco de la Torre Jimeno (51949982C), com a 
beneficiari de Beatriz Díaz Hernández.

Carlos Alberto Rendon Melo (X5670276V), com a 
beneficiari de Gloria Inés Bedoya Gloria.

José Luis Sánchez San Frutos (08998021F), com a 
beneficiari de Marion Cintia Subervielle.

Eva María Girón Sánchez (33509228E), com a benefici-
ària de Carlos Soto Arranz.

Andrés Hernández Gil (02176771M), com a beneficiari 
de María Paz Criado Pleiter.

Bárbara Morales García (07251465W), com a benefici-
ària de Javier Garrote Plaza.

Víctor Rodríguez Aparicio (3851900R), com a benefici-
ari d’Inés Novellón Martínez.

Miriam Carramolino Olivares (6254153Q), com a 
beneficiària d’Abel García Alfageme.

Alicia María de Fátima Romero Ortiz (X4113864S), com 
a beneficiària d’Oswaldo Cisneros Villacís.

María Dolores Quintanilla García (13045968T), com a 
beneficiària de Manuel Fuentes Pedreira.

María de la Luz Dos Santos Verissimo (44130748G), 
com a beneficiària de José Álvarez Suárez.

Silvia Oliva Muñoz (25706775C), com a beneficiària de 
Miguel Ángel Ayllón Díaz-González.

Encarnación Carrillo Villen (72570129T), com a benefi-
ciària de Manuel Indiano Arzaustre.

Carmen Romero Ruiz (28902847N), com a beneficiària 
d’Antonio Muñoz Cariñanos.

Monserrat Morales Almarcha (1999682P), com a bene-
ficiària de Rafael Leyva Loro.

Pilar del Valle Álvarez Navarro (02526890H), com a 
beneficiària de Jesús Rebollo García.

Ana María Fernández Cubero (14948139W), com a 
beneficiària de José Santana Ramos.

2. En el cas de causants enquadrats en algun Règim 
de Seguretat Social Públic, la quantia de la pensió excep-
cional reconeguda en el present Reial Decret Llei es deter-
minarà i es percebrà segons la normativa aplicable a les 
pensions de viudetat per actes de terrorisme en el Règim 
de què es tracte.

En cas que no es done la circumstància prevista en el 
paràgraf anterior, la quantia d’estes pensions serà equiva-
lent al triple de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múl-
tiples en còmput anual vigent en cada moment.

3. Les pensions mencionades en l’apartat anterior es 
percebran en dotze mensualitats ordinàries i dos d’extra-
ordinàries, que es meritaran el primer dia dels mesos de 
juny i desembre.

4. Estes pensions tindran efectes econòmics des del 
primer dia del mes següent a l’entrada en vigor del pre-
sent Reial Decret Llei i estaran subjectes al mateix règim 
jurídic que les pensions extraordinàries de viudetat deri-
vades d’actes de terrorisme.

5. La percepció d’estes pensions serà incompatible 
amb la de les pensions ordinàries o extraordinàries que 
puga reconéixer qualsevol règim públic de protecció 
social bàsica, sempre que deriven dels mateixos fets i 
subjecte causant.

6. Les pensions regulades en este Reial Decret Llei 
no seran transmissibles i s’extingiran en els supòsits de 
pèrdua d’aptitud legal del beneficiari previstos en la legis-
lació corresponent.

Article 2. Procediment.

L’òrgan competent en cada cas procedirà, a instàncies 
del Ministeri de l’Interior, al reconeixement de les pensi-
ons establides en l’article anterior.

Disposició transitòria única. Concurrència de beneficiaris.

Les quanties de les pensions excepcionals calculades 
en funció de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múlti-
ples i reconegudes en este Reial Decret Llei es minoraran 
en els imports que perceben altres beneficiaris del mateix 
causant i pels mateixos fets, mentres estos últims mantin-
guen el dret a la percepció d’estes.

En tot cas, als beneficiaris inclosos en el present Reial 
Decret Llei se’ls garantix la percepció d’una pensió equi-
valent a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples 
vigent en cada moment.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que del 
mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que establix 
este Reial Decret Llei.

Disposició final primera. Habilitació de desplegament.

S’autoritza el Govern a dictar totes les disposicions 
que siguen necessàries per a l’aplicació i desplengament 
d’este Reial Decret Llei.

Disposició final segona. Crèdits.

De conformitat amb el que establix la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, General Pressupostària, s’adoptaran els 
acords necessaris per a habilitar els crèdits que siguen 
necessaris per a atendre les quanties de les obligacions 
que es deriven de l’aplicació d’este Reial Decret Llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial Decret Llei entrarà en vigor el mateix 
dia de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

(Este Reial Decret Llei s’inclou tenint en compte la correcció d’errors 
publicada en el «BOE» núm. 179, de 28-7-2006.) 

 11285 REIAL DECRET LLEI 7/2006, de 23 de juny, pel 
qual s’adopten mesures urgents en el sector 
energètic. («BOE» 150, de 24-6-2006.)

La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, 
va establir un mecanisme general de retribució a la gene-
ració elèctrica basat en els preus de mercat i, en la seua 
Disposició transitòria sexta, un mecanisme complemen-
tari i transitori, els costos de transició a la competència 
(CTC), amb l’objectiu de facilitar la transició des d’un 
entorn regulatiu planificat a un de competitiu en què la 
recuperació de les inversions dependria només de la ren-
dibilitat d’estes.

No obstant això, el mecanisme dels CTC ha esdevin-
gut ineficient, en primer lloc, perquè generen distorsions 


