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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei o 
ho contradiguin.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

El Govern ha de dictar en el termini de sis mesos les 
normes reglamentàries que siguin necessàries per al des-
plegament d’aquesta Llei.

En la seva elaboració s’ha de donar audiència al Con-
sell Nacional de la Discapacitat.

Disposició final segona.

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

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

CAP DE L’ESTAT
 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 qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

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 manifestat que hi ha un contingut necessari 
que està constituït per la determinació de la previsió d’in-
gressos i l’autorització de despeses que poden fer l’Estat i 
els ens que hi estan vinculats o que en depenen en l’exer-
cici de què es tracti. Juntament amb aquest contingut 
necessari, hi ha la possibilitat que s’hi afegeixi un contin-
gut eventual, tot i que estrictament limitat a les matèries o 
qüestions que tinguin una relació directa amb les previsi-
ons d’ingressos, les habilitacions de despesa o els criteris 
de política econòmica general, que siguin complement 
necessari per a una interpretació més fàcil i una execució 
més eficaç 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 seva inclusió en una llei de pressupostos. Per això, 
tot i que la llei de pressupostos es pot qualificar com una 
norma essencialment temporal, no hi ha res que impe-
deixi que accidentalment puguin formar part de la llei 
preceptes de caràcter plurianual o indefinit.

A més, en matèria tributària l’apartat 7 de l’article 134 
de la Constitució disposa que la llei de pressupostos no 
pot crear tributs, tot i que sí que els pot modificar quan 
una llei tributària substantiva així ho prevegi.

Les matèries que quedin al marge d’aquestes previsi-
ons són matèries alienes a la llei de pressupostos gene-
rals de l’Estat. D’aquesta manera, el contingut de la llei 
està constitucionalment delimitat –a diferència del que 
passa amb les altres lleis, el contingut de les quals és, en 
principi, il·limitat— dins l’àmbit competencial de l’Estat i 
amb les exclusions pròpies de la matèria reservada a llei 
orgànica.

Consegüentment, la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat per al 2006 regula únicament, juntament amb el 
seu contingut necessari, les disposicions que respecten la 
doctrina del Tribunal Constitucional sobre el contingut 
eventual.

Aquests pressupostos generals de l’Estat elaborats 
en el marc de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, gene-
ral pressupostària, persisteixen en l’objectiu d’aconse-
guir més racionalització en el procés pressupostari a 
través de la confluència de les millores introduïdes 
quant a sistematització, en la mesura que es procedeix 
a l’ordenació econòmica i financera del sector públic 
estatal i a la sistematització de les seves normes de 
comptabilitat i control,  quant a eficàcia i eficiència, i 
s’estableix un sistema de gestió per objectius, que dis-
minueix la rigidesa en l’execució dels crèdits pressu-
postaris i consagra el principi de responsabilitat dels 
centres gestors en l’execució.

El compliment d’aquests principis es fa de manera 
compatible amb la continuïtat en l’orientació de la política 
econòmica, encaminada a impulsar un model de creixe-
ment, dins el 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 reo-
rientació 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 recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, així 
com en l’àmbit de l’educació, en què és destacable l’am-
pliació de les beques en tots els nivells. En definitiva es 
tracta d’incrementar el capital públic i contribuir a aug-
mentar el potencial de creixement de l’economia espa-
nyola.

Aquesta Llei també reflecteix el caràcter social que el 
Govern dona a la seva política econòmica, a través del 
desenvolupament de mesures que permeten la millora 
del benestar i de la cohesió social, i que asseguren que els 
beneficis del creixement arriben a tots els ciutadans. En 
aquest sentit, l’increment previst del fons de pensions 
finançat amb el superàvit de la Seguretat Social és una 
garantia de sostenibilitat del sistema públic de pensions, 
en la línia marcada per l’anomenat Pacte de Toledo. D’al-
tra banda, es consolida el procés de separació de fonts de 
finançament del sistema de Seguretat Social amb un 
important increment de l’aportació estatal als 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 d’habitatge, 
amb la finalitat de garantir el dret de tots els ciutadans a 
accedir a un habitatge digne.

El president del Govern de la Nació va presentar 
davant la II Conferència de Presidents una sèrie de mesu-
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res per millorar el finançament sanitari que van ser apro-
vades. A continuació, el Consell de Política Fiscal i Finan-
cera, fet el 13 de setembre de 2005, va aprovar el detall 
d’aquestes mesures amb l’especificació del repartiment 
entre les comunitats autònomes fins al grau en què la 
naturalesa de cadascuna d’aquestes ho permetia.

Així, la Llei de pressupostos recull les disposicions 
necessàries per arbitrar les mesures que han de ser 
objecte d’aplicació en l’exercici de 2006. En concret, es 
recull la regulació de dues noves dotacions a la secció 32, 
l’increment del Fons de cohesió sanitària i l’autorització a 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) perquè 
transfereixi determinats imports a les comunitats autòno-
mes.

Per la banda dels ingressos, la principal mesura que 
s’adopta és l’actualització de les tarifes de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques per evitar l’increment de 
la pressió fiscal que ha comportat la pràctica de mantenir 
constant la tarifa malgrat l’elevació de les rendes nomi-
nals per efecte de la inflació.

La Llei ajusta aquest conjunt de mesures dins un com-
promís amb l’estabilitat, els efectes positius de la qual 
sobre les expectatives redunden a favor del creixement 
econòmic i la creació de llocs de treball. L’objectiu d’esta-
bilitat pressupostària per al període 2006-2008, que fixa 
l’Acord de Consell de Ministres de 20 de maig de 2005, el 
va aprovar el Ple del Congrés en la sessió de 23 de juny de 
2005. Aquest Acord projecta una via de superàvit per al 
conjunt de les administracions públiques que va del 0,2 
per cent del PIB el 2006 al 0,5 per cent el 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, de manera que es va mantenir 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 seves 
modificacions», per tal com al capítol I, sota la rúbrica 
«Crèdits inicials i finançament» 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 aquest capítol I, en definir l’àmbit dels pressupos-
tos generals de l’Estat, es té en compte la classificació que 
fa dels organismes públics la Llei 6/1997, d’organització i 
funcionament de l’Administració General de l’Estat, així 
com la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressu-
postària, classificació que es fa present a la resta de la Llei. 
La distribució dels fons atén, en canvi, la finalitat perse-
guida amb la realització de la despesa, que es distribueix 
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 seva 
legislació específica (article 4.2 de la Llei 13/1994, d’1 de 
juny, d’autonomia del Banc d’Espanya), no es consolida 
amb els altres 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 de 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 Serveis Socials i a l’Institut 
Social de la Marina, així com aquelles que es destinin a la 
Seguretat Social, per atendre el finançament dels comple-
ments 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 aquest capítol es fixa el mòdul econòmic de distribució 
de fons públics per al sosteniment de centres concertats i 
l’import de l’autorització dels costos de personal de la 
Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

El capítol II, relatiu a la «Gestió pressupostària de la 
sanitat i dels serveis socials», recull competències específi-
ques en matèria de modificacions pressupostàries en l’àm-
bit de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i de l’Institut de 
Gent Gran i Serveis Socials.

El capítol III recull altres normes de gestió pressupos-
tària i estableix el percentatge de participació de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària en la recaptació bruta 
obtinguda per la seva activitat pròpia, percentatge que es 
fixa per al 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 
es rubrica «De les despeses de personal» i s’estructura en 
tres capítols.

La repercussió que l’estabilitat i el creixement sostin-
gut de la nostra economia tenen sobre el personal al ser-
vei del sector públic es reflecteix al capítol I, relatiu a 
l’«Increment de les despeses del personal al servei del 
sector públic», que, després de definir el que constitueix 
«sector públic» a aquests efectes, estableix un increment 
de les retribucions del personal al servei 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 destinació corresponent a una mensualitat en les 
pagues extraordinàries.

Així mateix s’inclou en aquest capítol la regulació de 
l’oferta d’ocupació pública. Aquesta Llei de pressupostos 
generals de l’Estat, igual que la Llei anterior, manté la seva 
regulació en un únic article, i manté les restriccions a la 
incorporació de personal de nou ingrés, que no pot supe-
rar el 100 per cent de la taxa de reposició d’efectius, criteri 
que no és aplicable en determinats casos, entre els quals 
podem esmentar les Forces i els Cossos de Seguretat de 
l’Estat, personal de l’Administració de justícia, policia local 
i serveis de prevenció i extinció d’incendis, així com en 
l’àmbit de les comunitats autònomes (les que puguin afec-
tar la policia autonòmica i els funcionaris docents).

Es mantenen les restriccions a la contractació de per-
sonal laboral temporal i al nomenament de funcionaris 
interins, a la qual s’atribueix un caràcter rigorosament 
excepcional i es vincula a necessitats urgents i inajorna-
bles. Així mateix, es manté l’automatisme en l’extinció de 
contractes per cobrir necessitats estacionals, per causa del 
venciment del seu termini temporal.

Al capítol II, sota la rúbrica «Dels règims retributius», 
s’inclouen, al costat de les retribucions dels alts càrrecs del 
Govern de la Nació i de l’Administració General de l’Estat, 
les corresponents als alts càrrecs del Consell d’Estat, el 
Consell Econòmic i Social, el Tribunal de Comptes, el Tribu-
nal Constitucional, el defensor del Poble i el Consell Gene-
ral del Poder Judicial. La necessitat d’incloure aquestes 
previsions a la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
deriva del fet que l’aprovació dels pressupostos d’aquests 
òrgans i, per tant, d’aquestes retribucions, l’han de fer les 
Corts Generals. Els principis d’unitat i universalitat del 
pressupost exigeixen que aquesta aprovació es faci en un 
document únic, comprensiu de totes les despeses de l’Es-
tat, que és la llei de pressupostos generals de l’Estat.

Aquest capítol es completa amb les normes relatives 
a les retribucions dels funcionaris de l’Estat, personal de 
les Forces Armades, la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de 



8 Dilluns 2 gener 2006 Suplement núm. 1

Policia, de la Seguretat Social i les relatives a l’increment 
retributiu del personal del sector públic estatal subjecte 
a règim administratiu i estatutari i el personal laboral del 
sector públic estatal.

Juntament amb les reguladores del personal al servei 
de l’Administració de justícia, s’han d’esmentar de manera 
específica les normes de regulació de les retribucions dels 
membres de la carrera judicial i fiscal de conformitat amb 
el que es desprèn de la Llei 15/2003, de 26 de maig.

El capítol III d’aquest títol conté una norma de tanca-
ment, aplicable al personal el sistema retributiu del qual 
no tingui un encaix adequat en les normes que conté el 
capítol II. Juntament amb aquesta, recull, com en lleis de 
pressupostos anteriors, altres disposicions comunes en 
matèria de règim de personal actiu, així com les relatives 
a la prohibició d’ingressos atípics i a l’increment de les 
quanties que s’han de percebre pels conceptes de recom-
penses, creus, medalles i pensions de mutilació.

V

El títol IV, en línia amb l’exercici anterior, reflecteix el 
compromís del Govern de millorar la quantia de les pen-
sions mínimes per damunt de la revaloració d’aquestes 
derivada 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, incre-
ment que 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 divideix 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 les quals respecte a exer-
cicis anteriors és la derivada de l’actualització de les 
quanties que s’hi reflecteixen.

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

El capítol III d’aquest títol IV, relatiu a la revaloració i 
modificació dels valors de les pensions públiques, n’esta-
bleix un increment per a l’any 2006 d’un dos per cent, 
cosa que garanteix el poder adquisitiu dels pensionistes i 
assegura d’aquesta manera els nivells de cobertura i pro-
tecció de la despesa social. Aquesta regulació es completa 
amb l’establiment de limitacions a la revaloració de pen-
sions, coherent amb el sistema de limitació de la quantia 
màxima d’aquestes, així com la determinació de les pen-
sions no revaloritzables el 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’aquest títol és autoritzar la 
quantia fins a la qual l’Estat i els organismes públics 
poden fer operacions d’endeutament, matèria que regula 
el capítol I, sota la rúbrica «Deute públic». Aquestes auto-
ritzacions genèriques es completen amb la determinació 
de la informació que han de subministrar els organismes 

públics i el mateix Govern sobre l’evolució del deute 
públic i els comptes oberts pel Tresor al Banc d’Espanya i 
altres entitats financeres.

En matèria de Deute de l’Estat, l’autorització al Govern 
es refereix a la quantia de l’increment del saldo pendent 
del deute de l’Estat el 31 de desembre. Així, per a l’exer-
cici de l’any 2006 s’autoritza el Govern perquè l’incre-
menti, amb la limitació que el saldo pendent del Deute el 
31 de desembre de l’any 2006 no superi el corresponent a 
l’1 de gener de 2006 en més de 14.081.880,62 milers d’eu-
ros; es permet que aquest límit sigui sobrepassat durant 
el curs de l’exercici amb l’autorització prèvia del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i s’estableixen els casos en què 
queda automàticament revisat.

Respecte al deute dels organismes públics, es deter-
mina l’import autoritzat a cadascun d’aquests per a l’exer-
cici a l’annex III de la Llei.

El capítol II, relatiu als avals públics i altres garanties, 
fixa el límit total dels avals que prestin l’Estat i els organis-
mes públics. Dins dels avals de l’Estat mereix una menció 
especial l’autorització d’avals per garantir valors de renda 
fixa emesos per Fons de titulització d’actius, orientats a 
millorar el finançament de l’activitat productiva empresa-
rial, per a la qual cosa s’estableix una quantia de 800 mi-
lions d’euros.

En relació amb els avals que prestin els organismes 
públics, només s’autoritza la Societat Estatal de Participa-
cions Industrials a prestar aquests avals, atès el criteri 
restrictiu que sobre aquest punt estableix la normativa 
comunitària. Aquesta autorització va acompanyada de la 
determinació de la informació que ha de subministrar el 
Govern a les Corts Generals sobre l’evolució dels avals 
atorgats.

Les relacions de l’Estat amb l’Institut de Crèdit Oficial 
estan recollides al capítol III i se centren a regular els 
reemborsaments de l’Estat a aquest Institut, la informació 
que s’ha de subministrar a les Corts Generals i la dotació 
del Fons d’ajuda al desenvolupament, dotació que el 2006 
s’incrementa 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 amb càrrec a aquest Fons, que puja aquest exer-
cici a 1.000 milions d’euros.

Finalment, dins aquest capítol s’inclou la dotació al 
fons de microcrèdits per a projectes de desenvolupament 
social bàsic a l’exterior, que puja, 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 fa a l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, la principal mesura que s’adopta és l’actualitza-
ció de la tarifa de l’impost, en les seves dues escales, 
l’estatal i l’autonòmica o complementària, per tal d’evitar 
la denominada «progressivitat en fred» i de protegir els 
contribuents de rendes baixes els quals es podrien veure 
més perjudicats per la falta d’actualització de la tarifa. A 
més, a efectes del càlcul dels guanys patrimonials, deri-
vats de béns immobles, s’inclou l’actualització dels coefi-
cients correctors del valor d’adquisició al dos per cent.

També s’estableixen 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 d’habitatge habitual respecte als 
que estableix 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, de la mateixa manera que en l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, aquelles de vigència anual 
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a què es refereix la Llei de l’impost sobre societats. S’in-
clou, per tant, l’actualització dels coeficients aplicables als 
actius immobiliaris, que permet corregir la depreciació 
monetària en els casos de transmissió. A més, es recull la 
forma de determinar els pagaments fraccionats de l’im-
post durant l’exercici de 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 s’actualitza la tarifa que grava la 
transmissió i rehabilitació de grandeses i títols nobiliaris 
al dos per cent.

Pel que fa a les taxes, s’actualitzen, amb caràcter 
general, al dos per cent els tipus de quantia fixa de les 
taxes de la hisenda estatal, excepte les taxes que hagin 
creat o actualitzat específicament normes dictades l’any 
2005. La taxa per reserva del domini públic radioelèctric 
s’actualitza d’acord amb el que disposa la Llei de pressu-
postos generals de l’Estat per a l’any 2002. Així mateix, 
s’actualitzen de manera específica, en aplicació del prin-
cipi d’equivalència, les taxes aeroportuàries, la taxa de 
patents europees per determinades activitats i les taxes 
del Consell de Seguretat Nuclear.

En canvi, es mantenen per a l’exercici de 2006 els 
tipus i les quanties fixes establertes per a les taxes que 
graven els jocs de sort, envit o atzar, en els imports exigi-
bles durant l’any 2005.

VIII

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

Dins el capítol I es contenen normes relatives al finan-
çament de les corporacions locals, i s’hi engloben els 
municipis, les províncies, els cabildos i els consells insu-
lars, així com les comunitats autònomes uniprovincials.

El nucli fonamental està constituït per l’articulació de la 
participació de les corporacions locals en els tributs de 
l’Estat, tant en la determinació de la seva quantia, com en 
la forma de fer-la efectiva. Es pot destacar com a instru-
ment la participació, mitjançant cessió, en la recaptació de 
determinats impostos com l’IRPF, l’IVA i els impostos espe-
cials sobre fabricació d’alcohols, sobre hidrocarburs i 
sobre les labors del tabac; la participació a través del Fons 
complementari de finançament amb atenció específica a 
la compensació als municipis per pèrdues de recaptació 
en l’impost sobre activitats econòmiques, així com la par-
ticipació en el Fons d’aportació a l’assistència sanitària per 
al manteniment dels centres sanitaris de caràcter no psi-
quiàtric de les diputacions, comunitats autònomes insu-
lars no provincials, i consells i cabildos 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 relatiu a les entitats locals 
dels territoris històrics del País Basc i Navarra.

No obstant això, aquesta regulació es completa amb 
altres transferències, constituïdes per subvencions per 
serveis de transport col·lectiu urbà, compensació als ajun-
taments dels beneficis fiscals concedits a les persones 
físiques o jurídiques en els tributs locals, i es dóna compli-
ment al que preveu l’article 9 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.

Igualment, es regulen les obligacions d’informació que 
han de subministrar les corporacions locals, les normes de 
gestió pressupostària, l’atorgament d’avançaments als 
ajuntaments per cobrir els desfasaments que es puguin 
ocasionar en la gestió recaptadora dels tributs locals i l’ar-
ticulació del procediment per donar compliment a les 
compensacions de deutes ferms que hagin contret amb 
l’Estat les corporacions locals.

El capítol II articula el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes.

El finançament de les comunitats autònomes de règim 
comú, d’acord amb el sistema de la Llei 21/2001, de 27 de 
desembre, es realitza a través dels mecanismes següents:

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

amb el 33 per 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 comu-
nitats autònomes en funció dels índexs detallats a l’acord 
del Consell.

5è La cessió del 100 per cent de la recaptació líquida 
dels impostos especials sobre l’electricitat i sobre determi-
nats mitjans de transport, distribuïts per comunitats autò-
nomes també en funció dels índexs aprovats pel Consell.

6è El Fons de suficiència.

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

Dels mecanismes esmentats, tan sols el Fons de sufi-
ciència està constituït per recursos de l’Estat, els quals es 
transfereixen a les comunitats autònomes. Aquest capítol 
II conté les normes necessàries per a la realització 
d’aquestes transferències.

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

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

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

Finalment, es recull la regulació dels Fons de compen-
sació interterritorial. Es distingeix entre el Fons de com-
pensació i el Fons complementari. El Fons de compensa-
ció és l’equivalent a l’anterior Fons de compensació 
interterritorial. El Fons complementari està destinat ini-
cialment al finançament de despeses d’inversió per les 
comunitats autònomes, però admet la possibilitat que les 
comunitats autònomes destinin les quantitats del Fons al 
finançament de despeses corrents associades a inver-
sions finançades amb el Fons de compensació, o amb les 
dotacions del mateix Fons complementari.

IX

La Llei de pressupostos generals de l’Estat conté en 
aquest títol VIII, sota la rúbrica «Cotitzacions socials», la 
normativa relativa a les bases i els tipus de cotització dels 
diferents règims de la Seguretat Social, i actualitza aques-
tes últimes.

El títol consta de dos articles relatius, respectivament, a 
«Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, Desocu-
pació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional 
durant l’any 2006» i «Cotització a les mutualitats generals 
de funcionaris per a l’any 2006».
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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 variada, alguns 
ja comentats en punts anteriors.

Norma de contingut eminentment pressupostari, 
constitueix la tradicional subvenció al transport aeri i 
marítim 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 que 
s’han d’assolir el 31 de desembre de l’any 2006.

En matèria de pensions públiques i prestacions assis-
tencials, s’estableixen les quanties de les prestacions 
econòmiques de la Seguretat Social per fill a càrrec, de les 
pensions 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 especial de la Seguretat Social de les Forces Arma-
des i de les ajudes socials als afectats pel virus d’immuno-
deficiència humana (VIH).

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

Les normes d’índole econòmica es refereixen a l’inte-
rès legal dels diners, que es fixa en un quatre per cent, i a 
l’interès de demora, que es fixa en un cinc per cent. També 
es regula el programa de foment de l’ocupació, així com 
el finançament de la formació contínua. Igualment es 
recullen els preceptes relatius a la garantia de l’Estat per a 
obres d’interès cultural cedides temporalment per a la 
seva exhibició en institucions de competència exclusiva 
del Ministeri de Cultura.

També s’estableixen les activitats i els programes prio-
ritaris de mecenatge i es determinen els beneficis fiscals 
aplicables als esdeveniments que mereixen la qualificació 
d’excepcional interès públic: «Año Lebaniego 2006» i 
«EXPO Zaragoza 2008».

Fruit dels acords assolits al Consell de Política Fiscal i 
Financera de 13 de setembre de 2005 sobre millora del 
finançament del Sistema Nacional de Salut, s’autoritza 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social a fer determina-
des transferències a les comunitats autònomes.

S’introdueix una modificació amb la finalitat de millo-
rar l’àmbit dels considerats elements prohibits en la lluita 
contra el contraban en matèria de joc.

El foment del comerç exterior té la seva plasmació en 
sengles disposicions addicionals relatives, una a la dota-
ció de fons de foment de la inversió espanyola a l’exterior 
(Fons per a inversions a l’exterior, Fons per a operacions 
d’inversions a l’exterior de la petita i mitjana empresa), i 
una altra relativa a l’assegurança de crèdit a l’exportació.

El límit màxim de cobertura per a nova contractació, 
que pot assegurar i distribuir CESCE en l’exercici de 2006 
s’eleva a 4.547,28 milions d’euros, exclosa la modalitat de 
pòlissa oberta de gestió d’exportacions (PAGEX), pòlissa 
100 i pòlissa Master.

La dotació dels fons de foment de la inversió espa-
nyola a l’exterior incrementen, en conjunt, la seva quan-
tia respecte a les establertes per a l’exercici de 2005 en 
90.151,82 milions d’euros. L’import total màxim de les 
operacions que poden aprovar els respectius comitès 
executius es fixa en 140.000,00 milers d’euros en el 
Fons per a inversions a l’exterior i en 15.000,00 milers 
d’euros en el Fons per a operacions d’inversions a l’ex-
terior per a la petita i mitjana empresa.

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

Es prorroga igualment per a l’any 2006 el sistema d’as-
signació tributària a l’Església catòlica que estableix la dispo-
sició addicional vintena de la Llei 54/1999, de 29 de desem-
bre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2000, i 
s’inclou el sistema de pagaments a compte per a l’any 2006 
corresponent a aquest sistema. També es fixa actualitzat el 
límit inferior per finançar activitats d’interès social.

També té reflex en les disposicions addicionals el 
suport a la recerca científica i el desenvolupament tecno-
lògic, que es manifesta d’una triple forma, mitjançant la 
concessió de moratòries a empreses que hagin estat 
beneficiàries de crèdits atorgats amb càrrec al Fons na-
cional per al desenvolupament de la recerca científica i 
tècnica, mitjançant la concessió d’ajudes reemborsables 
per al finançament d’actuacions concertades i mitjançant 
la instrumentació de suport financer per a les empreses 
de base tecnològica.

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 al 2006 i als plans 
integrals d’ocupació de les comunitats autònomes de les 
Canàries, Extremadura i Galícia.

Igualment, entre les disposicions relatives a Seguretat 
Social s’han de destacar les referents a les prestacions per 
fill a càrrec, pensions assistencials per ancianitat a favor 
d’emigrants espanyols, així com les prestacions econòmi-
ques a favor dels anomenats «nens de la guerra».

Finalment, s’ha de destacar l’extensió temporal, 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, la 
indemnització per residència del personal al servei del 
sector públic estatal, l’absorció dels complements perso-
nals i transitoris, i la gestió de crèdits pressupostaris en 
matèria de classes passives.

TÍTOL I

De l’aprovació dels pressupostos i de les seves 
modificacions

CAPÍTOL I

Crèdits inicials i finançament d’aquests crèdits

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 confereix caràcter limitatiu 
als crèdits del seu pressupost de despeses:

Consell de Seguretat Nuclear.
Consell Econòmic i Social.
Agència Estatal d’Administració Tributària.
Institut Cervantes.
Agència de Protecció de Dades.
Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX).
Centre Nacional d’Intel·ligència.
Museu Nacional del Prado.

e) El pressupost de l’ens públic Radiotelevisió Espa-
nyola i de les altres societats mercantils estatals per a la 
gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió.

f) Els pressupostos de les societats mercantils estatals.
g) Els pressupostos de les fundacions del sector 

públic estatal.
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h) Els pressupostos de les entitats públiques empre-
sarials i altres organismes públics.

i) Els pressupostos dels fons que no tenen persona-
litat jurídica a què es refereix 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 a les lletres a) a d) de l’article 1 
d’aquesta Llei.

U. Per a l’execució dels programes integrats en els 
estats de despeses dels pressupostos dels ens esmentats 
als 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 distribució per 
programes detallada a l’annex I d’aquesta Llei. L’agrupa-
ció per polítiques dels crèdits d’aquests programes és la 
següent: 

Milers d’euros

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

tenciàries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.266.837,21
Política exterior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.437.310,22
Pensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.681.586,35
Altres prestacions econòmiques  . . . . . . 11.972.106,00
Serveis socials i promoció social  . . . . . . 1.650.464,39

Foment de l’ocupació  . . . . . . . . . . . . . . 6.527.153,36
Desocupació  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.578.339,59
Accés a l’habitatge i foment de l’edificació. 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
Recerca, desenvolupament i innovació .. 6.545.724,73
Altres actuacions de caràcter econòmic . 710.425,46
Alta direcció  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642.522,24
Serveis 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 refe-
reix l’apartat anterior es recullen les estimacions dels 
drets econòmics que es preveu liquidar durant l’exercici 
pressupostari. La distribució del seu import consolidat, 
expressat en milers d’euros, es recull 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’aquesta 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 refereix l’apartat u d’aquest article, s’aproven crèdits per 
un import de 15.233.220,80 milers d’euros amb el següent desglossament per ens: 

Milers d’euros

Transferències segons origen

Transferències segons destinació

Estat Organismes 
autònoms Seguretat Social Organismes de l’article 

1.d) d’aquesta 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’aquesta Llei . – – – – –

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499.882,72 4.579.705,51 8.575.404,87 1.578.227,70 15.233.220,80

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

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

Milers d’euros
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Seguretat Social   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.894.658,92 7.171.821,46 101.066.480,38
Organismes de l’article 1.d) d’aquesta 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 refereix l’apartat u, per un import de 
31.656.675,17 milers d’euros la distribució dels quals per 
programes es detalla a l’annex I d’aquesta 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 seva ordena-
ció sistemàtica s’incorpora com a annex a l’estat d’ingres-
sos de l’Estat.

Article 4. Del finançament dels crèdits aprovats a l’article 
2 d’aquesta Llei.

Els crèdits aprovats als apartats u i dos de l’article 2 
d’aquesta Llei, que pugen a 269.831.745,51 milers d’euros, 
es financen:

a) Amb els drets econòmics que s’han de liquidar 
durant l’exercici, que es detallen en els estats d’ingressos 
corresponents i que s’estimen en 255.749.259,34 milers 
d’euros; i

b) Amb l’endeutament net resultant de les operaci-
ons que es regulen al capítol I del títol V d’aquesta Llei.

Article 5. Del compte d’operacions comercials.

S’aproven les estimacions de despeses i previsions 
d’ingressos referides a les operacions comercials dels 
organismes autònoms que, a l’entrada en vigor de la Llei 
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, estaven inclosos a 
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 referits a les lletres 
e), f), g) i h) de l’article 1 d’aquesta Llei.

U. 1. S’aprova el pressupost de l’ens públic Radio-
televisió Espanyola en el qual es concedeixen les dotacions 
necessàries per atendre el desenvolupament de les seves 
activitats, per un import de 434.192 milers d’euros, i s’esti-
men els seus recursos en la mateixa quantia.

2. S’aproven els pressupostos de les societats mer-
cantils estatals per a la gestió dels serveis públics de radio-
difusió i televisió a què es refereix la Llei 4/1980, de 10 de 
gener, amb el detall següent:

«Televisión Española, Sociedad Anónima», per un 
import total de despeses de 1.010.519 milers d’euros, i els 
recursos pugen a la mateixa quantia.

«Radio Nacional de España, Sociedad Anónima», per 
un import total de despeses de 193.614 milers d’euros, i 
els recursos pugen a la mateixa quantia.

Dos. S’aproven els pressupostos de les altres socie-
tats mercantils estatals amb majoria de capital públic, que 
recullen les seves estimacions de despeses i previsions 
d’ingressos, presentats de manera individualitzada o con-
solidats amb els del grup d’empreses al qual pertanyen; 
en aquest últim cas es detallen les societats objecte de 

presentació consolidada. Sense perjudici d’això, s’inclo-
uen, en qualsevol cas, de manera separada els de les 
societats mercantils estatals que reben subvencions amb 
càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

Tres. S’aproven els pressupostos de les fundacions 
del sector públic estatal que recullen les seves estimacions 
de despeses i previsions d’ingressos que s’esmenten a 
l’annex XI.

Quatre. S’aproven els pressupostos de les entitats 
públiques empresarials i dels organismes públics que 
s’especifiquen a l’annex XII, en què s’inclouen les estima-
cions de despeses i previsions d’ingressos que es referei-
xin a aquests i als seus estats financers, sense perjudici 
dels mecanismes de control que, si s’escau, puguin con-
tenir les disposicions que els siguin aplicables.

Cinc. S’aproven els pressupostos dels fons que no 
tenen personalitat jurídica a què es refereix l’article 2.2 de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, en 
què s’inclouen les estimacions de despeses i previsions 
d’ingressos referits a aquests i als seus estats financers, 
sense perjudici dels mecanismes de control que, si s’escau, 
puguin contenir les disposicions que els siguin aplicables.

Article 7. Pressupost del Banc d’Espanya.

D’acord amb el que preveu l’article 4.2 de la Llei
13/1994, d’1 de juny, d’autonomia del Banc d’Espanya, 
s’aprova el pressupost de despeses de funcionament i 
inversions del Banc d’Espanya, que s’adjunta a aquesta 
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 
aquesta Llei se subjecten a les regles següents:

Primera. Les modificacions dels crèdits pressuposta-
ris s’han d’ajustar al que disposa aquesta Llei i al que a 
aquest efecte disposa la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària, en els punts que no resultin 
modificats per aquella.

Segona. Amb independència dels nivells de vincula-
ció que estableixen els articles 43 i 44 de la Llei general 
pressupostària, qualsevol acord de modificació pressu-
postària ha d’indicar expressament la secció, el servei o 
l’organisme públic a què es refereixi, així com el pro-
grama, l’article, el concepte i subconcepte, si s’escau, 
afectats per aquesta.

A la corresponent proposta de modificació pressupos-
tària i en la seva resolució s’ha de fer constar, deguda-
ment quantificada i justificada, la incidència en la conse-
cució dels objectius previstos.

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

Quarta. Les limitacions que conté l’article 52.1. b) de 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostà-

Ens

Capítols econòmics

Capítols I a VII
Despeses no fi nanceres

Capítol VIII
Actius fi nancers Total despeses
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ria, no són aplicables quan les transferències s’efectuïn 
en ús de l’autorització que contenen els apartats 2, 3, i 4 
de l’article 10.u d’aquesta Llei.

Dos. A les retencions de crèdit que s’efectuïn com a 
conseqüència de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 
històric espanyol, no els són aplicables les limita-
cions que estableix l’article 22 de la Llei 37/1988, de 28 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 1989.

Article 9. Crèdits vinculants.

U. Amb vigència exclusiva durant l’any 2006, es con-
sideren vinculants, amb el nivell de desagregació econò-
mica amb què apareguin en els estats de despeses, els 
crèdits consignats per atendre obligacions d’exercicis 
anteriors.

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

Dos. Amb vigència exclusiva per al 2006, vinculen a 
nivell de capítol, sense perjudici de la seva especificació 
a nivell 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 serveis i progra-
mes: servei 05 «Secretaria General de Política Científica i 
Tecnològica», programa 463B «Foment i coordinació de 
la recerca científica i tècnica»; servei 06 «Direcció Gene-
ral de Política Tecnològica», programa 467C «Recerca i 
desenvolupament tecnològic industrial» i programa 463B 
«Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica» i 
servei 08 «Direcció General de Recerca», programa 463B 
«Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica».

Tres. Amb vigència exclusiva per al 2006 vinculen a 
nivell de capítol, sense perjudici de la seva especificació a 
nivell de concepte en els estats de despesa, els crèdits pres-
supostaris consignats al capítol 7 «Transferències de capital» 
del pressupost de la secció 20 «Ministeri d’Indústria, Turisme 
i Comerç», per als següents serveis i programes: servei 14 
«Direcció General per al Desenvolupament de la Societat de 
la Informació», programa 467.G «Recerca i desenvolupa-
ment de la societat de la informació»; servei 16 «Direcció 
General de Desenvolupament Industrial», programa 467.C 
«Recerca i desenvolupament tecnològic industrial»; servei 
18 «Secretaria General de l’Energia», programa 467.C 
«Recerca i desenvolupament tecnològic industrial».

Quatre. Amb vigència exclusiva per al 2006 vinculen 
a nivell de capítol, sense perjudici de la seva especificació 
a nivell de concepte en els estats de despesa, els crèdits 
pressupostaris consignats al capítol 7 «Transferències de 
capital» del pressupost de la secció 23 «Ministeri de Medi 
Ambient», per al servei 08 «Direcció General de Qualitat i 
Avaluació Ambiental», programa 467F «Recerca geologi-
cominera 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 afectin els crèdits 
que preveu l’article 9.U d’aquesta Llei, quan el seu nivell 
de vinculació sigui diferent de l’establert amb caràcter 
general per als capítols en què estiguin consignats.

2. Autoritzar les transferències que es realitzin amb 
càrrec al crèdit 26.14.231A.227.11 «Per a activitats de pre-
venció, investigació, persecució i repressió dels delictes 
relacionats amb el tràfic de drogues i altres finalitats a què 

es refereix la Llei 17/2003, de 29 de maig», tant si s’efec-
tuen en el pressupost del Ministeri de Sanitat i Consum, 
com si es destinen a altres departaments ministerials.

3. Autoritzar les transferències de crèdit entre ser-
veis o organismes autònoms de diferents departaments 
ministerials, quan això sigui necessari per a la distribució 
dels crèdits del Fons nacional per al desenvolupament de 
la recerca científica i tècnica o del Fons estratègic d’infra-
estructures científiques i tecnològiques.

4. Autoritzar transferències de crèdit entre serveis o 
organismes autònoms de diferents departaments minis-
terials, quan això sigui necessari per fer efectiva la redis-
tribució, reassignació o mobilitat dels efectius de perso-
nal o dels llocs de treball, en els casos que preveu el 
capítol IV del Reglament general d’ingressos del personal 
al servei de l’Administració General de l’Estat i de provisió 
de llocs de treball i promoció professional dels funciona-
ris civils de l’Administració General de l’Estat, aprovat pel 
Reial decret 364/1995, de 10 de març, així com per fer efec-
tiva la mobilitat forçosa del personal laboral de l’Adminis-
tració General de l’Estat d’acord amb la normativa que els 
sigui aplicable.

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

6. Autoritzar les generacions de crèdit a què es refe-
reix la disposició addicional trenta-dosena d’aquesta Llei.

Dos. Amb vigència exclusiva durant l’any 2006, cor-
responen al ministre de Defensa les següents competèn-
cies específiques en matèria de modificacions pressupos-
tàries:

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

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

Tres. Amb vigència exclusiva per a l’any 2006 corres-
ponen al ministre d’Educació i Ciència les següents com-
petències especifiques en matèria de modificacions pres-
supostàries.

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

2. Autoritzar, en el pressupost del seu departament, 
les transferències de crèdit que afectin les transferències 
de capital entre subsectors quan aquestes siguin conse-
qüència de l’atorgament d’ajudes a organismes públics 
en el marc de convocatòries públiques i es financin des 
dels programes 463.B «Foment i Coordinació de la 
Recerca Científica i Tècnica» i 467.C «Recerca i Desenvolu-
pament Tecnològic Industrial».

Quatre. Amb vigència exclusiva per a l’any 2006 cor-
respon al ministre d’Indústria, Turisme i Comerç autoritzar 
en el pressupost del seu departament les transferències 
de crèdit que afectin les transferències de capital entre 
subsectors, quan aquestes siguin conseqüència de l’ator-
gament d’ajudes a organismes públics en el marc de con-
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vocatòries públiques i es financin des dels programes 
467.C «Recerca i desenvolupament tecnològic industrial» i 
467.G «Recerca i desenvolupament de la Societat de la 
Informació».

Cinc. Amb vigència exclusiva durant l’any 2006, cor-
respon al ministre de Sanitat i Consum autoritzar les 
generacions de crèdit que preveu l’article 53.2.b) de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, com 
a conseqüència dels ingressos a què es refereix la dispo-
sició addicional vint-i-dosena del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Per tal de reflectir les repercussions que en el pressu-
post de despeses de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària 
hagin de tenir les transferències de l’Estat a la Seguretat 
Social, per la generació de crèdit que s’hagi produït com 
a conseqüència de la recaptació efectiva d’ingressos a 
què es refereix la disposició addicional vint-i-dosena del 
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, el 
ministre de Sanitat i Consum pot autoritzar les amplia-
cions de crèdit que siguin necessàries en el pressupost de 
despeses d’aquesta entitat.

En tot cas, una vegada autoritzades les modificacions 
pressupostàries a què es refereix el paràgraf anterior, s’han 
de remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda, Direcció 
General de Pressupostos, perquè en tingui coneixement.

Sis. De totes les transferències a què es refereix 
aquest article, se n’ha de remetre trimestralment informa-
ció a les comissions de pressupostos del Congrés dels 
Diputats i del Senat, en què s’identifiquin les partides 
afectades, el seu import i la finalitat que tenen.

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.

Vuit. Amb vigència exclusiva durant l’any 2006, no és 
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’accidents de treball i 
malalties professionals. En aquests casos, una vegada 
autoritzada la modificació pressupostària, se n’ha de donar 
compte al Ministeri d’Economia i Hisenda.

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

Article 11. De les limitacions pressupostàries.

U. La limitació per fer transferències de crèdit des 
d’operacions de capital a corrents, a què es refereix l’arti-
cle 52 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pres-
supostària, no és aplicable per a les transferències 
següents:

a) Les que siguin necessàries per atendre obliga-
cions de qualsevol ordre motivades per sinistres, catàs-
trofes o altres de reconeguda urgència declarades per 
normes amb rang de llei.

b) Les que siguin necessàries per distribuir els crè-
dits del Fons nacional per al desenvolupament de la 
recerca científica i tècnica o del Fons estratègic d’infraes-
tructures científiques i tecnològiques.

c) Les que siguin procedents en el pressupost de la 
Gerència d’Infraestructures i Equipament de Defensa per 
possibilitar l’ingrés a l’Estat de fons destinats a atendre 
necessitats operatives de les Forces Armades.

Dos. Amb vigència per al 2006, les generacions de 
crèdit que suposin un increment en els crèdits per a incen-
tius al rendiment i l’autorització dels quals no sigui com-
petència del ministre d’Economia i Hisenda, requereixen 
un informe favorable previ del departament esmentat.

Tres. El Govern ha de comunicar trimestralment a 
les comissions de pressupostos del Congrés i del Senat 
les operacions d’execució del pressupost de l’Estat i de la 
Seguretat Social efectuades en aquest període de temps, 
als efectes d’informar del compliment del que preveu 
aquest article.

Article 12. De les ampliacions i incorporacions de crèdit.

U. Als efectes del que disposa l’article 54 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, 
tenen la condició d’ampliables els crèdits que s’esmenten 
a l’annex II d’aquesta Llei.

Dos. Als efectes del que disposa l’article 58.a) de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, 
es poden incorporar als crèdits de l’exercici de 2004 els 
romanents que es recullen a l’annex VII d’aquesta 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’efectua amb dues 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 atendre el finançament 
dels complements per a mínims de les pensions d’aquest 
sistema.

Tres. El pressupost de l’Institut de Gent Gran i Ser-
veis Socials es finança en l’exercici de l’any 2006 amb 
aportacions de l’Estat per a operacions corrents per un 
import de 2.320.794,06 milers d’euros i per a operacions 
de capital per un import de 55.995,01 milers d’euros, així 
com per qualsevol altre ingrés afectat als serveis prestats 
per l’entitat, per un import estimat de 197.654,69 milers 
d’euros.

Quatre. L’assistència sanitària no contributiva de l’Ins-
titut Social de la Marina es finança amb una aportació fina-
lista de l’Estat de 51.149,96 milers d’euros. Així mateix, es 
financen per aportació de l’Estat els serveis socials de l’Ins-
titut a través d’una transferència corrent per un import de 
33.488,91 milers d’euros i d’una transferència per a opera-
cions de capital per valor de 5.524,73 milers d’euros.

TÍTOL II

De la gestió pressupostària

CAPÍTOL I

De la gestió dels pressupostos docents

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

U. D’acord amb el que estableixen 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 
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econòmic per unitat escolar, als efectes de distribució de 
la quantia global dels fons públics destinats al sosteni-
ment dels centres concertats per a l’any 2006, és el que 
fixa l’annex IV d’aquesta Llei.

A fi de donar compliment al que preveu l’article 
75.1, en relació amb l’11.1 de la Llei orgànica 10/2002, de 
23 de desembre, de qualitat de l’educació, les unitats que 
es concertin en els ensenyaments d’educació infantil es 
financen d’acord amb els mòduls econòmics que esta-
bleix l’annex IV d’aquesta Llei.

Els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior es 
financen d’acord amb els mòduls econòmics que estableix 
l’annex IV d’aquesta Llei. En la partida corresponent a altres 
despeses d’aquelles unitats concertades de formació profes-
sional específica que, a l’empara del que disposa el Reial 
decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen 
determinats aspectes de l’ordenació de la formació profes-
sional en l’àmbit del sistema educatiu, tinguin l’autorització 
per a una ràtio inferior a 30 alumnes per unitat escolar, 
s’aplica un coeficient reductor 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, pel que fa a la participació de les empreses en el 
desenvolupament de les pràctiques dels alumnes, es fa 
en termes anàlegs als establerts per als centres públics.

Les unitats concertades de programes de garantia 
social es financen d’acord amb el mòdul econòmic esta-
blert a l’annex IV d’aquesta Llei.

Així mateix, les unitats concertades en què s’impartei-
xen els ensenyaments de batxillerat es financen d’acord 
amb el mòdul econòmic que estableix l’annex IV d’aquesta 
Llei.

Les comunitats autònomes en ple exercici de compe-
tències educatives poden adequar els mòduls establerts 
en aquest annex a les exigències derivades del currículum 
establert per cadascun dels ensenyaments, sempre que 
això no representi una disminució de les quanties 
d’aquests mòduls en cap de les quantitats en què es dife-
rencien, que fixa aquesta Llei.

Les retribucions del personal docent tenen efectivitat 
des de l’1 de gener de 2006, sense perjudici de la data en 
què se signin els respectius convenis col·lectius de l’ense-
nyament privat, aplicables a cada nivell educatiu en els 
centres concertats; l’Administració pot acceptar paga-
ments a compte, prèvia sol·licitud expressa i coincident 
de totes les organitzacions patronals i consulta amb les 
sindicals negociadores dels convenis col·lectius, fins al 
moment en què es produeixi la signatura del conveni cor-
responent, i es considera que aquests pagaments a 
compte tenen efecte des de l’1 de gener de 2006. El com-
ponent del mòdul destinat a «Altres despeses» té efectes a 
partir de l’1 de gener de 2006.

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

La quantia corresponent a «Altres despeses» s’abona 
mensualment i els centres poden justificar-ne l’aplicació 
en finalitzar l’exercici econòmic corresponent de manera 
conjunta per a tots els ensenyaments concertats del cen-
tre. En els cicles formatius de grau mitjà i superior d’una 
durada de 1.300 o 1.400 hores, les administracions educa-
tives poden establir l’abonament de la partida d’altres 
despeses del segon curs, fixada en el mòdul que preveu 
l’annex IV, de manera conjunta amb la corresponent al 
primer curs, sense que això representi en cap cas un 
increment de la quantia global resultant.

Dos. Als centres docents que tinguin unitats concer-
tades en tots els cursos de l’educació secundària obligatò-

ria, se’ls ha de dotar del finançament dels serveis d’orien-
tació educativa a què es refereix la disposició addicional 
tercera.3 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu. Aquesta dotació 
s’ha de fer sobre la base de calcular l’equivalent a una 
jornada completa del professional adequat a aquestes 
funcions, per cada 25 unitats concertades d’educació 
secundària obligatòria. Per tant, els centres concertats 
tenen dret a la jornada corresponent d’aquest professio-
nal, en funció del nombre d’unitats d’educació secundària 
obligatòria que tinguin concertades. En l’àmbit de les 
seves competències i d’acord amb les seves disponibili-
tats pressupostàries, les administracions educatives 
poden incrementar el finançament dels serveis d’orienta-
ció educativa.

Tres. En l’àmbit de les seves competències, les admi-
nistracions educatives poden fixar les relacions professor/
unitat concertada adequades per 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 lec-
tives setmanals.

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

Així mateix, l’Administració no assumeix els incre-
ments retributius, fixats en conveni col·lectiu, que supo-
sin un percentatge superior a l’increment establert per al 
professorat de l’ensenyament públic en els diferents 
nivells d’ensenyament llevat que, per 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, se’n produeixi el reconeixement exprés de 
l’Administració i la consegüent consignació pressupostà-
ria.

Quatre. Les administracions educatives poden incre-
mentar, en l’àmbit de les seves competències, les relaci-
ons professor/unitat dels centres concertats, en funció del 
nombre total de professors afectats per les mesures de 
recol·locació que s’hagin estat adoptant fins a l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei i estiguin en aquest moment inclo-
sos en la nòmina de pagament delegat, així com de la 
progressiva potenciació dels equips docents.

Tot això, sense perjudici de les modificacions d’unitats 
que es produeixin en els centres concertats, com a conse-
qüència de la normativa vigent en matèria de concerts 
educatius.

Cinc. Als centres docents concertats se’ls ha de dotar 
de les compensacions econòmiques i professionals per a 
l’exercici a la funció directiva, en els termes que preveu la 
disposició addicional setena de la Llei orgànica 9/1995, de 
20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el govern 
dels centres docents.

Sis. Les quantitats màximes que han de percebre 
dels alumnes en concepte de finançament complementari 
al que prové dels fons públics que s’assignin al règim de 
concerts singulars, subscrits per a ensenyaments de 
nivells no obligatoris, i en concepte exclusiu d’ensenya-
ment reglat, són les que s’estableixen a continuació:

a) Cicles formatius de grau superior: 18,03 euros 
alumne/mes durant deu mesos, en el període comprès 
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 comprès entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2006.

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

Els centres que l’any 2005 estiguin autoritzats a perce-
bre quotes superiors a les assenyalades poden mantenir-
les per a l’exercici de 2006.



16 Dilluns 2 gener 2006 Suplement núm. 1

La quantitat abonada per l’Administració no pot ser 
inferior a la resultant de minorar en 3.606,08 euros l’im-
port corresponent al component d’«Altres despeses» dels 
mòduls econòmics establerts a l’annex IV d’aquesta Llei, i 
les administracions educatives competents poden esta-
blir la regulació necessària.

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

Set. Per tal d’avançar en el procés d’analogia retribu-
tiva 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 que 
estableix la disposició addicional setena de la Llei orgà-
nica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’ava-
luació i el govern dels centres docents i de procedir a 
l’augment de la dotació del finançament dels serveis 
d’orientació educativa a què es refereix la disposició addi-
cional tercera.3 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, 
d’ordenació general del sistema educatiu, sobre la base 
de calcular l’equivalent a una jornada completa del pro-
fessional adequat a aquestes funcions, per cada 16 unitats 
concertades d’educació secundària obligatòria; l’import 
del mòdul econòmic per unitat escolar per a l’àmbit terri-
torial de les ciutats de Ceuta i Melilla és el que estableix 
l’annex V d’aquesta Llei.

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

A l’empara del que disposa la disposició addicional 
primera de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, s’autoritzen els costos de personal docent 
(funcionari i contractat) i del personal d’administració i 
serveis (funcionari i laboral fix) de la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància (UNED) per a l’any 2006 i pels 
imports consignats a l’annex VI d’aquesta Llei.

CAPÍTOL II

De la gestió pressupostària de la sanitat i dels serveis 
socials

Article 16. Competències específiques en matèria de 
modificacions pressupostàries de l’Institut Nacional 
de Gestió Sanitària i de l’Institut de Gent Gran i Ser-
veis Socials.

Correspon al ministre d’Economia i Hisenda autoritzar 
respecte als pressupostos de l’Institut Nacional de Gestió 
Sanitària i de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials les 
modificacions pressupostàries següents:

1. Les transferències de crèdit en què afectin despe-
ses de personal o altres codis pressupostaris que esmenta 
l’apartat 2 de l’article 44 de la Llei general pressupostà-
ria.

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

Article 17. Aplicació de romanents de tresoreria en el 
pressupost de l’Institut de Gent Gran i Serveis So-
cials.

Els romanents de tresoreria, a favor de l’Institut de 
Gent Gran i Serveis Socials, existents a la Tresoreria Gene-
ral de la Seguretat Social el 31 de desembre de cada any, 
s’han de destinar a finançar el pressupost de despeses de 
l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials del primer exercici 
pressupostari que s’elabori. Així mateix, poden ser utilit-
zats per finançar possibles modificacions en l’exercici 
següent al qual es produeixin.

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 recaptadora o d’altres actes administratius acor-
dats o dictats per l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària és del 5 per cent, amb un màxim de 105 milions 
d’euros.

Dos. Als efectes del que disposa el paràgraf quart del 
punt cinc.b) de l’article 103 de la Llei 31/1990, de 27 de 
desembre, la variació de recursos de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària derivada de la indicada partici-
pació, s’instrumenta a través d’una generació de crèdit 
que ha de ser autoritzada pel ministre d’Economia i 
Hisenda, la quantia de la qual és la resultant d’aplicar, fins 
al màxim indicat, el percentatge que assenyala el punt 
anterior.

TÍTOL III

De les despeses de personal

CAPÍTOL I

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

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

U. Als efectes del que estableix aquest article, cons-
titueixen 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 seva competència.

c) Les corporacions locals i organismes que en depe-
nen, de conformitat amb els articles 126.1 i 4 i 153.3 del 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

d) Les entitats gestores i els serveis comuns de la 
Seguretat Social.

e) Els òrgans constitucionals de l’Estat, sense perju-
dici del que estableix l’article 72.1 de la Constitució.

f) El Banc d’Espanya.
g) L’ens públic Radiotelevisió Espanyola i les seves 

societats estatals per a la gestió dels serveis públics de 
radiodifusió i televisió.

h) Les societats mercantils públiques que percebin 
aportacions de qualsevol naturalesa amb càrrec als pres-
supostos públics o amb càrrec als pressupostos dels ens 
o societats que pertanyin al sector públic destinades a 
cobrir 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 d’1 de gener de l’any 2006, les 
retribucions del personal al servei del sector públic, inclo-
ses, si s’escau, les diferides, no poden experimentar un 
increment global superior al 2 per cent respecte a les de 
l’any 2005, en termes d’homogeneïtat per als dos perío-
des de la comparació, tant pel que fa a efectius de perso-
nal com a l’antiguitat d’aquest.

Amb independència del que estableix el paràgraf 
anterior, les pagues extraordinàries dels funcionaris en 
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servei actiu als quals sigui aplicable el règim retributiu de 
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma 
de la funció pública, tenen un import, cadascuna d’elles, 
d’una mensualitat de sou i triennis, més un 80 per cent del 
complement de destinació mensual que percebi el funcio-
nari, en la paga corresponent al mes de juny, i pel 100 per 
cent d’aquest complement en la del mes de desembre. 
Aquests augments retributius s’apliquen al marge de les 
millores retributives aconseguides en els pactes o acords 
prèviament signats per les diferents administracions 
públiques en el marc de les seves competències.

Les pagues extraordinàries de la resta del personal 
sotmès a règim administratiu i estatutari, en servei actiu, 
han d’incorporar un percentatge de la retribució comple-
mentària que es percebi, equivalent al complement de 
destinació, de manera que assoleixi una quantia indivi-
dual similar a la resultant per aplicació del paràgraf ante-
rior 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 meriti en 14 mensuali-
tats, la quantia addicional, definida en el paràgraf ante-
rior, s’ha de distribuir entre aquestes mensualitats, de 
manera que l’increment anual sigui igual a l’experimentat 
per la resta de funcionaris.

Així mateix, la massa salarial del personal laboral ha 
d’experimentar l’increment necessari per fer possible que 
se li apliqui una quantia anual equivalent a la que resulti 
per als funcionaris públics, d’acord amb el que disposen 
els dos paràgrafs anteriors d’aquest apartat.

Tres. A més de l’increment general de retribucions 
previst en els paràgrafs precedents, les administracions, 
entitats i societats a què es refereix l’apartat u d’aquest 
article, que no disposin d’un pla de pensions, poden des-
tinar fins a un 0,5 per cent de la massa salarial a finançar 
aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes 
d’assegurança col·lectius que incloguin la cobertura de la 
contingència de jubilació, per al personal inclòs en els 
seus àmbits, d’acord amb el que estableix la disposició 
final segona del text refós de la Llei de regulació dels 
plans i fons de pensions.

En aquest cas, per al càlcul del límit de l’aportació 
total l’any 2006, s’aplica el percentatge sobre la despesa 
corresponent 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 sotmès a la legislació laboral definida a l’article 22.U 
d’aquesta Llei; no compten a aquests efectes les despeses 
d’acció social.

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

L’assignació individual de les aportacions correspo-
nents al personal laboral s’ha de determinar de manera 
que resulti equivalent a la del personal funcionari, d’acord 
amb el que estableix 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 aquest apartat, tenen a tots els efectes 
la consideració de retribució diferida.

Quatre. El que disposen els apartats anteriors s’en-
tén sense perjudici de les adequacions retributives que, 
amb caràcter singular i excepcional, siguin imprescindi-
bles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del 
nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau 
de consecució dels objectius fixats en aquest, 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 impliquin 
creixements retributius superiors als que estableixen 
aquest article o les normes que el despleguin han d’expe-
rimentar l’oportuna adequació, i esdevenen inaplicables 
en cas contrari les clàusules que s’hi oposin.

Sis. Aquest article té caràcter bàsic i es dicta a l’em-
para 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 2006 han de recollir expressament els criteris 
assenyalats en aquest 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 a l’arti-
cle l’anterior ha de ser, com a màxim, igual al 100 per cent 
de la taxa de reposició d’efectius i s’han de concentrar en 
els sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels 
serveis públics essencials. Dins d’aquest límit, i sense 
perjudici del que disposen les lletres a), b), c) i d) de l’arti-
cle 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 
ha d’incloure tots els llocs i les places ocupats per perso-
nal interí, nomenat o contractat en l’exercici anterior, 
excepte aquells sobre els quals hi hagi una reserva de lloc 
o estiguin inclosos en processos de provisió.

Aquest últim criteri no és aplicable a les Forces Arma-
des, on el nombre de places de militars de carrera i de 
militars de complement, d’acord amb el que estableix la 
Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim de personal de les 
Forces Armades, és el resultant de l’aplicació del model 
genèric de provisió de places per a quadre de comanda-
ment a les Forces Armades, aprovat pel Reial decret
1205/2003, de 19 de setembre, tenint en compte, si s’es-
cau, el que preveu el punt 3 de la disposició transitòria 
segona de l’esmentada Llei 17/1999, i s’ha de determinar per 
reglament d’acord amb el que preveuen l’article 18 sobre 
plantilles de quadre de comandament i l’article 21 sobre 
provisió de places de les Forces Armades, tots dos de la 
Llei esmentada. El nombre de places de militars professio-
nals de tropa i marineria ha de ser el necessari per assolir 
els efectius que fixa la disposició addicional vuitena 
d’aquesta Llei de pressupostos generals de l’Estat.

La limitació que conté el paràgraf primer d’aquest arti-
cle no és aplicable a les forces i cossos de la Seguretat de 
l’Estat ni a aquelles comunitats autònomes que hagin 
d’efectuar un desplegament dels efectius de policia autò-
noma en el seu territori en relació amb la cobertura de les 
places corresponents, ni tampoc al personal de l’Adminis-
tració de justícia, per al qual s’ha de determinar d’acord 
amb el que disposa la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de 
demarcació i de planta judicial, ni a les administracions 
públiques amb competències educatives per al desplega-
ment de les lleis orgàniques 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, i 10/2002, de 23 de 
desembre, de qualitat de l’educació, en relació amb la 
determinació del nombre de places per a l’accés als cos-
sos de funcionaris docents.

En l’àmbit de l’Administració local, aquest criteri no 
s’aplica al personal de la policia local, ni al dels serveis de 
prevenció i extinció d’incendis. Tampoc s’aplica als muni-
cipis amb una població inferior als 50.000 habitants.

Amb independència del que disposa el paràgraf pri-
mer d’aquest apartat, les administracions públiques 
poden convocar els llocs o les places corresponents als 
seus diferents cossos, escales o categories que, estant 
dotats pressupostàriament i inclosos en les seves rela-
cions de llocs de treball o catàlegs, així com en les planti-
lles de personal laboral, estiguin ocupats interinament o 
temporalment abans de l’1 de gener de 2005; aquestes 
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places no compten als efectes de la corresponent oferta 
d’ocupació pública.

Dos. Durant l’any 2006 no s’ha de procedir a la con-
tractació de personal temporal, ni al nomenament de 
funcionaris interins, en l’àmbit a què es refereix l’apartat 
u de l’article anterior, llevat de casos excepcionals i per 
cobrir necessitats urgents i inajornables. En qualsevol 
cas, les places corresponents als nomenaments i contrac-
tacions de personal interí compten als efectes de complir 
el límit màxim de la taxa de reposició d’efectius en l’oferta 
d’ocupació pública corresponent al mateix any en què 
aquells es produeixin i, si no és possible, en la següent 
oferta d’ocupació pública.

Tres. El Govern, amb el límit que estableix l’apartat u 
anterior, pot autoritzar, a través de l’oferta d’ocupació 
pública, amb l’informe favorable previ del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda, a proposta del Ministeri d’Administra-
cions Públiques i a iniciativa dels departaments o organis-
mes públics competents en la matèria, la convocatòria de 
places vacants de nou ingrés que es refereixin al personal 
de l’Administració Civil de l’Estat i els seus organismes 
autònoms, personal civil de l’Administració militar i els 
seus organismes autònoms, personal de l’Administració 
de la Seguretat Social, personal estatutari de la Seguretat 
Social, personal de l’Administració de justícia, Forces 
Armades i forces i cossos de seguretat de l’Estat, i perso-
nal dels ens públics Agència Estatal de l’Administració 
Tributària, Consell de Seguretat Nuclear, Agència de Pro-
tecció de Dades, i de l’entitat pública empresarial Loteries 
i Apostes de l’Estat, així com dels llocs i places a què es 
refereix l’últim paràgraf de l’apartat u.

La contractació de personal laboral temporal i el 
nomenament de funcionaris interins, en les condicions 
que estableix l’apartat dos d’aquest article, requereix l’au-
torització prèvia conjunta dels ministeris d’Administracions 
Públiques i d’Economia i Hisenda.

Aquests departaments també poden autoritzar les cor-
responents convocatòries de llocs o places vacants de les 
entitats públiques empresarials, organismes i ens públics 
no esmentats anteriorment, respectant la taxa de reposició 
d’efectius establerta amb caràcter general. Aquesta autorit-
zació conjunta també és aplicable a les societats estatals 
per a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televi-
sió dependents de l’ens públic Radiotelevisió Espanyola.

Quatre. La contractació de personal fix o temporal a l’es-
tranger d’acord amb la legislació local o, si s’escau, legislació 
espanyola, en l’àmbit a què es refereix l’apartat tres, requereix 
l’autorització conjunta prèvia dels ministeris d’Administra-
cions Públiques i d’Economia i Hisenda.

Cinc. Els apartats u i dos d’aquest article tenen caràc-
ter bàsic i es dicten a l’empara dels articles 149.1.13a i 156.1 
de la Constitució. Les lleis de pressupostos de les comuni-
tats autònomes i els pressupostos de les corporacions 
locals corresponents a l’exercici de l’any 2006 han de reco-
llir expressament els criteris assenyalats en els apartats 
esmentats.

CAPÍTOL II

Dels règims retributius

Article 21. Personal del sector públic estatal sotmès 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 sotmès a règim administratiu i estatu-
tari són les derivades de l’aplicació de les normes 
següents:

a) Les retribucions bàsiques d’aquest personal, així 
com les complementàries de caràcter fix i periòdic assigna-
des als llocs de treball que exerceixi, experimenten un crei-
xement del 2 per cent respecte a les establertes per a l’exer-

cici de 2005, sense perjudici del que estableixen els paràgrafs 
segon i tercer de l’article 19.dos d’aquesta Llei i, si s’escau, 
de l’adequació de les retribucions complementàries quan 
sigui necessària per assegurar que les assignades a cada 
lloc de treball tinguin la relació que sigui procedent amb el 
contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsa-
bilitat, perillositat o penositat d’aquest.

b) El conjunt de les restants retribucions complemen-
tàries té, així mateix, un creixement del 2 per cent respecte 
a les establertes per a l’exercici de 2005, sense perjudici de 
les modificacions que derivin de la variació del nombre 
d’efectius assignats a cada programa, del grau de consecu-
ció dels objectius fixats per a aquest i del resultat individual 
de la seva aplicació.

c) Els complements personals i transitoris i altres 
retribucions que tinguin un caràcter anàleg, així com les 
indemnitzacions per raó del servei, es regeixen per la nor-
mativa específica i pel que disposa aquesta Llei, sense que 
li sigui aplicable l’augment del 2 per cent previst en 
aquesta.

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 referida són 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 és de 
5,95 euros per trienni.

Dos. El que preveu aquesta Llei s’aplica, així mateix, 
a les retribucions fixades en euros que correspondrien en 
el territori nacional als funcionaris destinats a l’estranger, 
sense perjudici de la successiva aplicació dels mòduls 
que siguin procedents en virtut de la normativa vigent.

Tres. Les retribucions bàsiques del personal funcio-
nari que presta serveis a la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, Sociedad Anónima, experimenten un creixe-
ment del 2 per cent respecte a les establertes per a l’exer-
cici de 2005, sense perjudici de l’aplicació a aquest col-
lectiu del que disposa el paràgraf segon de l’article 19.dos 
d’aquesta Llei.

Les retribucions complementàries d’aquests funcio-
naris experimenten, en el seu conjunt, un increment del 2 
per cent respecte a les establertes per a l’exercici de 2005, 
sense perjudici de les adequacions que siguin necessàries 
per adaptar-les als requeriments i els continguts especí-
fics dels llocs de treball de la Societat Estatal, i del grau de 
consecució dels seus objectius.

El que disposen els apartats anteriors s’ha d’entendre 
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la com-
paració, tant pel que fa a efectius de personal com a l’anti-
guitat d’aquest.

Article 22. Personal laboral del sector públic estatal.

U. Als efectes d’aquesta Llei s’entén per massa sala-
rial el conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i 
les despeses d’acció social meritades durant el 2005 pel 
personal laboral del sector públic estatal, amb el límit de 
les quanties que han rebut informe favorable del Ministeri 
d’Economia i Hisenda per a aquest exercici pressupostari, 
excepte, en tot cas:

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

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

d) Les indemnitzacions o avançaments per despeses 
que hagi realitzat el treballador.

Amb efectes d’1 de gener de l’any 2006 la massa salarial 
del personal laboral del sector públic estatal no pot experi-
mentar un creixement global superior al 2 per cent respecte 
a l’establerta per a l’exercici de 2005, comprès en aquest 
percentatge el de tots els conceptes, sense perjudici del que 
disposa el quart paràgraf de l’article 19.dos i del que pugui 
derivar de la consecució dels objectius assignats a cada 
departament ministerial o organisme públic mitjançant l’in-
crement de la productivitat o modificació dels sistemes 
d’organització del treball o la classificació professional.

Les variacions de la massa salarial bruta es calculen en 
termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de 
comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antigui-
tat d’aquest com al règim privatiu de treball, jornada, hores 
extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, i 
s’han de computar per separat les quantitats que corres-
ponguin a les variacions en aquests conceptes.

El que preveuen els paràgrafs anteriors representa el 
límit màxim de la massa salarial, la distribució i aplicació 
individual de la qual s’ha de produir a través de la nego-
ciació col·lectiva. L’autorització de la massa salarial és requi-
sit previ per al començament de les negociacions de conve-
nis o acords col·lectius que se subscriguin l’any 2006, i amb 
càrrec a aquesta s’han de satisfer la totalitat de les retribuci-
ons del personal laboral derivades del corresponent acord i 
totes les que es meritin al llarg de l’any esmentat.

Dos. Durant el primer trimestre del 2006 els departa-
ments ministerials, organismes, entitats públiques empre-
sarials i altres ens públics han de sol·licitar al Ministeri 
d’Economia i Hisenda la corresponent autorització de 
massa salarial, i han d’aportar a aquest efecte la certificació 
de les retribucions salarials satisfetes i meritades el 2005. 
La massa salarial autoritzada s’ha de tenir en compte per 
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 refereix 
aquest article són les establertes per al personal funcionari. 
Per al personal laboral acollit al Conveni Únic per al perso-
nal laboral de l’Administració General de l’Estat les quan-
ties s’han d’ajustar a l’equivalència següent: 

Grup de titulació
Funcionaris

Grup professional
Personal laboral

  
A 1
B 2
C 3 i 4

D 5 i 6
E 7 i 8

 Per al personal laboral no acollit a aquest Conveni 
únic l’equivalència s’efectua d’acord amb el nivell de titu-
lació exigit en el seu conveni col·lectiu o contracte laboral, 
de conformitat amb l’establerta 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 és de 5,95 
euros per trienni.

Quatre. Quan es tracti de personal no subjecte a con-
veni col·lectiu, les retribucions del qual estiguin determi-
nades en tot o en part mitjançant un contracte individual, 
s’han de comunicar al Ministeri d’Economia i Hisenda les 
retribucions satisfetes i meritades durant el 2005.

Cinc. Les indemnitzacions o avançaments del perso-
nal laboral, que es regeixen per la seva normativa especí-
fica, no poden experimentar creixements superiors als 
que s’estableixin amb caràcter general per al personal no 
laboral de l’Administració de l’Estat.

Article 23. Retribucions dels alts càrrecs del Govern de la 
Nació, dels seus òrgans consultius i de l’Administració 
General de l’Estat.

U. Les retribucions per a l’any 2006 dels alts càrrecs 
compresos en aquest nombre es fixen en les quanties 
següents, sense dret a pagues extraordinàries i referides 
a dotze mensualitats, sense perjudici de la percepció de 
catorze mensualitats de la retribució per antiguitat que els 
pugui correspondre 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 
és l’establert amb caràcter general per als funcionaris 
públics als 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, i a aquest efecte es fixen les següents 
quanties de sou, complement de destinació i complement 
específic, referides a dotze mensualitats, així com la quan-
tia que s’ha d’incloure en cadascuna de les pagues extra-
ordinàries en aplicació de l’article 19.dos d’aquesta 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

Grup de titulació
Funcionaris

Grup professional
Personal laboral

  



20 Dilluns 2 gener 2006 Suplement núm. 1

 Tres. Tots els alts càrrecs a què es refereix el número 
anterior mantenen la categoria i el rang que els corres-
pongui d’acord amb la normativa vigent, sense perjudici 
que el complement de productivitat que, si s’escau, els 
assigni el titular del departament dins els crèdits assig-
nats per a aquesta finalitat pugui ser diferent d’acord amb 
el que preveu l’article 25.U.E) d’aquesta Llei, i de la per-
cepció, en catorze mensualitats, de la retribució per anti-
guitat que els pugui correspondre d’acord amb la norma-
tiva vigent.

Quatre.1. Les retribucions dels consellers perma-
nents i del secretari general del Consell d’Estat l’any 2006 
són les que s’estableixen a continuació sense perjudici de 
les que els pugui 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 que s’inclou a la paga extraordinà-

ria de juny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.606,68
Quantia que s’inclou a la paga extraordinà-

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

 2. Dins els crèdits establerts a aquest efecte el presi-
dent del Consell d’Estat pot assignar un complement de 
productivitat als consellers permanents i al secretari 
general del mateix Consell, d’acord amb el que preveu 
l’article 25.U .E) d’aquesta Llei. 

 3. A més de les quantitats derivades del que dispo-
sen els paràgrafs anteriors els esmentats alts càrrecs 
perceben, si s’escau, les retribucions fixades en els 
acords aprovats pel mateix òrgan en matèria d’adequació 
pel concepte d’antiguitat, i si han tingut la condició prè-
via de funcionaris públics, amb independència de la seva 
situació d’activitat, jubilació o retir com a funcionaris, 
tenen dret a seguir perfeccionant els triennis reconeguts 
sota aquesta condició segons la normativa aplicable en 
cada cas i a percebre, en catorze mensualitats, la diferèn-
cia resultant per aquest concepte quan la quantia deri-
vada d’aquesta normativa fos superior a l’aprovada en 
els esmentats acords.

Cinc. Les retribucions dels presidents i vicepresi-
dents i, si s’escau, les dels directors generals quan els 
correspongui l’exercici de les funcions executives de 
màxim nivell de les entitats públiques empresarials i 
altres ens públics són autoritzades, durant l’exercici de 
l’any 2006, pel ministre d’Economia i Hisenda a proposta 
del titular del Departament al qual estiguin adscrits, dins 
els criteris sobre increments retributius establerts a l’arti-
cle 21 d’aquesta 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 perjudici de les 
que els pugui 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 Gene-

ral del Poder Judicial: 

Euros

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

Euros

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



Suplement núm. 1 Dilluns 2 gener 2006 21

 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

 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 aquests càrrecs perceben, si s’es-
cau, 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 seva situació d’activitat, 
jubilació o retir com a funcionaris, tenen dret a seguir per-
feccionant els triennis reconeguts sota aquesta condició 
segons la normativa aplicable en cada cas i a percebre, en 
catorze mensualitats, la diferència resultant per aquest 
concepte quan la quantia derivada de la normativa sigui 
superior a l’aprovada en els esmentats 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 estableix l’article 21.U 
d’aquesta Llei, les retribucions a percebre l’any 2006 pels 
funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, que ocupin llocs de treball per als 
quals el Govern ha aprovat l’aplicació del règim retributiu 
previst en aquesta Llei, sense perjudici de l’aplicació del 
que preveu la lletra d) d’aquest mateix article, són les 
següents:

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

Grup Sou Triennis

   
A 13.092,24 503,16
B 11.111,52 402,60
C 8.282,88 302,28
D 6.772,68 201,96
E 6.183,12 151,56

 B) Les pagues extraordinàries, que són dues a l’any, 
es meriten d’acord amb el que preveu l’article 33 de la Llei 
33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1988. L’import de cadascuna d’aquestes 
pagues és d’una mensualitat de sou i triennis i, en aplica-
ció del que estableix l’article 19.Dos paràgraf segon 
d’aquesta Llei, les quanties que a continuació s’assenya-
len per a cada paga, segons el nivell del complement de 
destinació mensual que es percebi: 

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 hagin fet una jornada de treball 
reduïda durant els sis mesos immediatament anteriors 
als mesos de juny o desembre, l’import de la paga extra-
ordinària experimenta la reducció proporcional correspo-
nent.

C) El complement de destinació corresponent al 
nivell del lloc de treball que s’ocupi, 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
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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
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

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

D) El complement específic que, si s’escau, estigui 
assignat al lloc que ocupi, la quantia del qual experimenta 
un increment del 2 per cent respecte a l’aprovada per a 
l’exercici de 2005, sense perjudici, si s’escau, del que pre-
veu l’article 21.U.a) d’aquesta Llei.

E) El complement de productivitat, que retribueix 
l’especial rendiment, l’activitat i la dedicació extraordinà-
ries, i l’interès o iniciativa amb què s’ocupin els llocs de 
treball, sempre que redundin a millorar els seus resul-
tats.

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

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

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

F) Les gratificacions per serveis extraordinaris, que 
concedeixen els departaments ministerials o organismes 
públics dins els crèdits assignats amb aquesta finalitat.

Aquestes gratificacions tenen caràcter excepcional i 
només poden ser reconegudes per serveis extraordinaris 
prestats fora de la jornada normal de treball sense que, en 
cap cas, puguin ser fixes en la seva quantia ni periòdiques 
en la seva meritació, ni originar drets individuals en perío-
des successius.

Dos. D’acord amb el que preveu l’article 21.U.B) 
d’aquesta Llei, el Ministeri d’Economia i Hisenda pot 
modificar la quantia dels crèdits globals destinats a aten-
dre el complement de productivitat, les gratificacions per 
serveis extraordinaris i altres incentius al rendiment, per 
adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada pro-
grama i al grau de consecució dels objectius fixats en 
aquest. Els departaments ministerials, al seu torn, han de 
donar compte de les quanties individuals dels esmentats 
incentius als ministeris d’Economia i Hisenda i d’Adminis-
tracions Públiques, especificant els criteris de concessió 
aplicats.

Tres. Els funcionaris interins inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, perceben les 
retribucions bàsiques, exclosos triennis, corresponents al 
grup en què estigui inclòs el cos en què ocupin vacant, i 
és aplicable a aquest col·lectiu el que disposen el segon 
paràgraf de l’article 19.Dos i l’article 25.U.B) i les retribu-
cions complementàries que corresponguin al lloc de tre-
ball que ocupin, excloses les que estiguin vinculades a la 
condició de funcionari de carrera.

Quatre. El personal eventual que regula l’article 20.2 
de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, percep les retribucions per 
sou i pagues extraordinàries corresponents al grup d’assi-
milació en què el Ministeri d’Administracions Públiques 
classifiqui les seves funcions, i és aplicable a aquest col-
lectiu el que disposen el segon paràgraf de l’article 19.Dos 
i l’article 25.U.B), tots dos d’aquesta Llei i les retribucions 
complementàries que corresponguin al lloc de treball 
reservat a personal eventual que exerceixi.

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

Cinc. El complement de productivitat es pot assig-
nar, si s’escau, als funcionaris interins i al personal even-
tual, així com als funcionaris en pràctiques, quan aques-
tes es duguin a terme ocupant un lloc de treball, sempre 
que estigui autoritzada la seva aplicació als funcionaris de 
carrera que exerceixin llocs de treball anàlegs, llevat que 
aquest complement estigui vinculat a la condició de funci-
onari de carrera. Així mateix els és aplicable el que preveu 
la lletra d) de l’article 21.U, si s’escau, tenint en compte el 
que estableix el text refós de la Llei de regulació dels 
plans i fons de pensions.

Sis. Els funcionaris en qualsevol situació administra-
tiva en la qual, d’acord amb la normativa vigent aplicable 
en cada cas, tinguin reconegut el dret a la percepció de 
triennis perceben, a més, l’import de la part proporcional 
que, per aquest concepte, correspongui a les pagues 
extraordinàries.

Set. Quan el nomenament de funcionaris en pràcti-
ques a què es refereix l’article 24.1 del Reglament aprovat 
pel Reial decret 364/1995, de 10 de març, recaigui en fun-
cionaris de carrera d’un altre cos o escala de grups de 
titulació inferior a aquell en què s’aspira a ingressar, 
durant el temps corresponent al període de pràctiques o 
el curs selectiu se segueixen percebent els triennis en 
cada moment perfets i es computa aquest temps, als efec-
tes de consolidació de triennis i de drets passius, com 
servit en el nou cos o escala en cas que, de manera efec-
tiva, s’adquireixi la condició de funcionari de carrera en 
aquests últims.

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

U. D’acord amb el que disposa l’article 21.U 
d’aquesta Llei les retribucions a percebre l’any 2006 pels 
militars professionals que preveu l’article 2 de la Llei

Nivell
Import

–
Euros
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17/1999, de 18 de maig, de règim del personal de les For-
ces Armades, són les següents:

a) Les retribucions bàsiques, exclosos els triennis en 
el cas dels militars de complement i els militars professio-
nals de tropa i marineria amb una relació de serveis de 
caràcter temporal, que corresponguin al grup d’equiva-
lència en què estigui classificat el lloc de treball correspo-
nent, en la quantia establerta per als funcionaris de l’Estat 
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció 
Pública.

La valoració i meritació dels triennis i de les pagues 
extraordinàries s’efectua d’acord amb la normativa espe-
cífica aplicable a aquest personal i, supletòriament, amb 
la normativa dels funcionaris inclosos en l’àmbit de la 
referida Llei 30/1984, i són igualment aplicables al perso-
nal en actiu el que disposa el paràgraf segon de l’article 
19.Dos d’aquesta Llei en relació amb les esmentades 
pagues, per la qual cosa s’ha d’incloure un 80 per cent del 
complement d’ocupació mensual en la paga corresponent 
al mes de juny, i el 100 per cent d’aquest complement 
mensual en la del mes de desembre, segons les quanties 
assenyalades a l’article 25.U.B) d’aquesta Llei.

b) Les retribucions complementàries de caràcter 
general, el component singular del complement específic, 
i el complement per incorporació, si s’escau, que experi-
menten un increment del 2 per cent respecte a les esta-
blertes el 2005, sense perjudici del que preveu l’article 
21.U.a) d’aquesta Llei.

c) El complement de dedicació especial, inclòs el 
concepte d’«atenció continuada» a què fa referència l’arti-
cle 19.1 del Reial decret 662/2001, de 22 de juny, i la grati-
ficació per serveis extraordinaris, les quanties del qual 
han de ser determinades pel Ministeri de Defensa dins 
dels crèdits que s’assignin específicament per a aquestes 
finalitats.

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

D’acord amb el que preveuen l’article 21.U.b) d’aquesta 
Llei i la regulació específica del règim retributiu del perso-
nal militar, el ministre d’Economia i Hisenda pot modificar 
la quantia dels crèdits destinats a atendre la dedicació 
especial i la gratificació per serveis extraordinaris, per 
adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada pro-
grama i al grau de consecució dels objectius que s’hi 
fixen.

En cap cas les quanties assignades per complement 
de dedicació especial o per gratificació per serveis extra-
ordinaris originen drets individuals respecte a valoracions 
o apreciacions corresponents a períodes successius.

Dos. Quan el Ministeri de Defensa hagi subscrit con-
certs amb les universitats per a la utilització de les institu-
cions sanitàries del departament segons les bases esta-
blertes per al règim d’aquests en el Reial decret 1652/1991, 
d’11 d’octubre, el personal mèdic i sanitari que ocupi llocs 
de treball en aquests centres amb la condició de places 
vinculades percep, a més de les retribucions bàsiques que 
els correspongui, en concepte de retribucions comple-
mentàries, els complements de destinació, específic i de 
productivitat en les quanties establertes en aplicació de la 
base tretzena. Vuit, 4, 5 i 6.a) i b) del Reial decret esmen-
tat.

El personal esmentat, quan tingui a més la condició de 
militar, pot percebre així mateix l’ajuda per a vestuari i les 
pensions de recompenses, l’import del complement de 
dedicació especial en concepte d’atenció continuada, 
segons el que estableix 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 pel Reial decret 662/2001, de 22 

de juny, tot això sense perjudici del compliment del que 
disposa quant a la nòmina única per la Universitat i als 
mecanismes de compensació pressupostària a què es 
refereixen, respectivament, l’apartat set de l’esmentada 
base tretzena i les bases establertes a aquest efecte en el 
concert corresponent.

Tres. Els membres de les Forces Armades que ocu-
pin llocs de treball inclosos en les relacions de llocs de 
treball del Ministeri o els seus organismes autònoms, per-
ceben les retribucions bàsiques corresponents a la seva 
ocupació militar, d’acord amb el que estableix el número 
u d’aquest article, i les complementàries assignades al 
lloc que ocupin, d’acord amb les quanties establertes en 
aquesta Llei per als funcionaris de l’Estat inclosos en l’àm-
bit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, tot això 
sense perjudici de continuar percebent les pensions i gra-
tificacions que siguin conseqüència de les recompenses 
militars a què es refereix 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 perso-
nal de les Forces Armades.

Quatre. Així mateix al personal a què es refereix 
aquest article li és aplicable el que preveu la lletra d) de 
l’article 21.U, si s’escau, tenint en compte el que estableix 
el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de 
pensions.

El que disposa el present article s’ha d’entendre sense 
perjudici de la regulació específica que per a determinats 
conceptes i personal de les Forces Armades estableix la 
normativa vigent.

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

U. D’acord amb el que disposa l’article 21.U 
d’aquesta Llei, les retribucions que ha de percebre l’any 
2006 el personal del cos de la Guàrdia Civil són les 
següents:

A) Les retribucions bàsiques que corresponguin al 
grup d’equivalència en què estigui classificada l’ocupació 
corresponent, en la quantia establerta per als funcionaris 
de l’Estat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció 
Pública.

La valoració i meritació dels triennis i de les pagues 
extraordinàries s’ha de fer d’acord amb la normativa apli-
cable a aquest personal i, supletòriament, amb la norma-
tiva dels funcionaris públics inclosos en l’àmbit d’aplica-
ció de l’esmentada Llei 30/1984, i és igualment aplicable 
per al personal en servei actiu el que disposa el paràgraf 
segon de l’article 19.Dos d’aquesta Llei en relació amb 
aquestes pagues, per la qual cosa s’hi han d’incloure les 
quanties assenyalades a l’article 25.U.B) d’aquesta Llei 
per a cada paga, segons el nivell del complement de des-
tinació mensual que es percebi.

B) Les retribucions complementàries de caràcter fix i 
periòdic, que experimenten un increment del 2 per cent 
respecte a les establertes el 2005, sense perjudici, si s’es-
cau, del que preveu l’article 21.U.a) d’aquesta Llei.

La quantia del complement de productivitat es regeix 
per les normes establertes per als funcionaris de l’Estat 
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública.

Dos. Així mateix al personal a què es refereix aquest 
article li és aplicable el que preveu la lletra d) de l’article 
21.U, si s’escau, tenint en compte el que estableix el text 
refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pen-
sions.
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Article 28. Retribucions del personal del Cos Nacional de 
Policia.

U. D’acord amb el que disposa l’article 21.U 
d’aquesta Llei, les retribucions que perceben l’any 2006 
els funcionaris del cos nacional de policia són les 
següents:

A) Les retribucions bàsiques que corresponguin al 
grup en què estigui classificat, a efectes econòmics, la 
categoria corresponent, en la quantia establerta 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’efectua d’acord amb la normativa espe-
cífica aplicable a aquest personal i, supletòriament, amb 
la normativa dels funcionaris inclosos en l’àmbit de l’es-
mentada Llei 30/1984, i també és aplicable per al personal 
en servei actiu el que disposa el paràgraf segon de l’arti-
cle 19.Dos d’aquesta Llei en relació amb les pagues 
esmentades, per la qual cosa s’hi han d’incloure les quan-
ties que assenyala l’article 25.U.B) d’aquesta Llei per a 
cada paga, segons el nivell del complement de destinació 
mensual que es percebi.

B) Les retribucions complementàries de caràcter fix, 
que tenen un increment del 2 per cent respecte a les esta-
blertes el 2005, sense perjudici, si s’escau, del que preveu 
l’article 21.U.a) d’aquesta Llei.

La quantia del complement de productivitat es regeix 
per les normes establertes per als funcionaris de l’Estat 
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost.

Dos. Així mateix els és aplicable el que preveu la 
lletra d) de l’article 21.U, si s’escau, tenint en compte el 
que estableix 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 servei de l’Administra-
ció de justícia.

U. D’acord amb el que disposa l’article 21.U 
d’aquesta Llei, les retribucions que perceben l’any 2006 
els membres del poder judicial i del ministeri fiscal i el 
personal al servei de l’Administració de justícia són les 
següents:

1. El sou, d’acord amb el detall que es reflecteix a 
continuació, i la retribució per antiguitat o triennis que, si 
s’escau, els correspongui:

a) El sou dels membres de les carreres judicial i fis-
cal a què es refereixen 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 establert 
per a l’any 2006 en les quanties següents referides a 12 
mensualitats: 

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 Justí-
cia ............................................................. 24.050,64

Magistrat ..................................................... 21.378,96
Jutge ............................................................ 18.706,08

   Carrera fiscal:  
Fiscal en cap del Tribunal Superior de Jus-

tícia ........................................................... 24.050,64
Fiscal ........................................................... 21.378,96
Advocat fiscal ............................................. 18.706,08

 El que estableix aquest apartat s’entén sense perjudici 
del que preveu l’article 9.2 de l’esmentada Llei 15/2003.

b) El sou dels membres del cos de secretaris judi-
cials queda establert 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 que perceben l’any 2006 els funcionaris dels 
cossos al servei de l’Administració de justícia, a què es refe-
reix el llibre VI de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
poder judicial, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 
19/2003, de 23 de desembre, experimenten un increment 
del 2 per cent respecte a l’aplicat el 31 de desembre de 
2005.

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

3. a) Les retribucions complementàries, variables i 
especials, dels membres de les carreres judicial i fiscal i 
del cos de secretaris judicials, que experimenten un incre-
ment del 2 per cent respecte a les vigents el 2005, sense 
perjudici, si s’escau, del que preveu l’article 21.U.a) 
d’aquesta Llei.

El crèdit total destinat a les retribucions variables per 
objectius dels membres de les carreres judicial i fiscal 
assenyalades al capítol III del títol I i al títol II de la Llei 
15/2003, no pot excedir el cinc per cent de la quantia glo-
bal de les retribucions dels membres de les carreres judi-
cial i fiscal, respectivament.

3. b) Les retribucions complementàries, variables i 
especials dels funcionaris dels cossos al servei de l’Admi-
nistració de justícia a què es refereix l’apartat u.1.c) 
d’aquest mateix article experimenten un increment del 2 
per cent respecte a les aplicades el 31 de desembre de 
2005, sense perjudici, si s’escau, del que preveu l’article 
21.U.a) d’aquesta Llei.

4. Així mateix al personal al qual es refereix l’apartat 
u d’aquest mateix article li és aplicable el que preveu la 
lletra d) de l’article 21.U d’aquesta Llei, d’acord amb la 
titulació corresponent a les diferents carreres i cossos.

5. Les retribucions bàsiques i complementàries cor-
responents als funcionaris a què es refereix l’article 145.1 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, 
segons la redacció que en fa la Llei orgànica 19/2003, que 
experimenten un increment del 2 per cent respecte a les 
vigents el 2005, sense perjudici, si s’escau, i pel que fa a 
les esmentades retribucions complementàries, del que 
preveu l’article 21.U.a) d’aquesta Llei.

Dos. Les retribucions per a l’any 2006 dels membres 
del poder judicial i del ministeri fiscal a què es refereixen 

Euros
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els apartats 1 i 2 següents es perceben segons les quanties 
que en els esmentats apartats s’especifiquen per a cadas-
cun d’ells.

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

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats) .......... 29.065,12

Altres remuneracions (a percebre en 12 
mensualitats) ............................................. 86.886,72

   Total ..................................................... 115.951,84

 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 
mensualitats) .............................................. 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 
mensualitats) ............................................. 86.886,72

   Total ..................................................... 115.951,84

 Les del fiscal inspector, del fiscal en cap de la fiscalia 
davant el 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 
mensualitats) .............................................. 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’Es-
tat i de les fiscalies especials per a la prevenció i repressió 
del tràfic il·legal de drogues i per a la repressió dels delic-
tes 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 
mensualitats) ............................................. 85.399,20

   Total ..................................................... 112.934,82

 3. Els membres del poder judicial i del ministeri fis-
cal a què es refereixen els números anteriors d’aquest 
apartat dos perceben 14 mensualitats de la retribució per 
antiguitat o triennis, si s’escau, que els correspongui. Així 
mateix perceben dues pagues a l’any per la quantia que 
es detalla, per a cada un dels càrrecs, a l’annex IX 
d’aquesta Llei, en aplicació del que disposa l’article 19.Dos 
tercer paràgraf d’aquesta norma. Aquestes quanties es 
meriten d’acord amb la normativa sobre pagues extraor-
dinàries aplicable als funcionaris inclosos a l’àmbit d’apli-
cació 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 
refereixen els punts 1 i 2 de l’apartat dos d’aquest article 
són els que estableixen aquests mateixos punts i el punt 
3 de l’apartat esmentat, i queden exclosos, a aquests efec-
tes, de l’àmbit d’aplicació de la Llei 15/2003, de 26 de 
maig, reguladora del règim retributiu de les carreres judi-
cial i fiscal, sense perjudici del dret a la meritació de les 
retribucions especials que els corresponguin.

5. D’altra banda, al personal a què es refereix aquest 
apartat, li és aplicable el que preveu la lletra d) de l’arti-
cle 21.U d’aquesta Llei, d’acord amb el nivell de titulació 
corresponent.

Article 30. Retribucions del personal de la Seguretat 
Social.

U. Les retribucions que ha de percebre l’any 2006 el 
personal funcionari de l’Administració de la Seguretat 
Social, ja homologat amb la resta del personal de l’Admi-
nistració General de l’Estat, són les que estableix l’arti-
cle 21 d’aquesta Llei per als funcionaris de l’Estat inclosos 
a l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost. Així 
mateix els és aplicable el que preveu la lletra d) de l’arti-
cle 21.U d’aquesta Llei.

Dos. El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial 
decret llei 3/1987, d’11 de setembre, sobre retribu-
cions del personal estatutari de l’Institut Nacional de la Salut, 
percep les retribucions bàsiques i el complement de destina-
ció en les quanties assenyalades per a aquests conceptes 
retributius a l’article 25.U.A), B) i C), d’aquesta Llei, sense 
perjudici del que estableix la disposició transitòria segona, 
dos, de l’esmentat Reial decret llei i del fet que la quantia 
anual del complement de destinació que fixa la lletra C) de 
l’esmentat article 25 se satisfaci en 14 mensualitats.

Als efectes de l’aplicació, per a aquest personal esta-
tutari, del que disposa l’article 19.Dos, tercer paràgraf, 
d’aquesta Llei, la quantia del complement de destinació 
que preveu l’article 25.U.B), corresponent a les dues 
pagues extraordinàries de juny i desembre, també s’ha de 
fer efectiva en 14 mensualitats.

L’import de les retribucions corresponents als comple-
ments específic i d’atenció continuada que, si s’escau, 
estiguin fixats al personal esmentat, experimenta un 
increment del 2 per cent respecte a l’aprovat per a l’exer-
cici de 2005, sense perjudici, si s’escau, del que preveu 
l’article 21.U.a) d’aquesta Llei.

La quantia individual del complement de productivitat 
es determina d’acord amb els criteris assenyalats a l’arti-
cle 2.Tres.c) i la disposició transitòria tercera del Reial 
decret llei 3/1987, i les altres normes dictades en el seu 
desplegament.

D’altra banda, al personal a què es refereix aquest 
mateix apartat li és aplicable el que preveu la lletra d) de 
l’article 21.U d’aquesta Llei.

Tres. Les retribucions de la resta de personal funcio-
nari i estatutari de la Seguretat Social experimenten l’in-
crement que preveu l’article 21.U d’aquesta Llei. Així 
mateix els és aplicable el que preveu la lletra d) de l’arti-
cle 21.U, si s’escau, tenint en compte el que estableix el 
text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pen-
sions. 
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 CAPÍTOL III

Altres disposicions en matèria de règim del personal 
actiu

Article 31. Prohibició d’ingressos atípics.

Els empleats públics compresos dins l’àmbit d’aplica-
ció d’aquesta Llei, excepte aquells sotmesos al règim 
d’aranzel, no poden percebre cap participació dels tributs, 
comissions o altres ingressos de qualsevol naturalesa, 
que corresponguin a l’Administració o a qualsevol poder 
públic com a contraprestació de qualsevol servei o juris-
dicció, ni participació o premi en multes imposades 
encara que estiguin normativament atribuïdes a aquests, 
i han de percebre únicament les remuneracions del cor-
responent règim retributiu, i sense perjudici del que 
resulti de l’aplicació del sistema d’incompatibilitats i del 
que disposa la normativa específica sobre gaudi d’habi-
tatge per raó del treball o càrrec ocupat.

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

U. Durant l’any 2006 les quanties que es perceben 
pels conceptes de recompenses, creus, medalles i pensi-
ons de mutilació experimenten un increment del 2 per 
cent sobre les reconegudes el 2005.

Dos. La Creu Llorejada de Sant Ferran i la Medalla 
Militar individual es regeixen per la seva legislació espe-
cial.

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

Article 33. Altres normes comunes.

U. El personal contractat administratiu i els funcio-
naris dels cossos de sanitaris locals, així com el personal 
les retribucions del qual el 2005 no corresponguin a les 
establertes amb caràcter general al títol III de la 
Llei 61/2003, de 30 de desembre, i no els siguin aplicables 
les establertes expressament en el mateix títol d’aquesta 
Llei, continuen percebent durant l’any 2006 les mateixes 
retribucions amb un increment del 2 per cent sobre les 
quanties corresponents a l’any 2005, sense perjudici de 
l’aplicació a aquest personal del que disposa el tercer 
paràgraf de l’article 19.Dos d’aquesta Llei, així com el que 
preveu l’apartat tres d’aquest mateix article.

Dos. A 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 al qual se l’ads-
criu, aquest funcionari ha de percebre les retribucions que 
corresponguin al lloc de treball que exerceixi, amb l’opor-
tuna assimilació prèvia de les retribucions bàsiques que 
autoritzin conjuntament els ministeris d’Economia i 
Hisenda i d’Administracions Públiques, a proposta dels 
departaments ministerials interessats.

Als únics efectes de l’assimilació a què es refereix el 
paràgraf anterior, es pot autoritzar que la quantia de la 
retribució per antiguitat sigui la que és procedent d’acord 
amb el règim retributiu d’origen del funcionari.

Tres. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
Sociedad Anónima, i l’Entitat Pública Empresarial de Lote-
ries i Apostes de l’Estat no poden abonar al seu personal 
funcionari en situació de servei actiu, per retribucions 
variables en concepte d’incentius al rendiment, quantitats 
superiors a les que, per a aquesta finalitat, es consignin 
en el seu pressupost, llevat que hi hagi un informe previ 
favorable del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Quatre. Les referències relatives a retribucions que 
conté aquesta Llei s’entenen sempre fetes a retribucions 
íntegres.

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

U. Durant l’any 2006 és necessari l’informe favorable 
conjunt dels ministeris d’Economia i Hisenda i d’Adminis-
tracions Públiques per determinar o modificar les condici-
ons retributives del personal laboral i no funcionari al 
servei de:

a) L ’Administració General de l’Estat i els seus orga-
nismes autònoms.

b) Les entitats gestores i els serveis comuns de la 
Seguretat Social.

c) L’ens públic Radiotelevisió Espanyola i les seves 
societats.

d) Les altres entitats públiques empresarials i la 
resta dels organismes i ens públics, en les condicions i 
pels procediments que a aquest efecte estableixi la 
Comissió lnterministerial de Retribucions, atenent les 
característiques específiques d’aquelles.

Dos. S’entén per determinació o modificació de con-
dicions retributives del personal no funcionari les actuaci-
ons següents:

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

b) Signatura de convenis col·lectius subscrits pels 
organismes esmentats a l’apartat u anterior, així com les 
seves revisions i les adhesions o extensions als mateixos 
convenis.

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 seves revisions i les adhesi-
ons o extensions als mateixos convenis.

d) Fixació de retribucions mitjançant un contracte 
individual, tant si es tracta de personal fix o contractat per 
un temps determinat, quan no estiguin regulades en tot o 
en part mitjançant un conveni col·lectiu, amb excepció del 
personal temporal subjecte a la relació laboral de caràcter 
especial que regula l’article 2, apartat 1, lletra e), del Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. No 
obstant això, s’ha de facilitar informació de les retribuci-
ons d’aquest 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 derivin de l’aplicació extensiva del règim retri-
butiu dels funcionaris públics.

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

Tres. L’informe que esmenta l’apartat u d’aquest arti-
cle afecta tots els organismes, entitats, societats i ens que 
assenyalen les lletres a), b) i c) del mateix apartat i s’ha 
d’emetre pel procediment i amb l’abast previst en els 
punts següents:

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

2. L’informe, que en el cas de projectes de convenis 
col·lectius ha de ser evacuat en el termini màxim de 
quinze dies a comptar de la data de recepció del projecte 
i de la seva valoració, ha de versar sobre tots els aspectes 
dels quals derivin conseqüències directes o indirectes en 
matèria de despesa pública, tant per a l’any 2006 com per 
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a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determi-
nació de la massa salarial corresponent i al control del seu 
creixement, sense perjudici del que disposa l’article 21 
d’aquesta Llei.

Quatre. Són nuls de ple dret els acords adoptats en 
aquesta matèria amb omissió del tràmit d’informe o en 
contra d’un informe desfavorable, així com els pactes que 
impliquin creixements salarials per a exercicis successius 
contraris als que determinin les futures lleis de pressu-
postos.

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

Sis. No es poden autoritzar despeses derivades de 
l’aplicació de les retribucions per a l’any 2006 sense el 
compliment dels requisits que estableix aquest article.

Set. Els ministeris d’Economia i Hisenda i d’Adminis-
tracions Públiques han d’informar amb caràcter previ el 
marc general de negociació de la Sociedad Estatal Cor-
reos y Telégrafos, S.A., per a la determinació de les condi-
cions retributives del seu personal laboral, i han de pren-
dre com a referència els criteris que estableix aquesta Llei 
per al sector públic estatal.

Article 35. Contractació de personal laboral amb càrrec 
als crèdits d’inversions.

U. Els departaments ministerials, organismes autò-
noms i entitats gestores de la Seguretat Social poden 
formalitzar durant l’any 2006, amb càrrec als respectius 
crèdits d’inversions, contractacions de personal de caràc-
ter temporal per a la realització d’obres o serveis, sempre 
que es doni la concurrència dels requisits següents:

a) Que la contractació tingui per objecte l’execució 
d’obres per administració directa i amb aplicació de la 
legislació de contractes de l’Estat, o la realització de ser-
veis que tinguin la naturalesa d’inversions.

b) Que aquestes obres o serveis corresponguin a 
inversions previstes i aprovades en els pressupostos 
generals de l’Estat.

c) Que les obres o serveis no puguin ser executats 
amb el personal fix de plantilla i no hi hagi disponibilitat 
suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contracta-
ció de personal.

Dos. Els contractes s’han de formalitzar seguint les 
prescripcions dels articles 15 i 17 del text refós de la Llei 
de l’Estatut dels treballadors, i respecte al que disposa la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració pública. En els con-
tractes s’ha de fer constar, quan sigui procedent, l’obra o 
servei per a la realització del qual es formalitza el con-
tracte i el temps de durada, així com la resta de les forma-
litats que imposa la legislació sobre contractes laborals, 
eventuals o temporals. Els departaments, organismes o 
entitats han d’evitar l’incompliment d’aquestes obligaci-
ons formals, així com l’assignació de personal contractat 
per a funcions diferents de les determinades en els con-
tractes, dels quals puguin derivar drets de permanència 
per al personal contractat, actuacions que, si s’escau, 
poden donar lloc a l’exigència de responsabilitats, de con-
formitat amb l’article 176 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària.

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

Tres. La contractació pot excedir l’exercici pressu-
postari quan es tracti d’obres o serveis que hagin d’exce-
dir aquest exercici i corresponguin a projectes d’inversió 
de caràcter plurianual que compleixin els requisits que 

per a aquests preveuen l’article 47 de la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, general pressupostària, o aquesta 
mateixa Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2006.

Quatre. Els contractes han de rebre l’informe, amb 
caràcter previ a la seva formalització, de l’Advocacia de 
l’Estat en el departament, organisme o entitat que, en 
especial, s’ha de pronunciar sobre la modalitat de con-
tractació utilitzada i l’observança de les clàusules del con-
tracte dels requisits i les formalitats que exigeix la legisla-
ció laboral.

Cinc. La realització dels contractes que regula aquest 
article ha de ser objecte de fiscalització prèvia en els casos 
en què aquesta sigui preceptiva, de conformitat amb el 
que disposen els articles 152 a 156 de la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, general pressupostària. A aquests 
efectes, els crèdits d’inversions s’entenen adequats per a 
la contractació de personal eventual si no hi ha crèdit sufi-
cient per a això en el concepte pressupostari destinat 
específicament a aquesta finalitat.

Als organismes autònoms de l’Estat, amb activitats 
industrials, comercials, financeres o anàlogues, i a les 
entitats públiques empresarials, aquesta contractació 
requereix l’informe favorable del corresponent interven-
tor delegat, que ha de versar sobre la no-disponibilitat de 
crèdit en el concepte pressupostari destinat a la contrac-
tació de personal eventual en el capítol corresponent. En 
cas de disconformitat amb l’informe emès, l’organisme 
autònom o l’entitat pública empresarial pot elevar l’expe-
dient al Ministeri d’Economia i Hisenda per a la seva 
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 que 
regulen els capítols II, III, IV i VII del subtítol segon del títol 
primer del text refós de la Llei de classes passives de l’Es-
tat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 
d’abril, causades pel personal a què es refereix l’article 3, 
apartat 1, lletres a), b) i e) del mateix text legal, s’han de 
tenir en compte per al 2006 els havers reguladors que 
s’estableixen a continuació, i s’han d’assignar d’acord 
amb les regles que contenen cadascun dels respectius 
apartats de l’article 30 de l’esmentada norma:

a) Per al personal inclòs en els casos de l’apartat 2 de 
l’article 30 del text refós de la Llei de classes passives de 
l’Estat: 

Grup
Haver regulador

—
Euros/any

  
A 34.622,08
B 27.248,45
C 20.927,29
D 16.556,96
E 14.116,11
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 b) Per al personal esmentat a 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
Haver regulador

—
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
Haver regulador

—
Euros/any

  
4,75 34.622,08
4,50 34.622,08
4,00 34.622,08
3,50 34.622,08
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

Tribunal Constitucional

Cos
Haver regulador

—
Euros/any

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

Corts Generals

Cos
Haver regulador 

—
Euros/any

  
De lletrats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.622,08
D’arxivers bibliotecaris  . . . . . . . . . . . . . 34.622,08
D’assessors facultatius  . . . . . . . . . . . . . . 34.622,08
De redactors, taquígrafs i estenotipistes 34.622,08
Tècnic administratiu  . . . . . . . . . . . . . . . . 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 refereix l’article 3, apar-
tat 2, lletres a) i c), del text refós de la Llei de classes pas-
sives de l’Estat, que tinguin efectes econòmics a partir de 
l’1 de gener del 2006, s’han de tenir en compte les bases 
reguladores que resultin de l’aplicació de les regles 
següents:

a) S’ha de prendre l’import que, dins dels quadres 
que es recullen a continuació, correspongui al causant 
pels conceptes de sou i, si s’escau, de grau, en còmput 
anual, en funció del cos o de l’índex de proporcionalitat i 
grau de carrera administrativa o de l’índex multiplicador 

que tingui assignat el 31 de desembre de 1984 el cos, la 
carrera, l’escala, la plaça, l’ocupació o la categoria al qual 
pertanyi 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

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
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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 estenotipistes  . 19.181,89
Tècnic administratiu  . . . . . . . . . . . . . . . . 19.181,89
Auxiliar administratiu  . . . . . . . . . . . . . . . 11.552,02
D’uixers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.137,77

 b) A l’import anual pels conceptes de sou i, si s’escau, 
grau, a què es refereix l’apartat anterior, se li ha de sumar 
la quantia que s’obtingui de multiplicar el nombre de trien-
nis que tingui acreditats el causant pel valor unitari en 
còmput anual que correspongui a cada trienni en funció 
del cos o la plaça en els quals hagi prestat serveis el cau-
sant, atenent, si s’escau, els índexs de proporcionalitat o 
multiplicadors assignats a aquests 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
als efectes 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 estenotipistes 854,07
Tècnic administratiu  . . . . . . . . . . . . . . . 854,07
Auxiliar administratiu  . . . . . . . . . . . . . . 512,46
D’uixers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341,63

 Tres. L’import mensual de les pensions a què es refe-
reix aquest precepte s’obté dividint per 14 l’anual calculat 
segons el que disposen les regles precedents i la legislació 
corresponent.

Article 37. Determinació inicial i quantia de les pensions 
especials de guerra per al 2006.

U. L’import de les pensions reconegudes a l’empara 
de la Llei 5/1979, de 18 de setembre, a favor de familiars de 
morts com a conseqüència de la guerra civil, no pot ser 
inferior, per al 2006, a l’establert com a quantia mínima en 
el sistema de la Seguretat Social per a les pensions de 
viduïtat a favor de titulars de més de seixanta-cinc anys.

El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable a les 
pensions causades pel personal no funcionari a favor d’orfes 
no incapacitats amb dret a pensió, d’acord amb la seva legisla-
ció reguladora, d’una quantia 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 excomba-
tents de la zona republicana, els causants de les quals no 
tinguin la condició de militar professional de les forces i ins-
tituts armats, es fixen per al 2006 en les quanties següents:

a) La pensió de mutilació és la que resulti d’aplicar els 
percentatges establerts per a cada grau d’incapacitat a la 
quantitat de 4.278,21 euros, referida a 12 mensualitats.

b) La suma de la remuneració bàsica, la remuneració 
substitutòria de triennis i les remuneracions suplementàries 
en compensació per retribucions no percebudes és 
d’11.538,23 euros, referida a 12 mensualitats, i l’import de 
cadascuna de les dues mensualitats extraordinàries és de la 
mateixa quantia que la de la mensualitat ordinària per 
aquests conceptes.

c) Les pensions a favor de familiars es fixen en el 
mateix import que el que estableix com a quantia mínima el 
sistema de la Seguretat Social per a les pensions de viduïtat 
a favor de titulars de més de seixanta-cinc anys, llevat de les 
pensions a favor d’orfes no incapacitats de més de 21 anys 
amb dret a pensió, d’acord amb la seva legislació regula-
dora, d’una quantia de 43,27 euros mensuals.

2. L’import de les pensions a favor de familiars d’excom-
batents professionals reconegudes a l’empara de la Llei 
35/1980 no pot ser inferior, per al 2006, al que s’estableix com a 
quantia mínima en el sistema de la Seguretat Social per a les 
pensions de viduïtat a favor de titulars de més 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 al 2006 en les quanties 
següents:

a) La retribució bàsica per als qui tinguin 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 mensualitats.

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

Quatre. Les pensions reconegudes a l’empara del 
Decret 670/1976, de 5 de març, a favor de mutilats de guerra 
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que no es van poder integrar al cos de cavallers mutilats 
s’estableixen, per al 2006, en l’import que resulti d’aplicar 
els percentatges establerts per a cada grau d’incapacitat a la 
quantia de 5.125,84 euros, referida a 12 mensualitats.

Cinc. La quantia per al 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 serveis prestats als que 
durant la guerra civil van formar part de les forces armades 
i d’ordre públic i cos de carrabiners de la República, es fixa 
prenent en consideració l’import pels conceptes de sou i 
grau que sigui procedent d’entre els que conté l’apartat 
dos.a) del precedent article 36.

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

a) En les pensions a favor de causants, a l’import esta-
blert com a quantia mínima en el sistema de la Seguretat 
Social per a les pensions de jubilació, amb cònjuge a càrrec, 
a favor de titulars de més de 65 anys.

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

Article 38. Determinació inicial de les pensions no contri-
butives de la Seguretat Social.

Per a l’any 2006, la quantia de les pensions de jubilació i 
invalidesa de la Seguretat Social, en la modalitat no contri-
butiva, es fixa en 4.164,44 euros íntegres anuals.

CAPÍTOL II

Limitacions a l’assenyalament inicial de les pensions 
públiques

Article 39. Limitació de l’assenyalament inicial de les pen-
sions públiques.

U. L’import que es percep com a conseqüència de l’as-
senyalament inicial de les pensions públiques no pot supe-
rar durant l’any 2006 la quantia íntegra de 2.202,31 euros 
mensuals, sense perjudici de les pagues extraordinàries que 
puguin correspondre al titular, la quantia de les quals també 
està afectada per aquest límit.

No obstant això, si el pensionista té dret a percebre 
menys o més de 14 pagues a l’any, incloses les extraordinà-
ries, aquest límit mensual ha de ser adequat, als efectes que 
la quantia íntegra anual que correspongui a l’interessat 
assoleixi o no superi, durant l’any 2006, l’import de 30.832,34 
euros.

Dos. En aquells casos en què un mateix titular causi 
simultàniament dret a dues o més pensions públiques de les 
esmentades a l’article 37 de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de 
pressupostos generals de l’Estat per a 1990, d’acord amb la 
redacció que en fa la disposició addicional desena de la Llei 
62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administrati-
ves i de l’ordre social, l’import conjunt a percebre com a conse-
qüència de l’assenyalament inicial de totes aquestes està sub-
jecte als mateixos límits que estableix l’apartat anterior.

A aquest efecte s’ha de determinar, en primer lloc, l’im-
port íntegre de cadascuna de les pensions públiques de què 
es tracti i, si la suma de totes excedeix els 2.202,31 euros 
mensuals, s’han de reduir proporcionalment fins a absorbir 
l’excés.

No obstant això, si alguna de les pensions que es causin 
està a càrrec del fons especial d’una de les mutualitats de 
funcionaris incloses a la lletra c) de l’article 37 de la 
Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Es-
tat per al 1990, d’acord amb la redacció que en fa la disposi-
ció addicional desena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, 
la minoració s’ha de fer preferentment i, si és possible, amb 
simultaneïtat al seu reconeixement sobre l’import íntegre 
d’aquestes pensions, i posteriorment s’ha de procedir, si 
això és necessari, a l’aplicació de la reducció proporcional a 
les altres pensions, perquè la suma de totes aquestes no 
superi aquest límit màxim.

Tres. Quan s’efectuï l’assenyalament inicial d’una pen-
sió pública a favor de qui estigui percebent una altra o altres 
pensions públiques, si la suma conjunta de l’import íntegre 
de totes aquestes supera els límits establerts a l’apartat u 
d’aquest precepte, s’ha de minorar o suprimir l’import ínte-
gre a percebre com a conseqüència de l’últim assenyala-
ment fins a absorbir la quantia que excedeixi el límit legal 
esmentat.

No obstant això, si la pensió objecte d’assenyalament 
inicial, en el present o en anteriors exercicis econòmics, té 
la consideració de renda exempta a la legislació reguladora 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, a sol-
licitud del seu titular, ha d’efectuar la minoració o supressió 
sobre la pensió o pensions públiques que l’interessat hagi 
causat anteriorment. En aquests casos els efectes de la 
regularització s’han de retrotraure al dia 1 de gener de l’any 
en què se sol·liciti o a la data inicial d’abonament de la nova 
pensió, si aquesta és posterior.

Quatre. Si en el moment de l’assenyalament inicial a 
què es refereixen els apartats anteriors, els organismes o les 
entitats competents no poden conèixer la quantia i natura-
lesa de les altres pensions que corresponguin al beneficiari, 
l’assenyalament s’ha de fer amb caràcter provisional fins al 
moment en què es puguin practicar les comprovacions 
oportunes.

La regularització definitiva dels assenyalaments provi-
sionals comporta, si s’escau, l’exigència del reintegrament 
del que hagi percebut indegudament el titular de la pensió. 
Aquest reintegrament es pot practicar amb càrrec a les suc-
cessives mensualitats de pensió.

Cinc. Si posteriorment a la minoració o supressió de 
l’import de l’assenyalament inicial a què es refereixen els 
apartats dos i tres, s’altera, per qualsevol circumstància, la 
quantia o composició de les altres pensions públiques per-
cebudes pel titular, s’han de revisar d’ofici o a instància de 
part les limitacions que s’hagin efectuat, amb efectes des del 
primer dia del mes següent a aquell en què s’hagi produït la 
variació.

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

Sis. La minoració o supressió de l’import dels assenya-
laments inicials de pensions públiques que es puguin efec-
tuar per aplicació de les normes limitatives no significa, de 
cap manera, una minva o perjudici dels drets annexos al 
reconeixement de la pensió diferents del cobrament 
d’aquesta.

Set. El límit màxim de percepció que estableix aquest 
article no s’aplica a les pensions públiques següents que es 
causin durant l’any 2006:

a) Pensions extraordinàries del règim de classes passi-
ves 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 Segu-
retat Social, originades per actes terroristes.

d) Pensions extraordinàries reconegudes a l’empara 
de la disposició addicional quaranta-tresena de la 
Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social.

Vuit. Quan en el moment de l’assenyalament inicial de 
les pensions públiques concorrin en un mateix titular alguna 
o algunes de les pensions esmentades a l’apartat set 
d’aquest article o de les establertes en el títol II del Reial 
decret 851/1992, de 10 de juliol, pel qual es regulen determi-
nades pensions extraordinàries causades per actes de terro-
risme, amb una altra o altres pensions públiques, les nor-
mes limitatives d’aquest article només s’apliquen respecte a 
les no procedents d’actes terroristes.

Nou. Quan durant l’any 2006 s’originin situacions de 
concurrència de pensions de vellesa o invalidesa de l’extin-
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gida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa amb 
pensions de viduïtat d’algun dels règims del Sistema de la 
Seguretat Social, regeix el límit que estableix la disposició 
transitòria setena del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, 
de 20 de juny.

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 pen-
sions públiques per al 2006.

U. Les pensions de classes passives de l’Estat, llevat de 
les excepcions que contenen els següents articles d’aquest 
capítol i que els siguin aplicables, experimenten 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. Tot això s’entén sense perjudici dels imports de 
garantia que figuren en el precedent article 37, respecte a les 
pensions reconegudes a l’empara de la legislació especial 
de la guerra civil.

Dos. Les pensions abonades pel Sistema de la Segure-
tat Social, en la modalitat contributiva, experimenten l’any 
2006 un increment del 2 per cent, de conformitat amb el que 
preveu l’article 48 del text refós de la Llei general de la Segu-
retat Social, sense perjudici de les excepcions que contenen 
els articles següents d’aquest capítol i que els siguin expres-
sament aplicables.

Tres. Les pensions esmentades a l’article 38 d’aquest 
títol que s’estiguin percebent el 31 de desembre de 2005 es 
fixen l’any 2006 en 4.164,44 euros íntegres anuals.

Quatre. D’acord amb el que estableix la disposició 
addicional sisena, punt u del text refós de la Llei sobre Segu-
retat Social dels funcionaris civils de l’Estat, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, les pensions de les 
mutualitats integrades en el Fons especial de la Mutualitat 
General de Funcionaris Civils de l’Estat, quan hagin estat 
causades posteriorment al 31 de desembre de 2000, experi-
menten l’1 de gener de l’any 2006 una reducció, respecte als 
imports percebuts el 31 de desembre de 2005, del 20 per cent 
de la diferència entre la quantia corresponent al 31 de desem-
bre de 1978 –o si es tracta de la mutualitat de funcionaris de 
l’organització sindical, el 31 de desembre de 1977– i la que 
correspondria el 31 de desembre de 1973.

Cinc. Les pensions abonades amb càrrec als règims o 
sistemes de previsió esmentats a l’article 37 de la Llei 4/1990, 
de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per al 
1990, d’acord amb la redacció que en fa la disposició addi-
cional desena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, i no 
referides als apartats anteriors d’aquest article, experimen-
ten el 2006 la revaloració o modificació que, si s’escau, sigui 
procedent segons la seva normativa pròpia, que s’aplica 
sobre les quanties percebudes el 31 de desembre de 2005, 
llevat de les excepcions que contenen els següents articles 
d’aquest capítol i que els siguin expressament aplicables.

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

U. L’any 2006 no experimenten revaloració les pensi-
ons públiques següents:

a) Les pensions abonades amb càrrec a qualsevol dels 
règims o sistemes de previsió esmentats a l’article 37 de la 
Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Es-
tat per al 1990, d’acord amb la redacció que en fa la disposi-
ció addicional desena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, 
d’un import íntegre mensual que, sumat, si s’escau, a l’im-
port íntegre mensual de les altres pensions públiques per-
cebudes pel seu titular, excedeixi els 2.202,31 euros ínte-
gres en còmput mensual, entenent-se aquesta quantitat en 
els termes exposats a l’article precedent.

El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable a les 
pensions extraordinàries del règim de classes passives de 
l’Estat i de la Seguretat Social, originades per actes terroris-
tes, així com les pensions millorades a l’empara del Reial 
decret llei 19/1981, de 30 d’octubre, sobre pensions extraor-
dinàries a víctimes del terrorisme, i a les pensions reconegu-
des a l’empara de la disposició addicional quaranta-tresena 
de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social.

b) Les pensions de classes passives reconegudes a 
favor dels caminers de l’Estat i causades abans de l’1 de 
gener de 1985, amb excepció d’aquelles el titular de les 
quals només percebi aquesta pensió com a tal caminer.

c) Les pensions reconegudes a l’empara de la 
Llei 5/1979, de 18 de setembre, a favor d’orfes no incapaci-
tats, excepte quan els causants d’aquestes pensions hagin 
tingut la condició de funcionaris.

d) Les pensions reconegudes a l’empara de la Llei 35/1980, 
de 26 de juny, a favor d’orfes de més de 21 anys no incapaci-
tats, excepte quan els causants d’aquestes pensions hagin tin-
gut la condició d’excombatents professionals.

e) Les pensions de l’extingida assegurança obligatòria 
de vellesa i invalidesa, quan entrin en concurrència amb 
altres pensions públiques, excepte amb el subsidi d’ajuda 
per tercera persona que preveu la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 
d’integració social dels minusvàlids.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan la 
suma de totes les pensions concurrents i les de l’esmentada 
assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa, una vegada 
revalorades aquelles, sigui inferior a les quanties fixes asse-
nyalades per aquesta assegurança a l’article 45 d’aquesta 
Llei, calculades unes i altres en còmput anual, la pensió de 
l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa es revalora 
en un import igual a la diferència resultant. Aquesta diferèn-
cia no té caràcter consolidable i és absorbible amb qualsevol 
increment que puguin experimentar les percepcions de l’in-
teressat, ja sigui en concepte de revaloracions o per reconei-
xement de noves prestacions de caràcter periòdic.

Quan la pensió de vellesa o invalidesa de l’extingida 
assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa es doni amb 
una pensió o pensions de viduïtat d’algun dels règims del 
sistema de Seguretat Social, és procedent la seva revalora-
ció, sense perjudici de l’aplicació del límit que estableix la 
disposició transitòria setena del text refós de la Llei general 
de la Seguretat Social, aprovat pel 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, el 31 de desembre de 2005, hagin assolit les 
quanties corresponents al 31 de desembre de 1973.

Dos. En el cas que mutualitats o entitats de previsió 
social de qualsevol tipus que integrin personal pertanyent a 
empreses o societats amb participació majoritària de l’Estat, 
de comunitats autònomes, de corporacions locals o d’orga-
nismes autònoms i es financin amb fons procedents 
d’aquests òrgans o entitats públiques, o en cas que aquests, 
directament, estiguin abonant al personal inclòs en l’acció 
protectora d’aquelles pensions complementàries per qual-
sevol concepte sobre les que els correspondria abonar als 
règims generals que siguin aplicables, les revaloracions a 
què es refereix l’article 40 es consideren límit màxim, i s’hi 
poden aplicar coeficients inferiors, i fins i tot inferiors que la 
unitat, a les esmentades pensions complementàries, d’acord 
amb les seves regulacions pròpies o amb els pactes que es 
produeixin.

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, d’acord amb les normes dels pre-
ceptes d’aquest capítol, es puguin incrementar no pot supo-
sar per a aquestes, una vegada revalorades, un valor íntegre 
anual superior als 30.832,34 euros.
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Dos. En els supòsits en què un mateix titular percebi 
dues o més pensions públiques, la suma de l’import anual 
íntegre de totes aquestes, una vegada revalorades les que 
siguin procedents, no pot superar el límit màxim a què es 
refereix l’apartat anterior. Si el supera, s’ha de minorar pro-
porcionalment la quantia de la revaloració, fins a absorbir 
l’excés sobre aquest límit.

A aquest efecte, cada entitat o organisme competent per 
revalorar ha de determinar el seu propi límit màxim de per-
cepció anual per a les pensions al seu càrrec. Aquest límit 
consisteix en una xifra que tingui amb l’esmentada quantia 
íntegra de 30.832,34 euros anuals la mateixa proporció que 
la que hi ha entre la pensió o pensions a càrrec de l’orga-
nisme o entitat de què es tracti i el conjunt total de les pen-
sions públiques que percebi el titular.

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

P
L =      × 30.832,34 euros anuals

T

En què «P» és el valor íntegre teòric anual assolit el 31 
de desembre de 2005 per la pensió o pensions a càrrec de 
l’organisme o l’entitat competent, i «T», el resultat d’afegir a 
la xifra anterior el valor íntegre anual de les altres pen-
sions concurrents del mateix titular en el mateix moment.

No obstant això, si alguna de les pensions que percebi 
l’interessat està a càrrec del Fons especial d’una de les 
mutualitats de funcionaris incloses a la lletra c) de l’article 37 
de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressupostos generals de 
l’Estat per al 1990, d’acord amb la redacció que en fa la dis-
posició addicional desena de la Llei 62/2003, de 30 de 
desembre, o es tracta de les pensions no revalorables a càr-
rec d’alguna de les entitats a què es refereix l’apartat dos de 
l’article 41 l’aplicació de les regles recollides en els paràgrafs 
anteriors s’ha d’adaptar per reglament a fi que es pugui 
assolir, si s’escau, el límit màxim de percepció, en el cas de 
concórrer les esmentades pensions complementàries amb 
una altra o altres l’import de les quals hagi estat minorat o 
suprimit als efectes de no sobrepassar la quantia màxima 
fixada a cada moment.

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

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

En tot cas, les revaloracions efectuades en el supòsit de 
concurrència de pensions públiques estan subjectes a revi-
sió o inspecció periòdica.

Quatre. Les normes limitatives que regula aquest pre-
cepte no s’apliquen a:

a) Pensions extraordinàries del règim de classes passi-
ves 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 Segu-
retat Social, originades per actes terroristes.

d) Pensions extraordinàries reconegudes a l’empara 
de la disposició addicional quaranta-tresena de la  
Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social.

Cinc. Quan en un mateix titular concorrin alguna o 
algunes de les pensions esmentades en el precedent apartat 
tres o de les establertes 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 limitatives d’aquest 
precepte només s’apliquen respecte a les no procedents 
d’actes terroristes.

Sis. En els casos de concurrència de pensions de 
vellesa o invalidesa de l’extingida assegurança obligatòria 
de vellesa i invalidesa amb pensions de viduïtat d’algun dels 
règims del sistema de la Seguretat Social regeix el límit esta-
blert a la disposició transitòria setena del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 1/1994, de 20 de juny, llevat que els interessats tinguin 
reconeguts imports superiors abans de l’1 de setembre de 
2005, cas en què s’apliquen les normes generals sobre reva-
loració sempre que, per efecte d’aquestes normes, la suma 
de les quanties de les pensions concurrents segueixi sent 
superior a aquest 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 es determinin per reglament, 
tenen dret a percebre els complements econòmics necessa-
ris per assolir la quantia mínima de les pensions els pensio-
nistes de classes passives de l’Estat que no percebin durant 
l’exercici del 2006 ingressos de treball o de capital o que, 
percebent-los, no excedeixin dels 6.244,98 euros a l’any.

A aquest efecte, també es computen entre aquests 
ingressos les plusvàlues o els guanys patrimonials, així com 
els rendiments que es puguin deduir de l’import econòmic 
del patrimoni, aplicant al seu valor el 50 per cent del tipus 
d’interès legal dels diners que estableix aquesta Llei, amb 
l’excepció de l’habitatge habitualment ocupat pel pensio-
nista i dels béns les rendes dels quals hagin estat computa-
des.

Per acreditar les rendes i els ingressos, el centre gestor 
pot exigir al pensionista una declaració d’aquestes i, si s’es-
cau, l’aportació de les declaracions tributàries presentades.

Es presumeix que hi concorren aquests requisits quan 
l’interessat hagi percebut durant l’any 2005 ingressos per 
una quantia igual o inferior als 6.122,53 euros anuals. 
Aquesta presumpció es pot destruir, si s’escau, per les pro-
ves obtingudes per l’Administració.

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

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

Els efectes econòmics del reconeixement dels comple-
ments econòmics s’han de retrotraure al dia 1 de gener de 
l’any en què se sol·licitin o a la data d’inici de la pensió, si 
aquesta és posterior a l’1 de gener.

No obstant això, si la sol·licitud d’aquest reconeixement 
s’efectua pel fet d’exercir el dret al cobrament de la pensió, 
els efectes econòmics poden ser els de la data d’inici 
d’aquesta, amb una retroactivitat màxima d’un any des que 
se sol·licitin i sempre que es compleixin els requisits neces-
saris per percebre-la.

Dos. Els reconeixements de complements econòmics 
que s’efectuïn el 2006 amb base en declaracions de l’interes-
sat tenen caràcter provisional fins que es comprovi la realitat 
o l’efectivitat del que s’ha declarat.

En tot cas, l’Administració pot revisar periòdicament, 
d’ofici o a instància de l’interessat, les resolucions de reco-
neixement de complements econòmics, i això pot compor-
tar, si s’escau, l’exigència del reintegrament del que hagi 
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percebut indegudament el titular de la pensió. Aquest rein-
tegrament es pot practicar amb càrrec a les successives 
mensualitats de pensió.

Tres. Durant el 2006 les quanties mínimes de les pensi-
ons 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 viduïtat. 460,65 euros/mes
6.449,10 euros/any

Pensió familiar diferent de la de viduïtat, en què N és el 
nombre de beneficiaris de la pensió o pensions.

460,65 euros/mes
N

6.449,10 euros/any
N

 Quatre. Els complements econòmics que regulen els 
apartats precedents no s’apliquen a les pensions recone-
gudes a l’empara de la legislació especial derivada de la 
guerra civil, d’unes quanties que es fixen a l’article 37 
d’aquesta Llei, excepte a les pensions d’orfandat recone-
gudes a l’empara del títol II de la Llei 37/1984, de 22 d’oc-
tubre, a les quals sí que els són aplicables els esmentats 
complements econòmics.

Article 44. Reconeixement dels complements per a les 
pensions inferiors a la mínima en el sistema de la 
Seguretat Social i els imports de les pensions esmen-
tades l’any 2006.

U. En els termes que es determinin per reglament, 
tenen dret a percebre els complements necessaris per 
assolir la quantia mínima de pensions els pensionistes del 
sistema de la Seguretat Social en la modalitat contribu-
tiva que no percebin ingressos de capital o treball perso-
nal o que, percebent-los, no excedeixin de 6.244,98 euros 
a l’any. A aquest efecte, també s’han de computar entre 
aquests ingressos les plusvàlues o els guanys patrimoni-
als, així com els rendiments que es puguin deduir de l’im-
port econòmic del patrimoni, aplicant al seu valor el 50 
per cent del tipus d’interès legal dels diners que estableix 
aquesta Llei, amb l’excepció de l’habitatge habitualment 
ocupat pel pensionista i dels béns les rendes dels quals 
hagin estat computades.

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

No obstant això, els pensionistes de la Seguretat 
Social en la modalitat contributiva que percebin ingressos 
pels conceptes indicats en una quantia superior a la xifra 
assenyalada al paràgraf primer d’aquest apartat tenen 
dret a un complement per mínims quan la suma en còm-
put anual d’aquests ingressos i dels corresponents a la 
pensió revalorada sigui 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 tracti. En aquest 
cas, el complement per a mínims consisteix en la diferèn-
cia entre els imports de les dues sumes, sempre que 
aquesta diferència no determini per a l’interessat una per-
cepció mensual conjunta de pensió i complement per un 
import superior al de la quantia mínima de pensió que 
correspongui en termes mensuals.

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

Dos. Es presumeix que concorren els requisits 
indicats al número anterior quan l’interessat hagi per-
cebut durant l’any 2005 ingressos per una quantia igual 
o inferior a 6.122,53 euros. Aquesta presumpció es pot 
destruir, si s’escau, per les proves obtingudes per l’Ad-
ministració.

Tres. Als efectes del que preveu en aquest article, es 
considera que hi ha cònjuge a càrrec del titular d’una pen-
sió quan aquell estigui convivint amb el pensionista i en 
depengui econòmicament.

S’entén que hi ha dependència econòmica quan hi 
concorren les circumstàncies següents:

a) Que el cònjuge del pensionista no sigui, al seu 
torn, titular d’una pensió a càrrec d’un règim bàsic públic 
de previsió social; s’entenen compresos en aquest con-
cepte els subsidis de garantia d’ingressos mínims i 
d’ajuda per tercera persona, tots dos de la Llei 13/1982, 
de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, i les pen-
sions assistencials regulades a 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 que 
assenyala l’apartat u d’aquest article, siguin inferiors 
a 7.284,84 euros anuals.

Quan la suma, en còmput anual, dels rendiments 
referits en el paràgraf anterior i de l’import, també en 
còmput anual, de la pensió que s’hagi de complementar 
sigui 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 tracti, es reconeix un complement igual a la diferència, 
distribuït entre el nombre de mensualitats que corres-
pongui.

Quatre. Als efectes que preveu l’apartat u d’aquest 
article, els pensionistes de la Seguretat Social en la 
seva modalitat contributiva que tinguin reconegut un 
complement per mínims i hagin percebut durant l’any 
2005 ingressos de capital o treball personal que exce-
deixin els 6.122,53 euros estan obligats a presentar 
abans de l’1 de març de l’any 2006 una declaració on 
consti la quantia d’aquests ingressos. L’incompliment 
d’aquesta obligació dóna lloc al reintegrament de les 
quantitats percebudes indegudament pel pensionista 
amb els efectes i en la forma que es determinin per 
reglament.

Cinc. Durant l’any 2006, les quanties mínimes de les 
pensions del Sistema de la Seguretat Social, en la seva 
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 de menys de seixanta-cinc anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.301,84 6.009,08

Incapacitat permanent

Gran invalidesa amb un 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

Viduïtat

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’incrementa en 4.795,14 euros distri-

buïts, si s’escau, entre els beneficiaris.  
Per beneficiari minusvàlid de menys de 18 anys amb una minusvalidesa 

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

A favor de familiars

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

— Un sol beneficiari, amb 65 anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.019,00
— Un sol beneficiari de menys de 65 anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.725,56
—  Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun d’ells s’incre-

menta en l’import que resulti 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 públi-
ques, queda fixada, en còmput anual, en 4.516,54 euros.

A aquests efectes no es considera pensió concurrent 
la prestació econòmica reconeguda a l’empara de la 
Llei 3/2005, de 18 de març, als ciutadans d’origen espa-
nyol desplaçats a l’estranger, durant la seva minoria 
d’edat, com a conseqüència de la guerra civil, ni la pensió 
percebuda pels mutilats útils o incapacitats de primer 
grau a causa de la passada guerra civil espanyola, sigui 
quina sigui la legislació reguladora, ni el subsidi d’ajuda 
per tercera persona que preveu la Llei 13/1982, de 7 
d’abril, d’integració social dels minusvàlids, ni les pensi-
ons extraordinàries derivades d’actes de terrorisme.

L’import de les pensions de vellesa o invalidesa de 
l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa 
és l’establert al paràgraf primer, encara que concorrin 
amb pensions de viduïtat d’algun dels règims del sistema 
de la Seguretat Social, sense perjudici de l’aplicació del 
límit que estableix la disposició transitòria setena del text 

refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel 
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 incrementi el deute de l’Estat, amb la limitació que el 
seu saldo pendent el 31 de desembre de l’any 2006 no 
superi el corresponent saldo l’1 de gener de 2006 en més 
de 14.081.880,62 milers d’euros.

Dos. Aquest límit ha de ser efectiu al terme de l’exer-
cici i pot ser sobrepassat en el curs d’aquest, i queda auto-
màticament revisat:

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

b) Per les desviacions entre les previsions d’ingres-
sos que conté aquesta Llei i la seva evolució real.

c) Pels avançaments de tresoreria i la variació neta 
de les operacions no pressupostàries previstes legal-
ment.
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d) Per la variació neta en els drets i les obligacions 
de l’Estat reconeguts i pendents d’ingrés o pagament.

Aquestes revisions incrementen o redueixen el límit 
assenyalat a l’apartat anterior segons suposin un aug-
ment o una disminució, respectivament, de la necessitat 
de finançament de l’Estat.

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

U. S’autoritza els organismes públics que figuren a 
l’annex III d’aquesta Llei a concertar operacions de crèdit 
durant l’any 2006 pels imports que, per a cadascun, figu-
ren a l’annex esmentat.

Així mateix, s’autoritza les entitats públiques empre-
sarials que figuren en aquest mateix annex III a concertar 
operacions de crèdit durant l’any 2006 pels imports que, 
per a cada una, figuren a l’esmentat annex. L’autorització 
es refereix, en aquest cas, d’acord amb el que estableix 
l’article 111.4 de la Llei general pressupostària, a les opera-
cions de crèdit que no es concertin i cancel·lin dins de 
l’any.

Dos. Els organismes públics de recerca i l’Institut 
Astrofísic de les Canàries poden concertar operacions de 
crèdit en forma d’avançaments reemborsables, en l’àmbit 
de les convocatòries d’ajudes de la Secretaria d’Estat 
d’Universitats i Recerca, en les condicions que s’hi espe-
cifiquin.

Aquesta autorització és aplicable únicament als avan-
çaments que es concedeixin amb la finalitat de facilitar la 
disponibilitat de fons per al pagament de despeses que, 
una vegada justificades, es financin amb càrrec al Fons 
europeu de desenvolupament regional, o a les ajudes dis-
senyades específicament en la modalitat d’avançament 
reintegrable previ i subvenció posterior per a l’amortitza-
ció de l’avançament reintegrable.

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

Els organismes públics que tenen a càrrec seu la ges-
tió del deute de l’Estat o assumit per aquest, encara que el 
que s’hagi assumit sigui únicament la càrrega financera, 
han de remetre a la Direcció General del Tresor i Política 
Financera del Ministeri d’Economia i Hisenda la informa-
ció següent: trimestralment, sobre els pagaments efectu-
ats i sobre la situació del deute l’últim dia del trimestre, i 
al començament de cada any, sobre la previsió de despe-
ses financeres i amortitzacions per a l’exercici.

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

Així mateix, el Govern ha de comunicar trimestral-
ment el nombre de comptes oberts pel Tresor al Banc 
d’Espanya o en altres entitats financeres, així com els 
imports i l’evolució dels saldos.

CAPÍTOL II

Avals públics i altres garanties

Article 49. Import dels avals de l’Estat.

U. L’import dels avals que ha de prestar l’Estat durant 
l’exercici de l’any 2006 no pot excedir els 1.750 milions 
d’euros.

Dos. Dins el total assenyalat a l’apartat anterior, 
s’han d’aplicar els següents límits màxims d’avals de 
l’Estat.

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

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

 c) Dins el total que assenyala l’apartat u, s’aplica el 
límit màxim de 39,07 milions d’euros a garantir les obliga-
cions derivades d’operacions de crèdit concertades per 
empreses navilieres domiciliades a Espanya destinades a 
la renovació i modernització de la flota mercant espanyola 
mitjançant l’adquisició per compra, per arrendament amb 
opció de compra o per arrendament financer amb opció 
de compra, de vaixells mercants nous, en construcció o 
usats d’una antiguitat màxima de cinc anys.

Les sol·licituds d’aval que es presentin transcorreguts 
sis mesos des de la data de formalització de l’adquisició 
del vaixell no es poden tenir en compte.

L’efectivitat de l’aval que sigui atorgat abans de la for-
malització de l’adquisició del vaixell queda condicionada 
al fet que la formalització es produeixi dins els sis mesos 
següents a la data de notificació de l’atorgament de 
l’aval.

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

Les condicions dels préstecs assegurables sota aquest 
sistema han de ser, com a màxim, les establertes al Reial 
decret 442/1994, d’11 de març, o disposicions posteriors 
que el modifiquin.

En tot cas, l’autorització d’avals s’ha de basar en una 
avaluació de la viabilitat econòmica financera de l’opera-
ció i del risc.

La Comissió Delegada per a Assumptes Econòmics ha 
de determinar el procediment de concessió d’avals, els 
requisits que han de concórrer per a la seva concessió i 
les condicions a què queda 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 Indus-
trials a prestar avals en l’exercici de l’any 2006, en relació 
amb les operacions de crèdit que concertin i amb les obli-
gacions derivades de concursos d’adjudicació en què 
participin durant l’exercici esmentat les societats mercan-
tils en el capital de les quals participi directament o indi-
rectament, fins a un límit màxim de 1.210 milions d’eu-
ros.

Article 51. Informació sobre avals públics atorgats.

El Govern ha de comunicar trimestralment a les 
comissions de pressupostos del Congrés dels Diputats i 
del Senat l’import i les característiques principals dels 
avals públics atorgats.

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

U. L’Estat pot atorgar avals fins a una quantia 
màxima, durant l’exercici de 2006, de 800 milions d’eu-
ros, per garantir valors de renda fixa emesos per Fons de 
titulització d’actius constituïts a l’empara dels convenis 
que subscriguin l’Administració General de l’Estat i les 
societats gestores de Fons de titulització d’actius inscrites 
a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per millorar 
el finançament de l’activitat productiva empresarial.

Dos. L’import viu acumulat de tots els avals ator-
gats per l’Estat a valors de renda fixa emesos pels Fons 
de titulització d’actius assenyalats a l’apartat anterior no 
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pot excedir els 5.000 milions d’euros el 31 de desembre 
de 2006.

Tres. L’atorgament dels avals que assenyala l’apartat 
u d’aquest article l’ha d’acordar el Ministeri d’Economia i 
Hisenda, en ocasió de la constitució del fons i prèvia tra-
mitació del preceptiu expedient.

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

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

Sis. Es faculta el ministre d’Economia i Hisenda per-
què estableixi, si s’escau, les normes i els requisits als 
quals s’han d’ajustar els convenis a què fa referència 
l’apartat u d’aquest article.

CAPÍTOL III

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

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

U. L’Estat reemborsarà durant l’any 2006 a l’Institut 
de Crèdit Oficial tant les quantitats que aquest hagués 
satisfet a les institucions financeres en pagament de les 
operacions d’ajust d’interessos previstes a la Llei 11/1983, 
de 16 d’agost, de mesures financeres d’estímul a l’expor-
tació, com els costos de gestió de les esmentades opera-
cions en què aquell hagi incorregut.

Els ingressos dipositats a 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 poden ser destinats 
a finançar, conjuntament amb les dotacions que anual-
ment figurin en els pressupostos generals de l’Estat en 
l’aplicació 20.06.431A.444, el resultat net de les opera-
cions d’ajust recíproc d’interessos, quan aquest sigui 
positiu i correspongui el seu abonament per l’Institut de 
Crèdit Oficial a l’entitat financera participant en el con-
veni. En cas que hi hagi saldos positius a favor de l’Institut 
de Crèdit Oficial el 31 de desembre de l’any 2006, aquests 
s’han d’ingressar al Tresor.

Així mateix, i amb la finalitat d’optimitzar la gestió 
financera de les operacions d’ajust recíproc d’interessos, 
l’Institut de Crèdit Oficial pot concertar, amb càrrec als 
mateixos ingressos i dotacions assenyalades en el parà-
graf anterior i d’acord amb els seus Estatuts i normes 
d’actuació, per si o a través d’agents financers d’interme-
diació, operacions d’intercanvi financer que tinguin per 
objecte cobrir el risc que per al Tresor pugui suposar l’evo-
lució dels tipus d’interès, amb l’autorització prèvia de la 
Direcció General de Comerç i Inversions del Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç.

Dos. En els casos 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 requereixen 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 refereix l’article 4.2 del Reglament aprovat pel 
Reial decret 677/1993, de 7 de maig, que poden ser apro-
vats durant l’any 2006, puja a 480 milions d’euros.

Quatre. Amb càrrec als recursos del préstec de l’Es-
tat a què es refereix l’apartat quart del número u de 

l’Acord de Consell de Ministres d’11 de desembre de 1987, 
el Consell de Ministres, en cas que s’exhaureixi el saldo 
existent a 31 de desembre de 2005 del Fons de provisió 
constituït a l’Institut de Crèdit Oficial, d’acord amb l’apar-
tat quart de la disposició addicional sisena del Reial decret 
llei 12/1995, de 28 de desembre, pot dotar, durant l’any 
2006 i amb justificació de noves necessitats, el Fons fins a 
un límit de 150,25 milions d’euros.

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

El Govern ha de remetre trimestralment a les comis-
sions de pressupostos del Congrés dels Diputats i del 
Senat informació detallada de totes les compensacions 
de l’Estat, en virtut del que estableix l’article 53 d’aquesta 
Llei. Així mateix, la informació ha d’incloure les quantitats 
reemborsades a l’Institut per l’Estat a què es refereix l’úl-
tim paràgraf de l’apartat deu de la disposició addicional 
vint-i-dosena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Article 55. Fons d’ajuda al desenvolupament.

La dotació al Fons d’ajuda al desenvolupament s’in-
crementa l’any 2006 en 850 milions d’euros, que s’han de 
destinar a les finalitats que preveu l’apartat 2 de la dispo-
sició addicional vint-i-dosena de la Llei 62/2003, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social.

El Consell de Ministres pot aprovar operacions amb 
càrrec al 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’utilitzin per finançar 
les operacions realitzades amb càrrec al Fons d’ajuda al 
desenvolupament puguin excedir l’import total indicat en 
el paràgraf anterior i sense perjudici de la utilització de 
quanties provinents d’anys anteriors. Queden expressa-
ment excloses d’aquesta limitació les operacions de refi-
nançament de crèdits concedits amb anterioritat amb 
càrrec al Fons d’ajuda al desenvolupament que es portin a 
terme en compliment dels oportuns acords bilaterals o 
multilaterals establerts al si del Club de París, de renego-
ciació del deute exterior dels països prestataris.

De la xifra d’aprovacions per Consell de Ministres 
d’operacions amb càrrec al Fons d’ajuda al desenvolupa-
ment especificada en el paràgraf anterior, un màxim de 
330 milions d’euros es destina a finançar aportacions de 
capital i contribucions financeres a programes de desen-
volupament i organismes i fons fiduciaris internacionals 
en el marc de les competències del Ministeri d’Afers Exte-
riors i de Cooperació, amb els quals Espanya tingui o 
subscrigui el conveni o acord de finançament oportú. El 
Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació té la iniciativa 
en aquest àmbit, i prepara les oportunes propostes de 
finançament, per presentar-les davant la Comissió Inter-
ministerial del Fons d’ajuda al desenvolupament.

El Govern ha d’informar semestralment el Congrés i el 
Senat de l’import, el país de destí i les condicions de les 
operacions autoritzades pel Consell de Ministres amb càr-
rec a aquest 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 refereix l’article 105 de la Llei 50/1998, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social, puja, l’any 2006 a 100 milions d’euros i es destina 
als fins previstos a l’apartat tres d’aquest article, així com 
les despeses d’assistència tècnica dels diferents projec-
tes.
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El Consell de Ministres pot autoritzar operacions amb 
càrrec al Fons per un import de fins a 100 milions d’euros 
al llarg de l’any 2006.

El Govern ha d’informar semestralment el Congrés i el 
Senat de l’import, país de destinació i condicions de les 
operacions autoritzades pel Consell de Ministres amb càr-
rec a aquest Fons.

TÍTOL VI

Normes tributàries

CAPÍTOL I

Impostos directes

SECCIÓ 1a IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

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

U. Als efectes del que preveu l’apartat 2 de l’article 
33 del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2004, de 5 de març, per a les transmissions de béns 
immobles no afectes a activitats econòmiques que s’efec-
tuïn durant l’any 2006, els coeficients d’actualització del 
valor d’adquisició són 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’hagin efectuat 
el 31 de desembre de 1994, és aplicable el coeficient 
1,2597.

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

Dos. Als efectes de l’actualització del valor d’adquisi-
ció que preveu l’apartat anterior, els coeficients aplicables 
als béns immobles afectes a activitats econòmiques són 
els que preveu per a l’impost sobre societats l’article 60 
d’aquesta Llei.

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

1a Als coeficients d’actualització a què es refereix 
l’apartat anterior s’apliquen sobre el preu d’adquisició i 
sobre les amortitzacions comptabilitzades corresponents 
a aquest, sense tenir en compte l’import de l’increment 
net del valor resultant de les operacions d’actualització.

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

Per determinar el valor anterior de l’element patrimo-
nial actualitzat s’han de tenir en compte els valors que 

hagin estat considerats als efectes d’aplicar els coeficients 
d’actualització.

3a L’import que resulti de les operacions descrites al 
número anterior s’ha de minorar en l’increment net de 
valor derivat de les operacions d’actualització que preveu 
el Reial decret llei 7/1996, i la diferència positiva així deter-
minada és l’import de la depreciació monetària.

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

Article 58. Escala general de l’impost.

Amb vigència exclusiva per a l’exercici de 2006, l’arti-
cle 64 del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2004, de 5 de març, queda redactat de la manera 
següent:

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

que s’indiquen en l’escala següent: 

Base liquidable
–

Fins a euros

Quota íntegra
–

Euros

Resta base liquidable
–

Fins a euros

Tipus aplicable
–

Percentatge

    

0,00 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 endavant 29,16

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

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

Amb vigència exclusiva per a l’exercici de 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 legislatiu 
3/2004, de 5 de març, queda redactat de la manera 
següent:

«Article 75. Escala autonòmica o complementària 
de l’impost.
1. La base liquidable general es grava als tipus 

de l’escala autonòmica de l’impost que, d’acord 
amb el que preveu la Llei 21/2001, de 27 de desem-
bre, per la qual es regulen les mesures fiscals i admi-
nistratives del nou sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb 
estatut d’autonomia, hagin estat aprovades per la 
comunitat autònoma.

Si la comunitat autònoma no ha aprovat l’escala 
a què es refereix el paràgraf anterior, és aplicable 
l’escala complementària 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  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 endavant 15,84
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 2. S’entén per tipus mitjà de gravamen autonò-
mic o complementari el derivat de multiplicar per 
100 el quocient resultant de dividir la quota obtin-
guda per l’aplicació de l’escala prevista a l’apartat 
anterior per la base liquidable general.

El tipus mitjà de gravamen autonòmic s’expressa 
amb dos decimals.»

SECCIÓ 2a IMPOST SOBRE SOCIETATS

Article 60. Coeficients de correcció monetària.

U. Amb efectes per als períodes impositius que s’ini-
ciïn 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 transmès, són els següents: 

Coefi cients

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

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

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

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

Tres. Si es tracta d’elements patrimonials actualit-
zats d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial decret 
llei 7/1996, de 7 de juny, els coeficients s’apliquen sobre el 
preu d’adquisició i sobre les amortitzacions comptabilit-
zades corresponents a aquest, sense tenir en consideració 
l’import de l’increment net de valor resultant de les opera-
cions d’actualització.

La diferència entre les quantitats determinades per 
l’aplicació del que estableix l’apartat anterior s’ha de mino-
rar en l’import del valor anterior de l’element patrimonial i 
al resultat se li ha d’aplicar, quan escaigui, el coeficient a 
què es refereix 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 resulti de les operacions descrites al 
paràgraf anterior s’ha de minorar en l’increment net de 
valor derivat de les operacions d’actualització que preveu 
el Reial decret llei 7/1996, i la diferència positiva així deter-
minada és l’import de la depreciació monetària a què fa 

referència l’apartat 10 de l’article 15 del text refós de la Llei 
de l’impost sobre societats.

Per determinar el valor anterior de l’element patrimo-
nial actualitzat s’han de prendre els valors que hagin estat 
considerats als efectes d’aplicar els coeficients que esta-
bleix l’apartat u.

Article 61. Pagament fraccionat de l’impost sobre socie-
tats.

Respecte als períodes impositius que s’iniciïn durant 
l’any 2006, el percentatge a què es refereix l’apartat 4 de 
l’article 45 del text refós de la Llei de l’impost sobre socie-
tats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de 
març, és el 18 per cent per a la modalitat de pagament 
fraccionat que preveu l’apartat 2 d’aquest. Les deduccions 
i bonificacions a què es refereix aquest apartat inclouen 
totes les altres que siguin aplicables al subjecte passiu.

Per a la modalitat que preveu l’apartat 3 de l’article 45 
del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, el per-
centatge és el resultat de multiplicar per cinc setens el 
tipus de gravamen arrodonit per defecte.

Estan obligats a aplicar la modalitat a què es refereix el 
paràgraf anterior els subjectes passius amb un volum 
d’operacions, calculat d’acord amb el que disposa l’article 
121 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre 
el valor afegit, que hagi superat la quantitat de 6.010.121,04 
euros durant els dotze mesos anteriors a la data en què 
s’iniciïn els períodes impositius dins 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-
zen tots els valors cadastrals dels béns immobles mitjan-
çant l’aplicació del coeficient 1,02. Aquest coeficient 
s’aplica en els termes següents:

a) Quan es tracti de béns immobles valorats d’acord 
amb les dades que consten al Cadastre immobiliari, s’aplica 
sobre el valor assignat als béns esmentats per al 2005.

b) Quan es tracti de valors cadastrals notificats en 
l’exercici de 2005, obtinguts de l’aplicació de ponències 
de valors parcials aprovades en l’exercici esmentat, 
s’aplica sobre els valors esmentats.

c) Quan es tracti de béns immobles que hagin patit 
alteracions de les seves característiques d’acord amb les 
dades que consten al Cadastre immobiliari, sense que 
aquestes variacions hagin tingut efectivitat, aquest coefi-
cient s’aplica sobre el valor assignat a aquests immobles, 
en virtut de les noves circumstàncies, per la Direcció 
General del Cadastre, amb aplicació dels mòduls que 
hagin 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 
aquest 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 de 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 als 
municipis en què hagi estat aplicable l’article segon de la 
Llei 53/1997, de 27 de novembre, per la qual es modifica 
parcialment la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regula-
dora de les hisendes locals, i s’estableix una reducció en 
la base imposable de l’impost sobre béns immobles.

Tres. L’increment dels valors cadastrals dels béns 
immobles rústics que preveu aquest article no té efectes 
respecte al límit de base imposable de les explotacions 
agràries que condiciona la inclusió en el règim especial 
agrari de la Seguretat Social dels treballadors per compte 
propi, que se segueix regint per la seva legislació especí-
fica.
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CAPÍTOL II

Impostos indirectes

SECCIÓ 1a IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Article 63. Tipus impositiu aplicable a la televisió digi-
tal.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2006 s’afe-
geix un número 16è a l’article 91.u.2 de la Llei 37/1992, de 
28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, amb la 
redacció següent:

«16è El subministrament i la recepció de ser-
veis de radiodifusió digital i televisió digital. Queden 
exclosos d’aquest concepte l’explotació de les infra-
estructures de transmissió i la prestació de serveis 
de comunicacions electròniques necessàries amb 
aquesta finalitat.»

Article 64. Exempcions en els arrendaments d’habitat-
ges.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2006, la lletra b) 
de l’apartat 23è 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 de la manera següent:

«b) Els edificis o parts d’edifici destinats exclu-
sivament a habitatges o al seu posterior arrenda-
ment per entitats gestores de programes públics de 
suport a l’habitatge o per societats acollides al règim 
especial d’entitats dedicades a l’arrendament d’ha-
bitatges establert a l’impost sobre societats. 
L’exempció s’estén als garatges i annexos accesso-
ris als habitatges i els mobles, arrendats conjunta-
ment amb aquells.

L’exempció no comprèn:

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

b’) Els arrendaments de terrenys per a dipòsit o 
emmagatzematge de béns, mercaderies o produc-
tes, o per instal·lar-hi elements d’una activitat 
empresarial.

c’) Els arrendaments de terrenys per a exposi-
cions o per a publicitat.

d’) Els arrendaments amb opció de compra de 
terrenys o habitatges el lliurament dels quals estigui 
subjecte a l’impost i no n’estigui exempt.

e’) Els arrendaments d’apartaments o habitat-
ges moblats quan l’arrendador s’obligui a la presta-
ció d’algun dels serveis complementaris propis de la 
indústria hotelera, com ara els de restaurant, neteja, 
bugaderia o altres anàlegs.

f’) Els arrendaments d’edificis o de parts d’edi-
fici per ser subarrendats, excepte els efectuats 
d’acord amb el que disposa la lletra b) anterior.

g’) Els arrendaments d’edificis o de parts d’edi-
fici assimilats a habitatges d’acord amb el que dis-
posa la Llei d’arrendaments urbans.

h’) La constitució o transmissió de drets reals 
d’ús o gaudi sobre els béns a què es refereixen 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 efectes des de l’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, és la següent: 

Escala

Transmis-
sions

directes
–

Euros

Transmis-
sions

transversals
–

Euros

Rehabilitacions
 i reconeixement 

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 resulti 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.u de la Llei 2/2004, de 27 de desembre, 
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2005.

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

Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit 
i per la Direcció General del Cadastre s’han d’ajustar, una 
vegada aplicat el coeficient anteriorment indicat, al múlti-
ple de 20 cèntims d’euro més pròxim. Quan l’import que 
s’ha d’ajustar sigui múltiple de 10 cèntims d’euro, s’ha 
d’elevar al múltiple de 20 cèntims immediatament supe-
rior a aquell.

Les taxes exigibles per la Direcció General de Trans-
ports per Carretera que preveu l’article 27 de la Llei
13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, adminis-
tratives i de l’ordre social, s’han d’ajustar, una vegada 
aplicat el coeficient anteriorment indicat, a dos decimals 
per defecte si el tercer decimal és inferior a cinc i per 
excés, en cas contrari.

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 l’extraviament d’aquest últim docu-
ment, s’han d’ajustar, una vegada aplicat el coeficient 
anteriorment indicat, al múltiple de 10 cèntims d’euro 
més pròxim; quan l’import de les centèsimes que s’han 
d’ajustar sigui 5 cèntims, s’ha d’elevar al múltiple de 10 
cèntims d’euro immediatament superior a aquell.

Dos. Es consideren tipus de quantia fixa aquells que 
no es determinin per un percentatge de la base o amb una 
base que no es valori en unitats monetàries.

Tres. Es mantenen per a l’any 2006 els tipus i les 
quanties fixes que estableix l’apartat 4 de l’article 3 del 
Reial decret llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regu-
len els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs 
de sort, envit o atzar, en l’import exigible durant l’any 
2005, d’acord amb el que estableix 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 
que estableix la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general 
de telecomunicacions, es calcula mitjançant l’expressió:

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 radio-

elèctric.
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 servei, 
per amplada de banda expressat en kHz.

V = és el valor de la URR, que ve determinat en funció 
dels cinc coeficients Ci, establerts a la Llei general de tele-
comunicacions, la quantificació del qual, de conformitat 
amb la Llei esmentada, és la que estableix la Llei de pres-
supostos generals de l’Estat.

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

L’import, en euros, que s’ha de satisfer en concepte 
d’aquesta taxa anual és el resultat de dividir entre el tipus 
de conversió que preveu la Llei 46/1998, de 17 de desem-
bre, d’introducció de l’euro, el resultat de multiplicar la 
quantitat d’unitats de reserva radioelèctrica del domini 
públic reservat pel valor que s’assigni 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 afectin tot el territori nacional, el valor de la super-
fície que s’ha de considerar per calcular la taxa és l’exten-
sió d’aquest, la qual segons l’Institut Nacional d’Estadística 
és de 505.990 quilòmetres quadrats.

En els serveis de radiocomunicacions que siguin pro-
cedents, la superfície que s’ha de considerar pot incloure, 
si s’escau, la corresponent al mar territorial espanyol.

Per fixar el valor dels paràmetres C1 a C5 en cada ser-
vei de radiocomunicacions, s’ha tingut en compte el sig-
nificat que els atribueix la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
general de telecomunicacions, i les normes reglamentà-
ries que la despleguin.

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

diferents bandes i en les diferents zones geogràfiques. Es 
valoren els conceptes següents:

Nombre de freqüències per concessió o autorització.
Zona urbana o rural.
Zona de servei.

2n Coeficient C2: tipus de servei per al qual es pretén 
utilitzar i, en particular, si aquest comporta per a qui el 
presti les obligacions de servei públic que recull el títol III 
de la Llei general de telecomunicacions. Es valoren els 
conceptes següents:

Suport a altres xarxes (infraestructura).
Prestació a tercers.
Autoprestació.
Serveis de telefonia amb drets exclusius.
Serveis 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 servei sol·licitat).

Previsions d’ús de la banda.
Ús exclusiu o compartit de la subbanda.

4t Coeficient C4: equips i tecnologia que s’utilitzen. 
Es valoren els conceptes següents:

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

5è 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 servei.
Interès social de la banda.
Usos derivats de la demanda de mercat.
Densitat de població.
Considerant els diferents factors que afecten la deter-

minació de la taxa, s’han establert diverses modalitats per 
a cada servei a cadascuna de les quals se li assigna un 
codi identificatiu.

A continuació s’indiquen quins són els factors de pon-
deració dels diferents coeficients, així com el seu possible 
marge de valoració respecte al valor de referència. Aquest 
valor de referència és el que es pren per defecte, el qual 
s’aplica en aquells casos en què, per la naturalesa del ser-
vei o de la reserva efectuada, el paràmetre corresponent 
no és aplicable.

Coeficient C1: mitjançant aquest paràmetre es té en 
compte el grau d’ocupació de les diferents bandes de 
freqüència per a un determinat servei. A aquests efec-
tes s’ha fet una tabulació en marges de freqüència els 
extrems inferior i superior de la qual comprenen les 
bandes típicament utilitzades en els respectius serveis. 
Aquest paràmetre també preveu la zona geogràfica 
d’utilització, distingint generalment entre zones d’ele-
vat interès i alta utilització, les quals s’assimilen a les 
grans concentracions urbanes, i zones de baix interès i 
escassa utilització com poden ser els entorns rurals. Es 
parteix d’un valor unitari o de referència per a les ban-
des menys congestionades i en les zones geogràfiques 
de poca utilització, pujant el cost relatiu fins a un 
màxim de dos per aquests conceptes per a les bandes 
de freqüència més demanades i en zones d’alt interès o 
utilització. 

Concepte Escala de valors Observacions

   
Valor de referència. 1 D’aplicació en una o 

diverses modalitats 
en cada servei.

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

lització.
+ 25 % D’aplicació segons cri-

teris específics per 
serveis i bandes de 
freqüències en les 
modalitats i concep-
tes afectats.

Demanda de la 
banda.

Fins + 20 %

Concessions i usu-
aris.

Fins + 30 %

 Coeficient C2: mitjançant aquest coeficient es fa una 
distinció entre les xarxes d’autoprestació i les que tenen 
per finalitat la prestació a tercers d’un servei de radioco-
municacions amb contraprestació econòmica. Dins 
d’aquests últims s’ha tingut en compte la consideració, si 
s’escau, de servei públic, i s’ha pres en consideració en el 
valor d’aquest coeficient la bonificació per servei públic 
que estableix l’annex I de la Llei 32/2003, de 3 de novem-
bre, general de telecomunicacions, que queda inclosa en 
el valor que s’estableix per a aquest paràmetre. 
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Concepte Escala de valors Observacions

   
Valor de referèn-

cia.
1 D’aplicació en una o 

diverses modalitats en 
cada servei.

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

cers/ autopres-
tació.

Fins + 10 % D’aplicació segons crite-
ris específics per ser-
veis i bandes de fre-
qüències en les  
modalitats i conceptes 
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. Aquestes possibilitats són aplicables en el cas del 
servei mòbil. Per a altres serveis la reserva de domini 
públic radioelèctric ha de ser amb caràcter exclusiu per la 
seva naturalesa. Les reserves sol·licitades en bandes no 
adequades al servei, en funció de les tendències d’utilitza-
ció i previsions del Quadre Nacional d’Atribució de Fre-
qüències (CNAF), es penalitzen amb una taxa més ele-
vada, amb la finalitat d’afavorir la tendència cap a 
l’harmonització de les utilitzacions radioelèctriques, la 
qual cosa es reflecteix en la valoració d’aquest coeficient. 

Concepte Escala de valors Observacions

   
Valor de referèn-

cia.
1 D’aplicació en una o 

diverses modalitats en 
cada servei.

Marge de valors. 1 a 2 –
Freqüència exclusiva/

compartida.
Fins + 75 %
Fins + 60 %

D’aplicació segons criteris 
específics per serveis i 
bandes de freqüències 
en les modalitats i els 
conceptes afectats.

Idoneïtat de la banda 
de freqüència.

 

 Coeficient C4: amb aquest coeficient és possible pon-
derar d’una manera diferent les diverses tecnologies o 
sistemes utilitzats, i afavorir les que fan un ús més eficient 
de l’espectre radioelèctric respecte a altres tecnologies. 
Així, per exemple, en xarxes mòbils, s’afavoreix la utilitza-
ció de sistemes d’assignació aleatòria de canal davant 
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 previst els nous sistemes de radiodifusió sonora 
i televisió digital, a més dels clàssics analògics. 

Concepte Escala de valors Observacions

   

Valor de referèn-
cia.

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

Marge de valors. 1 a 2 –

Tecnologia utilitzada/
tecnologia de 
referència.

Fins + 50 % D’aplicació segons criteris 
específics per serveis i 
bandes de freqüències 
en les modalitats i con-
ceptes afectats.

 Coeficient C5: aquest coeficient considera els aspectes 
de rellevància social d’un determinat servei davant d’al-
tres serveis de naturalesa similar des del punt de vista 
radioelèctric. També preveu el relatiu interès econòmic o 
rendibilitat del servei prestat, i grava més per unitat d’am-
plada de banda aquells serveis d’alt interès i rendibilitat 
davant d’altres que, fins i tot sent similars des del punt de 
vista radioelèctric, ofereixin una rendibilitat molt diferent 
i tinguin diferent consideració des del punt de vista de 
rellevància social.

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

Quan la reserva de freqüències es destini a la realitza-
ció d’emissions de caràcter experimental i sense contra-
prestació econòmica pel seu titular, ni altra finalitat que la 
recerca i el desenvolupament de noves tecnologies durant 
un període de temps limitat i definit, el valor del coeficient 
C5 en aquests casos és el 15 per cent del valor general. 

Concepte Escala de valors Observacions

   
Valor de referèn-

cia.
1 D’aplicació en una o 

diverses modalitats en 
cada servei.

Marge de valors. > 0 –
Rendibilitat eco-

nòmica.
Fins + 30 % D’aplicació segons cri-

teris específics per 
serveis i bandes de 
freqüències en les 
modalitats i concep-
tes afectats.

Interès social ser-
vei.

Fins –20 %

Població.
Experiències no 

comercials.
Fins + 100 %

–85 %

 Càlcul de la taxa per reserva de domini públic radio-
elèctric.

Serveis radioelèctrics i modalitats considerades.
Es consideren els grups o les classificacions 

següents:
1. Serveis mòbils.
1.1 Servei mòbil terrestre i altres associats.
1.2 Servei mòbil terrestre amb cobertura nacional.
1.3 Sistemes de telefonia mòbil automàtica (TMA).
1.4 Servei mòbil marítim.
1.5 Servei mòbil aeronàutic.
1.6 Servei mòbil per satèl·lit.

2. Servei fix.
2.1 Servei fix punt a punt.
2.2 Servei fix punt a multipunt.
2.3 Servei fix per satèl·lit.

3. Servei de radiodifusió.
3.1 Radiodifusió sonora.
Radiodifusió sonora d’ona llarga i d’ona mitjana

(OL/OM).
Radiodifusió sonora d’ona curta (OC).
Radiodifusió sonora amb modulació de freqüència 

(FM).
Radiodifusió sonora digital terrestre (T-DAB).

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

3.3 Serveis auxiliars a la radiodifusió.

4. Altres serveis.
4.1 Radionavegació.
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4.2 Radiodeterminació.
4.3 Radiolocalització.
4.4 Serveis per satèl·lit, com ara de recerca espacial, 

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

Tenint en compte aquests grups de serveis radioelèc-
trics, les possibles bandes de freqüències per a la presta-
ció del servei i els cinc coeficients amb els seus correspo-
nents conceptes o factors que s’han de considerar per 
calcular la taxa de diferents reserves de domini públic 
radioelèctric d’un servei donat, s’obtenen les modalitats 
que s’indiquen a continuació.

1. Serveis mòbils.
1.1 Servei mòbil terrestre i serveis associats.
S’inclouen en aquesta classificació les reserves de 

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

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

En cada modalitat s’han tabulat els marges de fre-
qüència que és necessari distingir als efectes de calcular 
la taxa per tenir en compte l’ocupació relativa de les dife-
rents bandes de freqüència i altres aspectes que preveu la 
Llei general de telecomunicacions, com ara la idoneïtat o 
no d’una determinada banda de freqüències per al servei 
considerat.

Dins d’aquests marges de freqüència, únicament 
s’atorguen reserves de domini públic radioelèctric en les 
bandes de freqüències reservades en el CNAF al servei 
considerat. 

 Amb caràcter general, per a xarxes del servei mòbil 
s’aplica, als efectes de calcular la taxa, la modalitat de 
zona geogràfica d’alta utilització, sempre que la cobertura 
de la xarxa comprengui, totalment o parcialment, pobla-
cions de més de 50.000 habitants. Per a xarxes amb fre-
qüències en diverses bandes, el concepte de zona geogrà-
fica s’aplica de manera independent per a cada una 
d’elles.

1.1.1 Servei mòbil assignació fixa/freqüència com-
partida/zona de baixa utilització/autoprestació.

En aquests casos, la superfície que s’ha de considerar 
és la que figuri a la reserva de domini públic radioelèctric 
corresponent, i se n’estableix una superfície mínima 
de 1.000 quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la que resulta de multiplicar el valor de la canalització 
(12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilit-
zades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 Servei mòbil assignació fixa/freqüència compartida/
zona d’alta utilització/autoprestació.

En aquests casos, la superfície que s’ha de considerar 
és la que figuri a la reserva de domini públic radioelèctric 
corresponent, i se n’estableix una superfície mínima 
de 1.000 quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització  
(12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitza-
des. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 Servei mòbil assignació fixa/freqüència exclusiva/
zona de baixa utilització/autoprestació.

En aquests casos, la superfície que s’ha de considerar 
és la que figuri a la reserva de domini públic radioelèctric 
corresponent, i se n’estableix una superfície mínima de 
1.000 quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització 
(12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitza-
des. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 Servei mòbil assignació fixa/freqüència 
exclusiva/zona d’alta utilització/autoprestació.

En aquests casos, la superfície que s’ha de considerar 
és la que figuri a la reserva de domini públic radioelèctric 
corresponent, i se n’estableix una superfície mínima de 
1.000 quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització 
(12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitza-
des. 

Freqüències

Coefi cients
Codi de 

modalitat
C1 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
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 1.1.5 Servei mòbil assignació fixa/freqüència exclusiva/
qualsevol zona/prestació a tercers.

En aquests casos, la superfície que s’ha de considerar 
és la que figuri a la reserva de domini públic radioelèctric 
corresponent, i se n’estableix una superfície mínima de 
1.000 quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització 
(12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitza-
des. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 Servei mòbil assignació aleatòria/freqüència 
exclusiva/qualsevol zona/autoprestació.

En aquests casos, la superfície que s’ha de considerar 
és la que figuri a la reserva de domini públic radioelèctric 
corresponent, i se n’estableix una superfície mínima de 
1.000 quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització 
(12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitza-
des. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 Servei mòbil assignació aleatòria/freqüència 
exclusiva/qualsevol zona/prestació a tercers.

En aquests casos, la superfície que s’ha de considerar 
és la que figuri a la reserva de domini públic radioelèctric 
corresponent, i se n’estableix una superfície mínima de 
1.000 quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització 
(12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitza-
des. 

Freqüències

Coefi cients
Codi de 

modalitat
C1 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 Radiocerca (freqüència exclusiva/qualsevol zona/
prestació a tercers).

En aquests casos la superfície que s’ha de considerar 
és la que figuri a la reserva de domini públic radioelèctric 
corresponent.

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

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització 
(12,5 kHz o 25 kHz) pel nombre de freqüències utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 aquest epígraf les instal.lacions de dis-
positius de curt abast sempre que el radi de cobertura de 
la xarxa no sigui de més de 3 quilòmetres en qualsevol 
direcció.

Per a xarxes de més distància de cobertura s’aplica la 
modalitat corresponent entre la resta de serveis mòbils o 
servei fix en funció de la naturalesa del servei i les carac-
terístiques pròpies de la xarxa.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la resultant de multiplicar el valor de la canalització (10, 
12,5, 25 o 200 kHz) en els casos que sigui d’aplicació pel 
nombre de freqüències utilitzades. Si en virtut de les 
característiques tècniques de l’emissió no és aplicable 
cap canalització entre les indicades, s’ha de prendre l’am-
plada de banda de la denominació de l’emissió o, si no, 
s’aplica la totalitat de la banda de freqüències correspo-
nent destinada al CNAF per a aquestes aplicacions. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 Servei mòbil terrestre de cobertura nacional.

1.2.1 Servei mòbil assignació fixa/xarxes de cober-
tura nacional.

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

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització 
(12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitza-
des. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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
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 1.2.2 Servei mòbil assignació aleatòria/xarxes de 
cobertura nacional.

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

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització 
(12,5 kHz, 25 kHz, un altre) pel nombre de freqüències uti-
litzades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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

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

Les modalitats que preveu aquest apartat són les 
següents:

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

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

és la que resulta de multiplicar el valor de la canalització 
(25 kHz) pel nombre de freqüències utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF notes UN:40, 

41  . . . . . . . . . . . 2 1 1 1,8 1,409 10-2 1311

 1.3.2 Sistema GSM (prestació a tercers).
La superfície que s’ha de considerar és la correspo-

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

és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització 
(200 kHz) pel nombre de freqüències utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 que s’ha de considerar és la correspo-

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

és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització 
(200 kHz) pel nombre de freqüències utilitzades. 

Freqüències

Coefi cients
Codi de 

modalitat
C1 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).

Aquest servei ha quedat suprimit.

1.3.5 Comunicacions mòbils de tercera generació, 
sistema UMTS (prestació a tercers).

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

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització 
(5.000 kHz) pel nombre de freqüències utilitzades. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 ferro-
carrils (GSM-R).

La superfície que s’ha de considerar és la que resulti 
de multiplicar la suma de les longituds de tots els trajec-
tes viaris, expressades en quilòmetres, per una amplada 
de 10 quilòmetres.

L’amplada de banda que s’ha de tenir en compte és 
l’amplada de banda total assignada expressada en kHz. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

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

 1.4 Servei mòbil marítim.

1.4.1 Servei mòbil marítim.
En aquests casos, la superfície que s’ha de considerar 

és la que figuri a la reserva de domini públic radioelèctric 
corresponent.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització 
(12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitza-
des. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 Servei mòbil aeronàutic.

1.5.1 Servei mòbil aeronàutic.
En aquests casos, la superfície que s’ha de considerar 

és la que figuri a la reserva de domini públic radioelèctric 
corresponent.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la que resulti de multiplicar el valor de la canalització 
(12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitza-
des. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       

f < 30 MHz  . . . . . . 1 1,25 1,25 1 0,1081 1511
30-300 MHz  . . . . . 1,3 1,25 1,25 1 0,1081 1512
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 1.6 Servei mòbil per satèl·lit.
En aquest servei la superfície que s’ha de considerar 

és la corresponent a l’àrea de la zona de servei autoritzada 
del sistema o l’estació de què es tracti que, en general, és 
la corresponent a tot el territori nacional, i se n’estableix 
una superfície mínima de 100.000 quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda per a cada freqüència és l’am-
plada de banda reservada al sistema, i es computa 
la suma de l’amplada de banda de l’enllaç ascendent i de 
l’amplada de banda de l’enllaç descendent.

1.6.1 Servei de comunicacions mòbils per satèl·lit. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
En les freqüències 

previstes en el 
CNAF  . . . . . . . . . 1 1,25 1 1 18,39 10-4 1611

 1.6.2 Servei mòbil aeronàutic/per satèl.lit. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
Banda 10-15 GHz  . 1 1 1 1 0,816 10-5 1621

 1.6.3 Servei mòbil marítim per satèl.lit. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       

Banda 1.500-1.700 
MHz  . . . . . . . . . 1 1 1 1 7,548 10-5 1631

 2. Servei fix.

2.1 Servei fix punt a punt.

En cadascun dels marges de freqüència tabulats, el 
servei considerat es pot prestar únicament a les bandes 
de freqüències destinades a aquest en el CNAF.

Amb caràcter general, per a reserves de freqüència 
del servei fix punt a punt, s’aplica, als efectes del càlcul de 
la taxa, la modalitat de zona geogràfica d’alta utilització 
en aquells trams individuals o que formen part d’una 
xarxa radioelèctrica extensa, en els quals alguna de les 
estacions extrem dels trams estan ubicades en alguna 
població amb més de 250.000 habitants, o a les seves 
proximitats o el feix principal del radioenllaç la travessi 
fins a la seva estació receptora. Així mateix, per a aquells 
trams de radioenllaços on es reservin freqüències amb 
doble polarització es considera, a efectes del càlcul de la 
taxa, com si es tractés de la reserva d’un doble nombre de 
freqüències.

Per a cada freqüència utilitzada se n’ha de prendre el 
valor nominal amb independència del fet que els extrems 
del canal puguin incloure dos dels marges de freqüències 
tabulats, i si aquest valor nominal coincideix amb un 
d’aquests extrems, s’ha de prendre el marge per al qual 
resulti una menor quantia de la taxa.

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

La superfície que s’ha de considerar és la que resulti 
de multiplicar la suma de les longituds de tots els trams 
per una amplada d’un quilòmetre.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la resultant de multiplicar el valor de la canalització 
utilitzada o, si no, s’ha de prendre l’amplada de banda, 
segons la denominació de l’emissió, pel nombre de fre-
qüències utilitzades en cada direcció del radioenllaç. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 Servei fix punt a punt/freqüència exclusiva/zona 
d’alta utilització/autoprestació.

La superfície que s’ha de considerar és la que resulti 
de multiplicar la suma de les longituds de tots els trams 
per una amplada d’un quilòmetre.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la resultant de multiplicar el valor de la canalització 
utilitzada, o, si no, s’ha de prendre l’amplada de banda, 
segons la denominació de l’emissió, pel nombre de fre-
qüències utilitzades en cada direcció del radioenllaç. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 Servei fix punt a punt/freqüència exclusiva/zona 
de baixa utilització/prestació a tercers.

Aquest epígraf ha quedat suprimit.

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

Aquest epígraf ha quedat suprimit.
2.1.5 Servei fix punt a punt/freqüència exclusiva/

prestació a tercers.
La superfície que s’ha de considerar és la que resulti 

de multiplicar la suma de les longituds de tots els trams 
per una amplada d’un quilòmetre.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
és la resultant de multiplicar el valor de la canalització 
utilitzada o, si no, s’ha de prendre l’amplada de banda, 
segons la denominació de l’emissió, pel nombre de fre-
qüències utilitzades en cada direcció del radioenllaç. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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
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 2.1.6 Servei fix punt a punt/reserves d’espectre a tot 
el territori nacional.

En aquests casos, als efectes de calcular la taxa cor-
responent, es considera 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 una part de la banda assignada. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 Servei fix punt a punt, d’alta densitat en qualse-
vol zona.

Per al servei fix punt a punt d’alta densitat, en freqüèn-
cies no coordinades amb altres autoritzacions d’ús a la 
mateixa zona, als efectes de determinar la superfície que 
s’ha de considerar en el càlcul de la taxa, per cada tram 
autoritzat és el resultat de multiplicar una longitud nomi-
nal d’1,5 quilòmetres per una amplada d’un quilòmetre.

L’amplada de banda (expressada en kHz) que s’ha de 
tenir en compte per a cada canal autoritzat és la correspo-
nent a la canalització utilitzada en l’enllaç (50 MHz, 100 
MHz, un altre). Si no existeix, s’ha de prendre l’amplada 
de banda de la denominació de l’emissió. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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

 2.2 Servei fix punt a multipunt.
En cadascun dels marges de freqüència tabulats, el 

servei considerat es pot prestar únicament en les bandes 
de freqüències destinades a aquest en el CNAF.

Per a cada freqüència utilitzada s’ha de prendre el seu 
valor nominal amb independència del fet que els extrems 
del canal puguin comprendre dos dels marges de fre-
qüències tabulats, i, si aquest valor nominal coincideix 
amb un d’aquests extrems, s’ha de prendre el marge per 
al qual resulti una menor quantia de la taxa.

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

La superfície que s’ha de considerar és la zona de ser-
vei indicada a la reserva de domini públic radioelèctric 
corresponent, amb l’excepció indicada a 2.2.4.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
s’obté de les característiques de l’emissió. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 Servei fix punt a multipunt/freqüència exclusiva/
qualsevol zona/prestació a tercers.

Aquest epígraf ha quedat suprimit.

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

Aquest epígraf és exclusivament aplicable als títols 
que s’esmenten a l’apartat tres.b) d’aquest article i durant 
el termini a què es refereix aquest.

La superfície que s’ha de considerar és la zona de ser-
vei indicada a la reserva de domini públic radioelèctric 
corresponent, amb l’excepció indicada a 2.2.4.

L’amplada de banda (kHz) que s’ha de tenir en compte 
s’obté de les característiques de l’emissió. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 Servei fix punt a multipunt/reserves de banda a 
tot el territori nacional.

En aquests casos, als efectes de calcular la taxa cor-
responent, es considera 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 
modalitat

C1 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 Servei fix per satèl·lit.
En aquest servei la superfície que s’ha de considerar 

és la corresponent a l’àrea de la zona de servei que, en 
general o en cas que no s’especifiqui, correspon amb la 
superfície de tot el territori nacional, amb els mínims que 
s’especifiquin. Per als diferents tipus d’enllaç, en cada 
epígraf es detalla l’àrea que s’ha de considerar.

L’amplada de banda per a cada freqüència és l’am-
plada de banda de la denominació de l’emissió, i es com-
puta tant l’amplada de banda de l’enllaç ascendent com 
l’amplada de banda de l’enllaç descendent, cadascun 
amb les seves superfícies respectives; se n’exceptuen els 
enllaços de connexió de radiodifusió del qual, pel fet de 
tractar-se d’un enllaç ascendent, només es computa l’am-
plada de banda.

Dins d’aquest servei es consideren els apartats 
següents:

2.3.1 Servei fix per satèl·lit punt a punt, incloent-hi 
enllaços de connexió al servei mòbil per satèl·lit, i enlla-
ços de contribució de radiodifusió via satèl·lit (punt a 
multipunt).

En els enllaços punt a punt tant per a l’enllaç ascen-
dent com per a l’enllaç descendent es considera una 
superfície de 31.416 quilòmetres quadrats, en aquesta 
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categoria es consideren inclosos els enllaços de contribu-
ció de radiodifusió punt a punt. En els enllaços de contri-
bució punt a multipunt es considera una superfície de 
31.416 quilòmetres quadrats, per a l’enllaç ascendent i per 
a l’enllaç descendent es considera l’àrea de la zona de 
servei que, en general, correspon amb la superfície de tot 
el territori nacional, i se n’estableix una superfície mínima 
de 100.000 quilòmetres quadrats. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 servei de radiodifusió 
(sonora i de televisió) per satèl·lit.

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

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 3.000 MHz  . . . 1,50 1,25 1,50 1,20 1,622 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 Serveis VSAT (xarxes empresarials de dades 
per satèl·lit), SNG (enllaços mòbils de reportatges per 
satèl·lit), SIT (xarxes de terminals interactius per satèl·lit) i 
SUT (xarxes de terminals d’usuari per satèl·lit).

Es considera la superfície de la zona de servei, i se 
n’estableix una superfície mínima de 10.000 quilòmetres 
quadrats. En el cas dels enllaços SNG, es considera una 
superfície de 20.000 quilòmetres quadrats. En tots els 
casos anteriors, la superfície s’ha de prendre tant en 
transmissió com en recepció i tot això independentment 
del nombre d’estacions transmissores i receptores. 

Freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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

 3. Servei de radiodifusió.
En el càlcul de l’import que s’ha de satisfer en con-

cepte de taxa anual per reserva de qualsevol freqüència 
s’han de tenir en compte les consideracions per als ser-
veis de radiodifusió (sonora i de televisió):

En general, la superfície S, expressada en quilòmetres 
quadrats, és la corresponent a la zona de servei. Per tant, en 
els serveis de radiodifusió (sonora i de televisió) que tenen 
per objecte la cobertura nacional, la superfície de la zona de 
servei és la superfície del territori nacional i no s’avalua la 
taxa individualment per cadascuna de les estacions neces-
sàries per assolir aquesta cobertura. Igualment, en els ser-
veis de radiodifusió (sonora i de televisió) que tenen per 
objecte la cobertura autonòmica, la superfície de la zona de 
servei és la superfície del territori autonòmic corresponent i 
no s’avalua la taxa individualment per cadascuna de les 
estacions necessàries per assolir aquesta cobertura.

L’amplada de banda B, expressada en kHz, s’indica per 
a cada tipus de servei en els apartats que segueixen a 
continuació, perquè depèn de les característiques tècni-

ques de l’emissió. En els serveis de radiodifusió (sonora i 
de televisió) que tenen per objecte la cobertura nacional o 
qualsevol de les cobertures autonòmiques, l’amplada de 
banda que s’ha d’aplicar és la corresponent al tipus de 
servei de què es tracti i igual a la que s’aplicaria en una 
estació de servei considerada individualment.

En les modalitats de servei per a les quals es qualifica 
la zona geogràfica, es considera que es tracta d’una zona 
d’alt interès i rendibilitat quan la zona de servei inclogui 
alguna capital de província o autonòmica o altres locali-
tats amb més de 50.000 habitants.

En el servei de radiodifusió, el paràmetre C5 està pon-
derat per un factor k, funció de la densitat de població, 
obtinguda en base al cens de població en vigor, a la zona 
de servei, d’acord amb la taula següent: 

Densitat de població Factor k

  
Fins a 100 habitants/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,015
Superior a 100 hb/km2 i fins a 250 hb/km2  . . . . 0,050
Superior a 250 hb/km2 i fins a 500 hb/km2  . . . . 0,085
Superior a 500 hb/km2 i fins a 1.000 hb/km2  . . . 0,120
Superior a 1.000 hb/km2 i fins a 2.000 hb/km2  . 0,155
Superior a 2.000 hb/km2 i fins a 4.000 hb/km2  . 0,190
Superior a 4.000 hb/km2 i fins a 6.000 hb/km2  . 0,225
Superior a 6.000 hb/km2 i fins a 8.000 hb/km2  . 0,450
Superior a 8.000 hb/km2 i fins a 10.000 hb/km2 0,675
Superior a 10.000 hb/km2 i fins a 12.000 hb/km2 0,900
Superior a 12.000 hb/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,125

 Les bandes de freqüències per prestar serveis de radio-
difusió sonora i de televisió són, en qualsevol cas, les 
especificades en el Quadre Nacional d’Atribució de Fre-
qüències (CNAF); tanmateix, el secretari d’Estat de Teleco-
municacions i per a la Societat de la Informació pot auto-
ritzar usos de caràcter temporal o experimental diferents 
dels assenyalats en l’esmentat quadre que no causin per-
torbacions a estacions radioelèctriques legalment autorit-
zades. Aquests usos, de caràcter temporal o experimen-
tal, estan igualment gravats amb una taxa per reserva de 
domini públic radioelèctric, l’import de la qual s’avalua 
seguint els criteris generals del servei al qual es pugui 
assimilar o, si s’escau, els criteris que corresponguin a la 
banda de freqüències reservada.

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

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

3.1 Radiodifusió sonora.
Es distingeixen les modalitats següents als efectes de 

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

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

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
és la corresponent a la zona de servei.

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

Bandes de freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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
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 3.1.2 Radiodifusió sonora d’ona curta.

En el cas de la radiodifusió sonora d’ona curta es con-
sidera que la superfície S, expressada en quilòmetres 
quadrats, correspon a la superfície del territori nacional i 
que la densitat de població correspon a la densitat de 
població nacional.

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

Bandes de freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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 interès i rendibilitat.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
és la corresponent a la zona de servei.

L’amplada de banda B és de 180 kHz en els sistemes 
monofònics, de 256 kHz en els sistemes estereofònics i 
300 kHz en els sistemes amb subportadores suplementà-
ries. 

Bandes de freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 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, 
és la corresponent a la zona de servei.

L’amplada de banda B és de 180 kHz en els sistemes 
monofònics, de 256 kHz en els sistemes estereofònics i de 
300 kHz en els sistemes amb subportadores suplementà-
ries. 

Bandes de freqüències
Coefi cients

Codi de 
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

       
87,5 a 108 MHz  . . . 1 1 1,5 1,25 12,32 k 3141

 3.1.5 Radiodifusió sonora digital terrestre en zones 
d’alt interès i rendibilitat.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
és la corresponent a la zona de servei.

L’amplada de banda B és de 1.536 kHz en els sistemes 
amb norma UNE ETS 300 401. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

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

 3.1.6 Radiodifusió sonora digital terrestre en altres 
zones.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
és la corresponent a la zona de servei.

L’amplada de banda B és de 1.536 kHz en els sistemes 
amb norma UNE ETS 300 401. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

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

 3.2 Televisió.
Se’n distingeixen les modalitats següents, als efectes 

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

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

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
és la corresponent a la zona de servei.

L’amplada de banda B és de 8.000 kHz en els sistemes 
amb la norma G/PAL. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

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

 3.2.2 Televisió analògica en altres zones.
La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 

és la corresponent a la zona de servei.
L’amplada de banda B és de 8.000 kHz en els sistemes 

amb la norma G/PAL. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
470 a 830 MHz  . . . . 1 1 1,3 1,25 0,53 k 3222

 3.2.3 Televisió digital terrestre en zones d’alt interès i 
rendibilitat.

La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 
és la corresponent a la zona de servei.

L’amplada de banda B és de 8.000 kHz en els sistemes 
amb la norma UNE ETS 300 744. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de
 modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       

470 a 862 MHz  . . . . 1,25 1 1,3 1 0,106 k 3231

 3.2.4 Televisió digital terrestre en altres zones.
La superfície S, expressada en quilòmetres quadrats, 

és la corresponent a la zona de servei.
L’amplada de banda B és de 8.000 kHz en els sistemes 

amb la norma UNE ETS 300 744. 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
470 a 862 MHz  . 1 1 1,3 1 0,106 k 3241

 3.3 Serveis auxiliars a la radiodifusió.

Les modalitats d’aquests serveis són les següents:

3.3.1 Enllaços mòbils de fonia per a reportatges i 
transmissió d’esdeveniments radiofònics.
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En aquests casos la superfície que s’ha de considerar 
és la que figuri a la reserva de domini públic radioelèctric 
corresponent, i se n’estableix una superfície mínima de 
100 quilòmetres quadrats.

Aquest servei es presta a les bandes de freqüència per 
sota de 195 MHz destinades a aquest efecte en el CNAF.

L’amplada de banda computable per calcular la taxa és 
la corresponent al canal utilitzat (300 kHz, 400 kHz, un 
altre). 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
A les bandes previstes 

al CNAF  . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 0,756 3311

 3.3.2 Enllaços unidireccionals de transport de pro-
grames de radiodifusió sonora estudi emissora.

Aquest servei es presta a les bandes de freqüència 
destinades a aquest segons el CNAF.

En aquests casos la superfície que s’ha de considerar 
és la que resulti de multiplicar la suma de les longituds de 
tots els trams per una amplada d’un quilòmetre, i se n’es-
tableix una superfície mínima de 10 quilòmetres qua-
drats.

L’amplada de banda computable per calcular la taxa és 
la corresponent al canal utilitzat (300 kHz, 400 kHz, un 
altre). 

Bandes de freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
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).

Aquest servei es presta a les bandes de freqüència per 
damunt dels 2.000 MHz destinades a aquest segons 
el CNAF.

En aquests casos, s’estableix una superfície mínima 
de 10 quilòmetres quadrats, independentment del nom-
bre d’equips que funcionin a la mateixa freqüència per al 
seu ús en tot el territori nacional.

L’amplada de banda computable per calcular la taxa és 
la corresponent al canal utilitzat. 

Bandes de freqüències

Coefi cients
Codi
de 

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

       

A les bandes previs-
tes al CNAF  . . . . . .

1,25 1 1,25 2 0,6764 3331

 4. Altres serveis.
Serveis inclosos en aquest capítol:
4.1 Servei de radionavegació.
La superfície que s’ha de considerar en aquest servei 

és la del cercle que té com a radi el de servei 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

       
A les bandes previstes al 

CNAF  . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,0385 4111

 4.2 Servei de radiodeterminació.

La superfície que s’ha de considerar en aquest servei 
és la del cercle que té com a radi el de servei 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

       
A les bandes previstes al 

CNAF  . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,0568 4211

 4.3 Servei de radiolocalització.

La superfície que s’ha de considerar en aquest servei 
és la del cercle que té com a radi el de servei 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

       
A les bandes previstes al 

CNAF  . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,0292 4311

 4.4 Serveis per satèl·lit, com ara de recerca espacial, 
d’operacions espacials i altres.

La superfície que s’ha de considerar en aquests ser-
veis és la corresponent a la zona de servei, i se n’estableix 
una superfície mínima de 31.416 quilòmetres quadrats, 
tant en transmissió com en recepció.

L’amplada de banda, tant en transmissió com en 
recepció, és l’exigida pel sistema sol·licitat en cada cas. 

Freqüències
Coefi cients Codi

de 
modalitatC1 C2 C3 C4 C5

       
A les bandes previstes 

al CNAF  . . . . . . . .
1 1 1 1 3,679 10–3 4411

 4.5 Serveis no previstos en apartats anteriors.
Per als serveis i sistemes que es puguin presentar i no 

siguin previstos en els apartats anteriors o als que raona-
blement no se’ls puguin aplicar les regles anteriors, la 
taxa es fixa en cada cas en funció dels criteris següents:

Comparació amb algun dels serveis esmentats ante-
riorment amb característiques tècniques semblants.

Quantitat de domini radioelèctric tècnicament necessà-
ria.

Superfície coberta per la reserva efectuada.
Import de la taxa meritada per sistemes que, sota tec-

nologies diferents, resultin similars quant als serveis que 
presten.

Dos. Les disposicions reglamentàries reguladores 
de la taxa per reserva de domini públic radioelèctric con-
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serven la seva vigència en tot el que no s’oposi al que 
preveu aquest article.

Tres. L’epígraf 1.2.1 de l’apartat u d’aquest article 
només és aplicable als títols habilitadors atorgats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei que tinguin 
assignat un codi de modalitat dels inclosos en aquest epí-
graf i fins que finalitzi el termini de vigència. En cas de 
pròrroga, en finalitzar la vigència dels títols esmentats 
són aplicables els codis de modalitat que en cada cas cor-
respongui 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 a l’apartat 4 de l’article 73 de la 
Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions, 
s’estableixen d’acord amb el que preveu la disposició 
addicional onzena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, 
mentre sigui 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, d’acord amb 
l’apartat 1 de l’annex I de la Llei general de telecomunica-
cions, els operadors han de satisfer per la prestació de 
serveis a tercers, és el resultat d’aplicar el tipus de l’1,25 
per mil a la xifra dels ingressos bruts d’explotació que 
obtinguin aquells.

El tipus establert al paràgraf anterior per a la taxa 
general d’operadors també és 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 Telecomu-
nicacions, que es recaptin, fins que es compleixin les 
previsions de la disposició transitòria primera.9 de la 
Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomuni-
cacions.

Article 68. Taxa d’aterratge.

No obstant el que disposa l’article 66, amb efectes d’1 
de gener de 2006 i vigència indefinida s’eleven fins a la 
quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,03 a les 
quanties exigibles l’any 2005 de la taxa d’aterratge, regu-
lada a l’article 11 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre.

Article 69. Taxa d’aproximació.

Amb efectes d’1 de gener de 2006 s’eleven fins a la 
quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,05 les 

quanties exigibles l’any 2005 de la taxa d’aproximació, que 
regula 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 efectes d’1 
de gener de 2006 i vigència indefinida s’eleven, fins a la 
quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,03 a les 
quanties exigibles l’any 2005, de la taxa de seguretat 
regulada a l’article 21 de la Llei 53/2002, de 31 de desem-
bre, i es manté la bonificació del 50 per cent de la quantia 
de la taxa quan es tracti de passatgers interinsulars.

Article 71. Taxa per prestació de serveis i utilització del 
domini públic aeroportuari.

U. No obstant el que disposa l’article 66, a partir de 
l’exercici de 2006 s’eleven amb caràcter general fins a la 
quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,03 a les 
quanties exigibles l’any 2005 de la taxa per prestació de 
serveis i utilització del domini públic aeroportuari que 
regula 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 de les tarifes la quan-
tia de les quals es determina, expressament, en aquesta 
Llei.

Dos. S’afegeix 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 perjudici del que disposa l’article 9 i 9 
bis d’aquesta Llei, aquest últim en la redacció que en 
fa 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 són 
les que s’expressen a continuació:

Tarifa B.2 Aparcament de vehicles.

B.2.1 Aparcament general.

B.2.1.1 Automòbils i motocicletes.

Les quanties en euros que s’han d’aplicar són les 
següents: 

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 cinquè 
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.
Als aeroports amb aparcament específic de pagament 

per a autobusos, les quanties en euros que s’han d’aplicar 
són: 

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 liquiden, 

cada dia, d’acord amb la quantia màxima prevista per dia 
per a l’aparcament general, i a partir del cinquè dia d’esta-
cionament es liquiden d’acord amb el 50 per cent de la 
quantia màxima per dia establerta per a l’aparcament 
general a partir del cinquè dia.

Grup Aeroport Hora Màxim diari
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B.2.3 Aparcament d’empleats.
Per a aquest tipus d’aparcament, destinat al personal 

de les empreses o organismes que treballin al recinte 
aeroportuari, que tinguin targeta d’identificació expedida 
per l’oficina de seguretat aeroportuària són aplicables les 
següents quanties en euros: 

Grup Aeroport Abonament 
mensual

   
A Peninsular  . . . . . . . . 29,00
 No peninsular  . . . . . 17,50
B Peninsular  . . . . . . . . 23,00
 No peninsular  . . . . . 14,50
C Peninsular  . . . . . . . . 17,50
 No peninsular  . . . . . 13,00
D Peninsular  . . . . . . . . 14,50

No peninsular  . . . . . 12,50

 Quan l’aeroport no disposi d’un aparcament específic 
per a empleats, aquests poden utilitzar l’aparcament per 
al públic general, per mitjà d’abonaments mensuals, al 
preu anteriorment establert.

En el cas dels aparcaments d’empleats que disposin 
d’un servei de trasllat per autobús des de l’aparcament fins 
a altres espais situats al recinte aeroportuari, les quanties 
definides anteriorment s’incrementen un 50 per cent.

En cas de pèrdua del tiquet en qualsevol tipus d’apar-
cament de pagament, l’usuari ha d’abonar l’estada de 
cinc dies, d’acord amb la quantia màxima diària fins a 
quatre dies per a l’aparcament general, excepte si s’acre-
dita l’estada real del vehicle, cas en què s’ha de liquidar 
aquesta última en funció de l’estada real.

Tarifa C.2 Concessions administratives d’oficines, 
locals i taulells comercials.

C.2.1 La quantia exigible per a la utilització de les ofi-
cines, locals i taulells comercials que tenen la concessió 
per períodes anuals és la quantitat que resulti de l’aplicació 
del coeficient 1,03 a les quanties exigibles l’any 2005.

C.2.2 La quantia exigible per als taulells comercials 
que tenen la concessió per períodes d’ocupació no inter-
romputs inferiors a un mes és la següent: 

 Euros/m2/hora

  

 En els aeroports del grup A i B:  

Fins a dues hores  . . . . . . . . . . . . . . . 1,97
Cada hora addicional o fracció  . . . . 1,18
Import màxim per dia  . . . . . . . . . . . . 140,30
 Resta d’aeroports:  

Fins a dues hores  . . . . . . . . . . . . . . . 1,44
Cada hora addicional o fracció  . . . . 1,12
Import màxim per dia  . . . . . . . . . . . . 102,42

 Tarifa E.2. Utilització del domini públic aeroportuari en 
les operacions de càrrega i descàrrega de les mercaderies.

1. La quantia que s’aplica és de 0,024021 euros per 
cada quilogram de mercaderia carregada o descarregada 
al recinte aeroportuari.

La tarifa a aplicar a la mercaderia en connexió és la 
quantia anterior reduïda en un cinquanta per cent.

Als efectes de l’aplicació d’aquesta tarifa s’entén per 
mercaderia en connexió la carregada i descarregada al 
recinte aeroportuari, entre vols de la mateixa companyia.

2. En els aeroports no peninsulars queda exempta 
de pagament la mercaderia carregada o descarregada 
l’objecte de la qual sigui el trànsit interinsular, per a la 
resta dels tràfics les quanties aplicables es redueixen en 
un quinze per cent.

Tarifa F.2 Utilització de sales i zones no delimitades.
F.2.1 Tarifa per a sales VIP.
Les quanties exigibles per la utilització de sales i zones 

no delimitades són les resultants de l’aplicació del coefici-
ent 1,03 a les quanties exigibles l’any 2005.

Les quanties exigibles a l’aeroport de Màlaga són:

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 
petita

—
euros

     

 Dia o fracció  . . . . . . . . . 4,50 4,00 3,50
 Trasllat de consigna a 

magatzem  . . . . . . . . . 36,00 36,00 36,00
 Estada en magatzem  . . 1,80 1,80 1,80

 El trasllat de consigna a magatzem es regula d’acord 
amb les directrius establertes per cada aeroport.»

Tres. S’afegeix un nou article a la Llei 25/1998, de 13 
de juliol, amb la redacció següent:

«Les quanties unitàries de les tarifes de la taxa 
per prestació de serveis i utilització del domini 
públic aeroportuari, susceptibles de recaptació per 
caixers automàtics habilitats a aquests efectes, 
poden ser arrodonides 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 els 
concessionaris de patents europees per determinades 
activitats a realitzar a 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 a l’apartat 
a), quan s’aporti la traducció en suport magnètic: 
97,00 euros.

c) Taxa per publicació d’un fascicle de patent 
europea tal com hagi estat concedida, o com hagi 
estat modificada i concedida després del procedi-
ment d’oposicions, traduït a l’espanyol, o de la seva 
revisió: fins a 22 pàgines: 276,57 euros. Per cada 
pàgina addicional: 11,11 euros.

d) Taxa pels conceptes assenyalats a l’apartat 
c), quan s’aporta la traducció en suport magnètic en 
les condicions tècniques que fixi el Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç: fins a 22 pàgines: 234,20 
euros. Per cada pàgina addicional: 8,88 euros.»
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Article 73. Taxes i preus públics per serveis prestats pel 
Consell de Seguretat Nuclear.

A partir de l’1 de gener de 2006, les quanties de les 
taxes previstes als articles, apartats, epígrafs i lletres que 
a continuació s’indiquen de la Llei 14/1999, de 4 de maig, 
per la qual es regulen les taxes i preus públics per serveis 
prestats pel Consell de Seguretat Nuclear, són les 
següents:

«Article 10. Taxa per inspecció i control de funcio-
nament de les instal·lacions nuclears.

A) Centrals nuclears.

A.1.1 Centrals nuclears d’una potència bruta 
inferior a 250 megawatts elèctrics: 779.405,02 euros 
cada any.

A.1.2 Centrals nuclears d’una potència bruta 
entre 250 i 500 megawatts elèctrics: 1.929.220,34 
euros cada any.

A.1.3 Centrals nuclears d’una potència bruta 
superior a 500 megawatts elèctrics amb un únic 
reactor: 4.344.604,22 euros cada any.

A.1.4 Centrals nuclears d’una potència bruta 
superior a 500 megawatts 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 tracta-
ment de substàncies nuclears es fixa una quota 
anual de 1.157,53 euros per tona autoritzada.

C) Instal·lacions d’emmagatzematge de residus 
radioactius que no estan incloses en l’autorització 
d’una altra instal·lació nuclear.

C.1 Per a emmagatzematge de residus de mitjà 
o baix nivell d’activitat: 19,29 euros per metre cúbic 
de capacitat d’emmagatzematge autoritzada.

Per a emmagatzematges de residus d’alta activi-
tat: 192,92 euros per cada tona de metall pesant 
l’emmagatzematge del qual s’autoritza.

D) Resta d’instal·lacions nuclears.

D.1 Aquests serveis queden gravats amb una 
quota anual fixa de 15.433,77 euros.»

«Article 12. Taxa per inspecció i control de desman-
tellament de les instal·lacions nuclears.
2.c) Les instal·lacions nuclears de recerca que-

den gravades amb una quota fixa anual de 15.433,77 
euros.»

«Article 14. Taxa pels estudis, informes o inspec-
cions necessaris per a la concessió d’autoritza-
cions d’explotació i per al desmantellament i 
clausura de les mines d’urani.

2. Aquests serveis queden gravats amb una 
quota fixa de 7.716,88 euros cada any.»

«Article 15. Taxa per estudis, informes o inspec-
cions necessaris per a la concessió d’autoritza-
cions per al funcionament de les instal·lacions 
radioactives.

2.B) Instal·lacions radioactives amb fins cientí-
fics, mèdics, agrícoles, comercials o industrials.

2. Aquests serveis queden gravats al tipus 
impositiu que sigui més alt entre els dos següents:

El 2 per cent de la base imposable.

Els següents valors:
Primera categoria: 46.301,29 euros.
Segona categoria: 2.315,07 euros.
Tercera categoria: 1.543,38 euros.
3.2 Les modificacions que no alterin el contin-

gut del condicionat de seguretat de l’autorització, 
sinó que es refereixin a aspectes merament formals 
i que no requereixin un nou estudi de seguretat, 
estan gravades amb una quota única de 192,92 
euros, en retribució dels serveis de verificació, que 
es meriten en el moment de presentar la sol-
licitud.»
«Article 16. Taxa per inspecció i control de funcio-

nament de les instal·lacions radioactives.
2.A) Instal·lacions radioactives del cicle del 

combustible nuclear:
1. Aquests serveis queden gravats amb una 

quota de 131,19 euros per tona de producció autorit-
zada.

2.B) Instal·lacions radioactives amb fins cientí-
fics, mèdics, agrícoles, comercials o industrials.

1. Aquests serveis queden 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 inspec-
cions prèvies a la concessió d’autoritzacions 
preceptives de desmantellament o clausura 
d’instal·lacions radioactives.
2.A) Instal·lacions radioactives del cicle del 

combustible nuclear:
1. Aquests serveis queden gravats amb una 

quota de 61,74 euros per tona d’urani produïda 
durant tota la seva fase operativa.

2.B) Instal·lacions radioactives amb fins cientí-
fics, mèdics, agrícoles, comercials o industrials.

1. Aquests serveis queden 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 des-
mantellament d’instal·lacions radioactives del 
cicle del combustible.
2. Aquests serveis queden gravats amb una 

quota anual fixa de 77.168,82 euros durant les opera-
cions de desmantellament.

4. Aquesta quota es redueix a 15.433,77 euros 
anuals durant el període de vigilància radiològica.»
«Article 19. Taxa per proves, estudis, informes i 

avaluacions que hagi de practicar el Consell per 
a la concessió i renovació de llicències, títols i 
acreditacions per al personal de les instal·lacions 
nuclears o radioactives.
Les activitats assenyalades en aquest punt que-

den 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.
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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 operar en instal-
lacions de radiodiagnòstic o dirigir-ne: 38,59 euros.

Renovació de llicències de supervisor o opera-
dor d’instal·lacions nuclears: 771,69 euros.

Renovació de llicències de supervisor o opera-
dor d’instal·lacions radioactives de primera catego-
ria: 385,85 euros.

Renovació de llicències de supervisor o opera-
dor d’instal·lacions radioactives de segona i tercera 
categoria: 115,75 euros.

Renovació d’acreditacions per operar en instal-
lacions de radiodiagnòstic o dirigir-ne: 38,59 euros.

Concessió de diploma de cap de servei de pro-
tecció radiològica d’instal·lacions nuclears: 3.858,44 
euros.

Concessió de diploma de cap de servei de pro-
tecció radiològica d’instal·lacions radioactives de 
primera categoria: 1.929,21 euros.

Concessió de diploma de cap de servei de pro-
tecció radiològica d’instal·lacions radioactives de 
segona i tercera categoria: 771,69 euros.

Concessió de diploma de cap de servei de pro-
tecció radiològica d’instal·lacions de radiodiagnòs-
tic: 385,85 euros.»

«Article 20. Taxa per estudis i avaluacions necessa-
ris per a l’homologació de programes acadèmics 
i cursos de formació i perfeccionament per al 
personal de les instal·lacions radioactives.

2. Aquests serveis queden gravats amb una 
quota fixa de 2.315,07 euros.

Les modificacions dels cursos homologats són 
gravades amb una quota de 771,69 euros.»

«Article 21. Taxa per inspecció i control de la impar-
tició dels cursos homologats i de les proves de 
suficiència previstes en aquests.

2. Aquests serveis queden gravats amb una 
quota fixa de 578,77 euros.»

«Article 22. Taxa per informes, estudis o inspec-
cions que condicionin les autoritzacions per al 
transport de substàncies nuclears o matèries 
radioactives.

2. Els dits informes o estudis queden gravats 
amb la quota fixa de 3.858,44 euros per cada autorit-
zació.»

«Article 23. Taxa per inspecció i control dels trans-
ports de substàncies nuclears o matèries radio-
actives.
2. Aquests serveis queden gravats per cada 

actuació amb la quota fixa següent:

Transports de combustible nuclear, materials 
fisionables i residus procedents de centrals nu-
clears: 1.543,38 euros.

Transports de fonts radioactives: 578,77 euros.»

«Article 24. Taxa per estudis, informes o inspec-
cions per a la concessió d’autoritzacions de 
fabricació o exempció d’equips que incorporin 
fonts radioactives o siguin generadors de radia-
cions ionitzants i per a l’aprovació o convalidació 
d’embalums destinats al transport o l’emmagat-
zematge de substàncies radioactives.

2. Aquests serveis queden 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 aquest article.»

«Article 25. Taxa per estudis, informes o inspec-
cions per a la concessió d’autoritzacions de des-
classificació de materials de baix contingut de 
substàncies radioactives.

2. Aquests serveis queden gravats amb una 
quota fixa de 192,92 euros per metre cúbic de mate-
rial la desclassificació del qual se sol·licita.»

«Article 26. Taxa per inspecció i control per garantir 
la fabricació adequada dels equips que incorpo-
rin fonts radioactives o siguin productors de 
radiacions ionitzants o en relació amb els equips 
exempts.

2. Aquests serveis queden gravats amb una 
quota fixa, per cada actuació, de 578,77 euros.»

«Article 27. Taxa per estudis, informes o inspecci-
ons per a la concessió de l’autorització de les 
empreses que actuïn en l’àmbit de la protecció 
radiològica.

2. Aquests serveis queden gravats amb la 
quota fixa següent:

Serveis de protecció radiològica i unitats tècni-
ques de protecció radiològica: 2.315,07 euros.

Empreses o entitats de venda o assistència tèc-
nica: 1.543,38 euros.

Serveis de dosimetria personal o serveis mèdics 
especialitzats: 1.543,38 euros.

Centres d’assistència per a l’atenció mèdica als 
irradiats o contaminats: 1.543,38 euros.»

«Article 28. Taxa per inspecció i control per garantir 
el funcionament adequat de les empreses que 
actuïn en l’àmbit de la protecció radiològica.

Aquests serveis queden gravats amb les quotes 
i les quanties següents:

Empreses de venda i assistència tècnica: 1.157,53 
euros.

Serveis o unitats tècniques de protecció radiolò-
gica: 1.929,21 euros.

Entitats, institucions o serveis que fan la dosime-
tria individual: 1.929,21 euros.

Serveis mèdics especialitzats i centres d’assis-
tència per a l’atenció mèdica: 1.157,53 euros.»

«Article 29. Taxa per inspecció i control per 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 
professionalment exposats.

2. Aquests serveis queden gravats amb una 
quota fixa de 270,09 euros.»

Article 74. Taxa per serveis generals portuaris.

Des de l’1 de gener de 2006, la taxa per serveis gene-
rals, que regula l’article 29 de la Llei 48/2003, 
de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de 
serveis dels ports d’interès general, es fixa per a totes les 
autoritats portuàries en el 20 per cent.
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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 
tributaris de l’Estat de l’any 2004 respecte al 2003, es pro-
cedeix al càlcul de la liquidació definitiva de la participa-
ció en tributs de l’Estat, corresponent a l’exercici de 2004, 
en els termes dels articles 111 a 124, pel que fa als munici-
pis, i 135 a 146, pel que fa a les províncies, comunitats 
autònomes uniprovincials no insulars, illes i ciutats de 
Ceuta i Melilla, del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.

Als efectes anteriors, a més, s’han de tenir en compte 
les normes recollides 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 munici-
pis; i les normes recollides als articles 74 a 77 i 79 i 81 de 
la mateixa Llei, pel que fa a les províncies, comunitats 
autònomes uniprovincials no insulars, illes i ciutats de 
Ceuta i Melilla.

Dos. Els saldos deutors que puguin derivar de la 
liquidació a què es refereix l’apartat u anterior, en el com-
ponent de finançament que no correspongui a cessió de 
rendiments recaptadors en impostos estatals, els han de 
reemborsar les corporacions locals afectades mitjançant 
la compensació amb càrrec als lliuraments a compte que, 
en concepte de participació en els tributs de l’Estat defi-
nida a la secció 3a i a la subsecció 1a de la secció 5a 
d’aquest capítol, es percebin posteriorment a aquesta 
liquidació, en un període màxim de tres anys, mitjançant 
retencions trimestrals equivalents al 25 per cent d’un lliu-
rament mensual, llevat que, aplicant aquest criteri, s’ex-
cedeixi el termini assenyalat, cas en què s’ha d’ajustar la 
freqüència i la quantia de les retencions corresponents a 
fi que no es produeixi aquesta situació.

Tres. Els saldos deutors que puguin derivar de la 
liquidació a què es refereix l’apartat u anterior, en el com-
ponent de finançament que correspongui a cessió de 
rendiments recaptadors en impostos estatals, els han de 
reemborsar les corporacions locals afectades mitjançant 
compensació amb càrrec als lliuraments a compte que, 
per cada impost estatal inclòs en aquella cessió, percebin, 
sense les limitacions de percentatges i terminis establerts 
a l’apartat anterior.

Quatre. Si aquestes retencions concorren amb les 
regulades a l’article 101, tenen caràcter preferent davant 
d’aquestes i no computen per al càlcul dels percentatges 
establerts a l’apartat dos de l’article esmentat.

SECCIÓ 2a CESSIÓ A FAVOR DELS MUNICIPIS DE LA RECAPTACIÓ 
D’IMPOSTOS ESTATALS L’ANY 2006

Article 76. Cessió de rendiments recaptadors de l’IRPF: 
determinació dels lliuraments a compte i de la liquida-
ció definitiva.

U. Els municipis inclosos en l’àmbit subjectiu de l’ar-
ticle 111 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, participen en la recaptació líquida que s’obtingui el 

2006, mitjançant la determinació de dotze lliuraments 
mensuals a compte de la liquidació definitiva.

La determinació global de la quantia d’aquests lliura-
ments a compte s’efectua mitjançant l’operació següent:

ECIRPFm = 0,016875 × CLt
m × IAt × 0,95

En què:
ECIRPFm: és l’import anual de lliuraments a compte 

per cessió de rendiments recaptadors de l’IRPF del muni-
cipi m.

CLt
m: és la quota líquida de l’IRPF al municipi m l’any t, 

últim conegut.
IAt: és l’índex d’actualització de la quota líquida entre 

l’any t, últim conegut, i l’any 2006. Aquest índex és el 
resultat de dividir l’import de la previsió pressupostària, 
per al 2006, per retencions, pagaments a compte i paga-
ments fraccionats, entre l’import dels drets liquidats per 
aquests conceptes, corresponents a l’any t, últim del qual 
es coneixen les quotes líquides dels municipis.

L’import que s’obtingui en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, s’ha de fer efectiu a 
cada municipi mitjançant transferència per dotzenes parts 
mensuals, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingres-
sos en el concepte de l’IRPF.

Dos. La liquidació definitiva es determina per la dife-
rència entre els lliuraments a compte percebuts 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 pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 77. Cessió de la recaptació líquida per l’IVA: deter-
minació dels lliuraments a compte i de la liquidació 
definitiva.

U. Els municipis a què es refereix l’article precedent 
participen en la recaptació líquida que s’obtingui, per l’im-
post sobre el valor afegit, mitjançant la determinació de 
dotze lliuraments mensuals a compte de la liquidació defi-
nitiva.

La determinació, per a cada municipi, de la quantia 
global d’aquests lliuraments a compte s’efectua mitjan-
çant l’operació següent:

ECIVAm= 0,017897 × RPIVA × ICPi × (Pm/Pi) × 0,95

En què:
ECIVAm: és l’import anual dels lliuraments a compte 

del municipi m, en concepte de cessió de la recaptació 
d’IVA obtingut l’any 2006.

RPIVA: és l’import de la previsió pressupostària de la 
recaptació líquida de l’IVA per a l’any 2006.

ICPi: és l’índex provisional de consum de la comunitat 
autònoma i per a l’any 2006.

Pm i Pi: són les poblacions del municipi m i de la comu-
nitat autònoma i respectiva. A aquests efectes, es consi-
dera la població de dret segons el padró de la població 
municipal vigent l’1 de gener de 2006 i aprovat oficial-
ment pel Govern.

L’import que s’obtingui en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, s’ha de fer efectiu a 
cada municipi mitjançant transferència per dotzenes parts 
mensuals, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingres-
sos en el concepte d’IVA.

Dos. La liquidació definitiva es determina per la dife-
rència entre els lliuraments a compte percebuts i el valor 
definitiu de la cessió de la recaptació líquida per IVA que 
resulti de l’aplicació del que disposa l’article 116 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Article 78. Cessió de la recaptació líquida per impostos 
especials sobre fabricació d’alcohols: determinació 
dels lliuraments a compte i de la liquidació definitiva.

U. Els municipis inclosos en l’àmbit subjectiu de l’ar-
ticle 111 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, participen en la recaptació líquida que s’obtingui, 
pels impostos sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fer-
mentades, sobre productes intermedis i sobre l’alcohol i 
begudes derivades, mitjançant la determinació de dotze 
lliuraments mensuals a compte de la liquidació defini-
tiva.

La determinació, per a cada municipi, de la quantia 
global d’aquests lliuraments a compte s’efectua mitjan-
çant l’operació següent:

ECIIEE(h)m= 0,020454 × RPIIEE(h) × ICPi(h) ×
× (Pm/Pi) × 0,95

En què:
ECIIEE(h)m: és l’import anual dels lliuraments a compte 

del municipi m, en concepte de cessió de la recaptació de 
l’impost especial h dels assenyalats en el primer paràgraf 
d’aquest apartat obtinguda l’any 2006.

RPIIEE(h): és l’import de la previsió pressupostària de la 
recaptació líquida de l’impost especial h dels assenyalats al 
primer paràgraf d’aquest apartat per a l’any 2006.

ICPi(h): és l’índex provisional de consum de la comu-
nitat autònoma i a la qual pertany el municipi m, elaborat, 
per a l’any 2006, als efectes de l’assignació de l’impost 
especial h dels assenyalats en el primer paràgraf d’aquest 
apartat.

Pm i Pi: són les poblacions del municipi m i de la comu-
nitat autònoma i respectiva. A aquests efectes, es consi-
dera la població de dret segons el padró de la població 
municipal vigent l’1 de gener de 2006 i aprovat oficial-
ment pel Govern.

L’import que s’obtingui en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, s’ha de fer efectiu a 
cada municipi mitjançant transferència per dotzenes parts 
mensuals, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingres-
sos en el concepte relatiu a cadascun dels impostos espe-
cials assenyalats al primer paràgraf d’aquest apartat.

Dos. La liquidació definitiva es determina per la dife-
rència entre els lliuraments a compte percebuts i el valor 
definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels impos-
tos especials assenyalats en el primer paràgraf d’aquest 
apartat que resulti de l’aplicació del que disposen els 
apartats 1 i 2 de l’article 117 del text refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 79. Cessió de la recaptació líquida per impostos 
especials sobre hidrocarburs i sobre les labors del 
tabac: determinació dels lliuraments a compte i de la 
liquidació definitiva.

U. Els municipis inclosos en l’àmbit subjectiu de l’ar-
ticle 111 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, participen en la recaptació líquida que s’obtingui, 
pels impostos sobre hidrocarburs i sobre les labors del 
tabac, mitjançant la determinació de dotze lliuraments 
mensuals a compte de la liquidació definitiva.

El càlcul, per a cada municipi, de la quantia global 
d’aquests lliuraments a compte s’efectua mitjançant 
l’operació següent:

ECIIEE(k)m= 0,020454 × RPIIEE(k) × IPm(k) × 0,95

En què:
ECIIEE(k)m: és l’import anual dels lliuraments a compte 

del municipi m, en concepte de cessió de la recaptació de 
l’impost especial k dels assenyalats en el primer paràgraf 
d’aquest apartat obtinguda l’any 2006.

RPIIEE(k): és l’import de la previsió pressupostària de la 
recaptació líquida de l’impost especial k dels assenyalats en 
el primer paràgraf d’aquest apartat per a l’any 2006.

IPm(k): és l’índex provisional, per a l’any 2006, referit al 
municipi m, de lliuraments de gasolines, gasoils i fueloils, 
i el de vendes a expenedories de tabac, ponderats tots 
dos pels corresponents tipus impositius.

En el cas que no estiguin disponibles, en l’àmbit muni-
cipal, aquests índexs provisionals, cal atenir-se al que 
disposa l’apartat 4 de l’article 117 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.

L’import que s’obtingui en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, s’ha de fer efectiu a 
cada municipi mitjançant transferència per dotzenes parts 
mensuals, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingres-
sos en el concepte relatiu a cadascun dels impostos espe-
cials assenyalats en el primer paràgraf d’aquest apartat.

Dos. La liquidació definitiva es determina per la dife-
rència entre els lliuraments a compte percebuts i el valor 
definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels impostos 
especials assenyalats en el primer paràgraf d’aquest apar-
tat que resulti de l’aplicació del que disposa l’article 117 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals apro-
vat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

SECCIÓ 3a PARTICIPACIÓ DELS MUNICIPIS EN ELS TRIBUTS
DE L’ESTAT

Subsecció 1a Participació dels municipis en el Fons 
complementari de finançament

Article 80. Determinació dels lliuraments a compte.

U. L’import global dels lliuraments a compte de la 
participació de cada municipi inclòs en l’àmbit subjectiu 
de l’article 111 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, en el Fons complementari de finançament 
corresponent al 2006, es reconeix amb càrrec al crèdit 
específic consignat a la secció 32, servei 23, Direcció 
General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, 
programa 942 M.

Dos. Aquest import es determina a partir del 95 per 
cent de la participació definitiva de l’any 2003 i aplicant la 
metodologia dels articles 120 i 121 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 dels lliuraments a compte de la partici-
pació en el Fons complementari de finançament determi-
nat d’acord amb el que disposa l’apartat anterior es cal-
cula, si s’escau, per a cada municipi, incrementant la base 
de càlcul corresponent a l’any 2004 en una quantia equi-
valent al 95 per cent de la compensació definitiva per 
minves d’ingressos derivada de la reforma de l’impost 
sobre activitats econòmiques, en els termes establerts a 
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. Els lliuraments a compte de la participació 
en el Fons complementari de finançament per a l’exercici 
de 2006 són abonats als ajuntaments inclosos en l’àmbit 
subjectiu d’aplicació de l’article 111 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant pagaments 
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mensuals equivalents a la dotzena part de l’import global 
que resulti de l’aplicació de les normes recollides als apar-
tats anteriors.

Article 81. Liquidació definitiva.

U. Determinat l’increment dels ingressos tributaris 
de l’Estat, d’acord amb les regles que conté l’article 121 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
s’ha de fer 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 comple-
mentari de finançament corresponent a l’any 2006 es cal-
cula en els termes establerts a l’article 119 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’ha d’incremen-
tar, si s’escau, la base de càlcul corresponent a l’any 2004, 
per a cada municipi, en una quantia equivalent a la com-
pensació definitiva per minves d’ingressos derivada de la 
reforma de l’impost sobre activitats econòmiques, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 3 de la disposició addicional 
desena de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 Tres. La liquidació definitiva es determina per la dife-
rència entre els imports dels lliuraments a compte calcu-
lats d’acord amb el que disposa l’article anterior i de la 
participació definitiva calculada en els termes de l’apartat 
anterior.

Subsecció 2a Participació de la resta de municipis

Article 82. Participació dels municipis en els tributs de 
l’Estat per a l’exercici de 2006.

U. L’import global destinat a fer els lliuraments a 
compte als municipis inclosos en l’àmbit subjectiu de l’ar-
ticle 122 del text refós de la Llei reguladora de les hisen-
des locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, equivalent al 95 per cent de la previsió del seu 
finançament total per al present exercici per participació 
en els tributs de l’Estat, es reconeix amb càrrec al crèdit 
específic consignat a la secció 32, servei 23, Direcció 
General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, 
programa 942 M.

Dos. Determinat l’increment dels ingressos tributa-
ris de l’Estat, d’acord amb les regles que conté l’article 
121 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’ha de fer la liquidació definitiva de la participació 
dels municipis a què es refereix l’apartat anterior en els 
tributs de l’Estat per a l’any 2006.

Tres. En aquesta quantia s’ha d’integrar, incrementat 
en els mateixos termes que els ingressos tributaris de 
l’Estat el 2006 respecte al 2004, l’import de les compensa-
cions definitives als municipis per les minves d’ingressos 
derivades de la reforma de l’impost sobre activitats eco-
nòmiques, 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 hisen-
des locals.

La incorporació, per a cada municipi, d’aquest compo-
nent, s’ha de fer en els termes que estableix l’apartat cinc 
d’aquest article.

Quatre. L’import global que resulti de l’aplicació de 
les regles que conté l’apartat dos anterior s’ha de distri-
buir d’acord amb els criteris següents:

a) Com a regla general, cada ajuntament percep una 
quantitat igual a la resultant, en termes bruts, de la liqui-

dació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat 
de l’any 2003, calculada d’acord amb el que disposen els 
apartats 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 distribueix proporcionalment a les 
diferències positives entre la quantitat que cada ajunta-
ment obtindria d’un repartiment en funció de les variables 
i percentatges que a continuació s’esmenten i les quanti-
tats previstes en el paràgraf a) anterior.

A aquests efectes, les variables i els percentatges a 
aplicar són els següents:

1. El 75 per cent en funció del nombre d’habitants de 
dret de cada municipi, segons el padró de la població 
municipal vigent el 31 de desembre de 2006 i aprovat ofi-
cialment pel Govern, ponderat pels següents coeficients 
multiplicadors, segons estrats de població: 

Estrat Nombre d’habitants Coefi cients

   

1 De més de 50.000   . . . . . . 1,40
2 De 20.001 a 50.000   . . . . . . 1,30
3 De 5.001 a 20.000   . . . . . . . 1,17
4 Fins a 5.000   . . . . . . . . . . . 1,00

 2. El 12,5 per 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 el 31 de desembre de 2006 i oficialment 
aprovat pel Govern.

A aquests efectes, es considera esforç fiscal municipal 
l’any 2004 el resultant de l’aplicació de la fórmula següent:
 

Efm = (∑a
RcO ) × Pi
RPm

 En el desenvolupament d’aquesta fórmula s’han de 
tenir en compte els criteris següents:

A) El factor «a» representa el pes relatiu de cada tri-
but en relació amb el sumatori de la recaptació líquida 
obtinguda en l’exercici econòmic de 2004, durant el perí-
ode voluntari, per l’impost sobre béns immobles, l’impost 
sobre activitats econòmiques i l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, amb la finalitat d’obtenir un coeficient 
assignable a cada tribut considerat, amb el qual s’ha 
d’operar en la forma que es determina en els paràgrafs 
següents. 

B) La relació
RcO 

  es calcula, per a cadascun  dels
RPM

 dels tributs esmentats al paràgraf precedent i en rela-
ció amb cada municipi, de la manera següent:

a) En l’impost sobre béns immobles urbans o rús-
tics, multiplicant el coeficient obtingut a 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 representen els tipus mínims exigibles en cada cas i 
dividint-lo al seu torn pel tipus màxim potencialment exi-
gible en cada municipi. El resultat així obtingut en l’im-
post sobre béns immobles urbans s’ha de ponderar per la 
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raó entre la base imposable mitjana per habitant de cada 
ajuntament i la base imposable mitjana per habitant de 
l’estrat en què s’enquadri. A aquests efectes, els trams de 
població s’identifiquen amb els utilitzats per a la distribu-
ció del 75 per cent assignat a la variable població.

b) En l’impost sobre activitats econòmiques, multi-
plicant el coeficient obtingut a l’apartat A) per l’import del 
padró municipal de l’impost inclosa la incidència de l’apli-
cació del coeficient de situació a què es refereix l’article 87 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
vigent en el període impositiu de 2004, i dividint-lo per la 
suma de les quotes mínimes fixades a les tarifes de l’im-
post, en relació amb cada supòsit de subjecció al mateix 
impost, i ponderades pels coeficients recollits a l’article 86 
de la mateixa norma.

c) En l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, 
multiplicant el coeficient obtingut, a l’apartat A), per 1. 

  El sumatori dels coeficients ∑a
RcO  resultants de
RPm

 l’aplicació dels paràgrafs precedents constitueix el 
valor de l’expressió aplicable a cada municipi, que es mul-
tiplica per la seva població de dret deduïda del padró 
municipal vigent el 31 de desembre de 2006 i aprovat ofi-
cialment pel Govern i que constitueix el factor Pi.

C) En les dades relatives a la recaptació líquida no 
s’inclouen 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 atribuïble a les respectives diputacions pro-
vincials.

D) El coeficient d’esforç fiscal mitjà per habitant, per 
a cada municipi, en cap cas pot 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 capaci-
tat tributària.

S’entén com a capacitat tributària la resultant de la 
relació existent entre la base imposable mitjana de l’im-
post sobre béns immobles urbans per habitant de cada 
ajuntament i la mateixa magnitud de l’estrat en el qual 
s’enquadri, ponderada per la relació entre la població de 
dret de cada municipi i la població total dels inclosos en 
aquesta modalitat de participació, deduïdes del padró 
municipal vigent el 31 de desembre de 2006 i aprovat ofi-
cialment pel Govern.

A aquests efectes, els trams de població s’identifiquen 
amb els utilitzats per a la distribució del 75 per cent assig-
nat a la variable població.

Cinc. A la quantia que sigui aplicable de les normes 
de l’apartat anterior, s’hi ha d’integrar, incrementat en els 
mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat el 
2006 respecte al 2004, si s’escau, per a cada municipi, 
l’import de la compensació definitiva per minves d’in-
gressos derivada de la reforma de l’impost sobre activi-
tats 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.

Sis. La participació dels municipis turístics es deter-
mina d’acord amb l’apartat 4 de l’article 125 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el que 
disposen els apartats quatre i cinc anteriors. L’aplicació 
d’aquell precepte no pot suposar, en cap cas, minoració 

de la participació que resulti dels dos últims apartats 
esmentats.

Als efectes d’aquest apartat, es consideren municipis 
turístics els que compleixin les condicions recollides a 
l’apartat 1 de l’esmentat article 125, referides a l’1 de 
gener de 2004.

Article 83. Lliuraments a compte.

U. Els lliuraments a compte de la participació en els 
tributs de l’Estat per a l’exercici de 2006 a què es refereix 
l’apartat u de l’article anterior s’han d’abonar als ajunta-
ments mitjançant pagaments mensuals equivalents a la 
dotzena part del respectiu crèdit.

Dos. La participació individual de cada municipi es 
determina d’acord amb els criteris establerts a l’apartat 
tres de l’article anterior per a la distribució de la liquidació 
definitiva, amb les variacions següents:

La variable població es determina utilitzant el padró 
municipal de població vigent i oficialment aprovat pel 
Govern l’1 de gener de l’any 2006.

Les variables esforç fiscal i invers de la capacitat tribu-
tària es refereixen a les dades de l’última liquidació defini-
tiva practicada.

En tot cas, es considera lliurament mínim a compte de 
la participació en els tributs de l’Estat per a cada municipi 
una quantitat igual al 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 resulti de l’aplicació dels criteris ante-
riors s’incrementa, 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 com-
pensació definitiva per minves d’ingressos derivades de 
la reforma de l’impost sobre activitats econòmiques. A 
aquests efectes s’ha de tenir 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 regula-
dora de les hisendes locals.

Tres. La participació individual de cada municipi 
turístic es determina considerant el que disposa l’apartat 
anterior. L’import resultant es redueix en la quantia que, 
en aplicació de l’article 69 de la Llei 61/2003, de 30 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2004, els hagi correspost en els lliuraments a compte del 
2004 per la cessió dels impostos sobre hidrocarburs i 
sobre les labors del tabac, incrementada en els mateixos 
termes que la previsió de creixement dels ingressos tribu-
taris de l’Estat el 2006 respecte al 2004; al resultat anterior 
s’hi ha de sumar la cessió que, per aquells impostos, els 
correspongui, en concepte de lliuraments a compte el 
2006, aplicant les normes de l’apartat u de l’article 79 
d’aquesta Llei, sense que, en cap cas, la quantia a transfe-
rir sigui 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 recaptadors de l’IRPF: 
determinació dels lliuraments a compte i de la liquida-
ció definitiva.

U. Les províncies i ens assimilats inclosos en l’àmbit 
subjectiu de l’article 135 del text refós de la Llei regula-
dora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legis-
latiu 2/2004, de 5 de març, participen en la recaptació 
líquida que s’obtingui el 2006, mitjançant la determinació 
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de dotze lliuraments mensuals a compte de la liquidació 
definitiva.

El càlcul global de la quantia d’aquests lliuraments a 
compte s’efectua mitjançant l’operació següent:

ECIRPFp= 0,009936 × CLt
p × IAt × 0,95

En què:
ECIRPFp: és l’import anual de lliuraments a compte per 

cessió de rendiments recaptadors de l’IRPF de l’entitat 
provincial o assimilada p.

CLt
p: és la quota líquida de l’IRPF en l’àmbit de l’entitat 

provincial o assimilada p l’any t, últim conegut.
IAt: és l’índex d’actualització de la quota líquida entre 

l’any t, últim conegut, i l’any 2006. Aquest índex és el 
resultat de dividir l’import de la previsió pressupostària, 
per al 2006, per retencions, pagaments a compte i paga-
ments fraccionats, entre l’import dels drets liquidats per 
aquests conceptes, corresponents a l’any t, últim del qual 
es coneixen les quotes líquides en l’àmbit de l’entitat pro-
vincial o assimilada.

L’import que s’obtingui en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, s’ha de fer efectiu a 
cada província o entitat assimilada mitjançant transferèn-
cia per dotzenes parts mensuals, i s’ha de tramitar com a 
devolucions d’ingressos en el concepte de l’IRPF.

Dos. La liquidació definitiva es determina per la dife-
rència entre els lliuraments a compte percebuts i el valor 
definitiu de la cessió de la quota líquida corresponent a 
cada província o ens assimilat, determinada en els termes 
de l’article 137 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.

Article 85. Cessió de la recaptació líquida per l’IVA: 
determinació dels lliuraments a compte i de la liquida-
ció definitiva.

U. Les províncies i ens assimilats als quals es refe-
reix l’article precedent participen en la recaptació líquida 
que s’obtingui, per l’impost sobre el valor afegit, mitjan-
çant la determinació de dotze lliuraments mensuals a 
compte de la liquidació definitiva.

La determinació, per a cadascuna d’aquelles entitats, 
de la quantia global d’aquests lliuraments a compte 
s’efectua mitjançant l’operació següent:

ECIVAp= 0,010538 × RPIVA × ICPi × (Pp/Pi) × 0,95

En què:
ECIVAp: és l’import anual dels lliuraments a compte de 

la província o entitat assimilada p, en concepte de cessió 
de la recaptació d’IVA obtinguda l’any 2006.

RPIVA: és l’import de la previsió pressupostària de la 
recaptació líquida de l’IVA per a l’any 2006.

ICPi: és l’índex provisional de consum de la comunitat 
autònoma i per a l’any 2006.

Pp i Pi: són les poblacions de la província o ens assimi-
lat p i de la comunitat autònoma i respectiva. A aquests 
efectes, es considera la població de dret segons el padró 
de la població municipal vigent l’1 de gener de 2006 i 
aprovat oficialment pel Govern.

L’import que s’obtingui en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, s’ha de fer efectiu a 
cada municipi mitjançant transferència per dotzenes parts 
mensuals, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingres-
sos en el concepte d’IVA.

Dos. La liquidació definitiva es determina per la dife-
rència entre els lliuraments a compte percebuts i el valor 
definitiu de la cessió de la recaptació líquida per IVA que 
resulti de l’aplicació del que disposa l’article 138 del text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 86. Cessió de la recaptació líquida per impostos 
especials sobre fabricació d’alcohols: determinació 
dels lliuraments a compte i de la liquidació definitiva.

U. Les entitats incloses en l’àmbit subjectiu de l’arti-
cle 135 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, participen en la recaptació líquida que s’obtingui, 
pels impostos sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fer-
mentades, sobre productes intermedis i sobre l’alcohol i 
begudes derivades, mitjançant la determinació de dotze 
lliuraments mensuals a compte de la liquidació defini-
tiva.

El càlcul, per a cada província o ens assimilat, de la 
quantia global d’aquests lliuraments a compte s’efectua 
mitjançant l’operació següent:

ECIIEE(h)P= 0,012044 × RPIIEE(h) × ICPi(h) ×
× (Pp/Pi) × 0,95

En què:
ECIIEE(h)P: és l’import anual dels lliuraments a compte 

de la província o ens assimilat p, en concepte de cessió de 
la recaptació de l’impost especial h dels assenyalats al 
primer paràgraf d’aquest apartat obtinguda l’any 2006.

RPIIEE(h): és l’import de la previsió pressupostària de 
la recaptació líquida de l’impost especial h dels assenya-
lats en el primer paràgraf d’aquest apartat per a l’any 
2006.

ICPi(h): és l’índex provisional de consum de la comu-
nitat autònoma i a la qual pertany la província o entitat 
assimilada p, elaborat, per a l’any 2006, als efectes de 
l’assignació de l’impost especial h dels assenyalats al pri-
mer paràgraf d’aquest apartat.

Pp i Pi: són les poblacions de la província o entitat assi-
milada p i de la comunitat autònoma i respectiva. A 
aquests efectes, es considera la població de dret segons 
el padró de la població municipal vigent l’1 de gener de 
2006 i aprovat oficialment pel Govern.

L’import que s’obtingui en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, s’ha de fer efectiu a 
cada municipi mitjançant transferència per dotzenes parts 
mensuals, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingres-
sos en el concepte relatiu a cadascun dels impostos espe-
cials assenyalats en el primer paràgraf d’aquest apartat.

Dos. La liquidació definitiva es determina per la dife-
rència entre els lliuraments a compte percebuts i el valor 
definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels impos-
tos especials assenyalats en el primer paràgraf d’aquest 
apartat que resulti de l’aplicació de l’article 139 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 87. Cessió de la recaptació líquida per impostos 
especials sobre hidrocarburs i sobre les labors del 
tabac: determinació dels lliuraments a compte i de la 
liquidació definitiva.

U. Les províncies i ens assimilats inclosos en l’àmbit 
subjectiu de l’article 135 del text refós de la Llei regula-
dora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legis-
latiu 2/2004, de 5 de març, participen en la recaptació 
líquida que s’obtingui, pels impostos sobre hidrocarburs i 
sobre les labors del tabac, mitjançant la determinació de 
dotze lliuraments mensuals a compte de la liquidació defi-
nitiva.

El càlcul, per a cada província o entitat assimilada, de 
la quantia global d’aquests lliuraments a compte s’efec-
tua mitjançant l’operació següent:
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ECIIEE(k)p= 0,012044 × RPIIEE(k) × IPp(k) × 0,95
En què:
ECIIEE(k)p: és l’import anual dels lliuraments a compte 

de la província o ens assimilat p, en concepte de cessió de 
la recaptació de l’impost especial k dels assenyalats en el 
primer paràgraf d’aquest apartat obtinguda l’any 2006.

RPIIEE(k): és l’import de la previsió pressupostària de 
la recaptació líquida de l’impost especial k dels assenya-
lats en el primer paràgraf d’aquest apartat per a l’any 
2006.

IPp(k): és l’índex provisional, per a l’any 2006, referit a 
la província o ens assimilat p, de lliuraments de gasolines, 
gasoils i fueloils, i el de vendes a expenedories de tabac, 
ponderats tots dos pels tipus impositius corresponents.

En el cas que no estiguin disponibles, en l’àmbit pro-
vincial, aquests índexs provisionals, cal atenir-se al que 
disposa l’apartat 4 de l’article 139 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.

L’import que s’obtingui en concepte de lliuraments a 
compte, segons la fórmula anterior, s’ha de fer efectiu a 
cada entitat mitjançant transferència per dotzenes parts 
mensuals, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingres-
sos en el concepte relatiu a cadascun dels impostos espe-
cials assenyalats al primer paràgraf d’aquest apartat.

Dos. La liquidació definitiva es determina per la dife-
rència entre els lliuraments a compte percebuts i el valor 
definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels impos-
tos especials assenyalats a l’article anterior, que resulti de 
l’aplicació de l’article 139 del text refós de la Llei regula-
dora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legis-
latiu 2/2004, de 5 de març.

SECCIÓ 5a PARTICIPACIÓ DE LES PROVÍNCIES, COMUNITATS AUTÒNOMES 
UNIPROVINCIALS I CONSELLS I CABILDOS INSULARS EN ELS TRIBUTS DE 

L’ESTAT

Subsecció 1a Participació en el Fons complementari de 
finançament

Article 88. Determinació dels lliuraments a compte.

U. L’import global dels lliuraments a compte de la par-
ticipació de cada província i entitat assimilada inclosa en 
l’àmbit subjectiu del vigent article 135 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el Fons comple-
mentari de finançament corresponent a 2006, es reconeix 
amb càrrec al crèdit «Transferències a les diputacions i 
cabildos insulars. Lliuraments a compte a les diputacions i 
cabildos insulars per la seva participació en els ingressos 
dels capítols I i II del pressupost de l’Estat per recursos no 
susceptibles de cessió a les comunitats autònomes», con-
signat a la secció 32, servei 23, Direcció General de Coordi-
nació Financera amb les Entitats Locals, programa 942 M.

Dos. Aquest import es determina a partir del 95 per 
cent de la participació definitiva de l’any 2003 i aplicant 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 dels lliuraments a compte de la partici-
pació en el Fons complementari de finançament determi-
nat d’acord amb el que disposa l’apartat anterior es deter-
mina, si s’escau, per a cada entitat provincial o assimilada, 
incrementant la base de càlcul corresponent a l’any 2004 
en una quantia equivalent al 95 per cent de la compensa-
ció definitiva per minves d’ingressos derivada de la 
reforma de l’impost sobre activitats econòmiques, en els 
termes establerts a 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. Els lliuraments a compte de la participació 
en el Fons complementari de finançament per a l’exercici 
de 2006 s’han d’abonar a les entitats incloses a l’àmbit 
subjectiu d’aplicació de l’article 135 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant paga-
ments mensuals equivalents a la dotzena part de l’import 
global que resulti de l’aplicació de les normes recollides 
en els apartats anteriors.

Article 89. Liquidació definitiva.

U. Determinat l’increment dels ingressos tributaris 
de l’Estat, d’acord amb les regles que conté l’article 121 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
s’ha de fer la liquidació definitiva de la participació de les 
províncies i ens assimilats en el Fons complementari de 
finançament per a l’any 2006.

Dos. La participació definitiva en el Fons comple-
mentari de finançament corresponent a l’any 2006 es cal-
cula en els termes establerts a l’article 141 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’ha d’incre-
mentar, si s’escau, la base de càlcul corresponent a l’any 
2004, per a cada entitat provincial o assimilada, en una 
quantia equivalent a la compensació definitiva per pèr-
dues 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 regula-
dora de les hisendes locals.

Tres. La liquidació definitiva es determina per la dife-
rència entre els imports dels lliuraments a compte calcu-
lats d’acord amb el que disposa l’article anterior i de la 
participació definitiva calculada en els termes de l’apartat 
anterior.

Subsecció 2a Participació en el Fons d’aportació a 
l’assistència sanitària

Article 90. Determinació dels lliuraments a compte.

U. Per al manteniment dels centres sanitaris de 
caràcter no psiquiàtric de les diputacions, comunitats 
autònomes uniprovincials no insulars i consells i cabildos 
insulars s’assigna, amb càrrec al crèdit «Transferències a 
les diputacions i cabildos insulars. Lliuraments a compte 
a les diputacions i cabildos insulars per la seva participa-
ció en els ingressos dels capítols I i II del pressupost de 
l’Estat per recursos no susceptibles de cessió a les comu-
nitats autònomes» consignat a la secció 32, servei 23, 
Direcció General de Coordinació Financera amb les Enti-
tats Locals, transferències a corporacions locals per parti-
cipació en ingressos de l’Estat, la quantitat de 541,28 
milions d’euros en concepte de lliuraments a compte.

Els lliuraments a compte de la participació en aquest 
Fons per a l’any 2006 s’han d’abonar a les diputacions 
provincials, comunitats autònomes uniprovincials no 
insulars, cabildos i consells insulars mitjançant paga-
ments mensuals equivalents a la dotzena part del crèdit 
anterior.

L’assignació per al manteniment dels centres sanitaris 
s’ha de fer en proporció a les quanties percebudes per 
aquest concepte en la liquidació definitiva de la participa-
ció en tributs de l’Estat de l’any 2003, i s’ha de lliurar 
simultàniament amb els lliuraments a compte de la parti-
cipació en el Fons complementari de finançament regulat 
a la subsecció anterior.

Dos. Quan la gestió econòmica i financera dels cen-
tres hospitalaris, en els termes que preveu la Llei 14/1986, 
de 25 d’abril, general de sanitat, es transfereixi a les cor-
responents comunitats autònomes, s’ha de procedir en la 
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mateixa mesura a assignar a aquestes institucions els 
lliuraments a compte de la participació de l’ens transferi-
dor del servei en l’esmentat Fons, i poden ser objecte 
d’integració en la seva participació en els tributs de l’Estat 
per acord de la respectiva comissió mixta, amb l’informe 
previ de la Subcomissió de Règim Econòmic, Financer i 
Fiscal de la Comissió Nacional d’Administració Local, mit-
jançant les modificacions i els ajustos que siguin proce-
dents en els respectius crèdits pressupostaris.

Article 91. Liquidació definitiva.

U. Una vegada determinat l’índex d’evolució preva-
lent, d’acord amb les regles que conté l’article 143 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’ha de fer 
la liquidació definitiva de l’assignació del Fons d’aporta-
ció a l’assistència sanitària de les províncies, comunitats 
autònomes uniprovincials no insulars i illes, amb càrrec a 
la participació en els tributs de l’Estat per a l’any 2006, en 
els termes que estableix l’article 144 del text refós esmen-
tat.

Dos. L’assignació definitiva del Fons d’aportació a 
l’assistència sanitària comuna es xifra proporcionalment 
a les quanties que, per aquest concepte, resultin 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 pressupostos generals de l’Estat per al 
2003.

A l’efecte de la transferència material de l’assignació 
anterior, s’han d’expedir les ordres de pagament oportu-
nes contra el crèdit corresponent.

En qualsevol cas, igualment, quan la gestió econò-
mica i financera dels centres hospitalaris, en els termes 
que preveu la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sani-
tat, es transfereixi a les corresponents comunitats autòno-
mes, s’ha de procedir en la mateixa mesura a assignar a 
aquestes institucions la participació de l’ens transferidor 
del servei en aquest 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 fixa d’acord amb les 
normes que conté la subsecció 2a de la secció 3a d’aquest 
capítol, en el marc del Concert i el 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’Estat es fixa d’acord amb el que disposa l’article 146 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en 
el marc del Concert i el Conveni Econòmic, respectiva-
ment.

Article 93. Participació de les entitats locals de les Illes 
Canàries en els tributs de l’Estat.

U. La cessió de rendiments recaptadors en impostos 
estatals a favor dels municipis de les Illes Canàries inclo-
sos en l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’article 111 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com 
dels cabildos insulars s’ha d’ajustar al que disposa l’arti-
cle 158 d’aquesta última norma.

Dos. La participació en el Fons complementari de 
finançament de les entitats locals esmentades a l’apartat 
anterior es determina d’acord amb el que disposa la sub-

secció 1a de la secció 3a, i la subsecció 1a de la secció 5a, 
d’aquest capítol, tenint en consideració el que disposa 
l’esmentat article 158 d’aquella norma.

Tres. La participació de la resta de municipis de les 
Illes Canàries en els tributs de l’Estat es determina mitjan-
çant l’aplicació de les normes que conté la subsecció 2a 
de la secció 3a d’aquest capítol i d’acord amb la mateixa 
proporció 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, com a entitats 
assimilades als municipis, participen en tributs de l’Estat 
d’acord amb les normes generals que conté aquest capí-
tol.

Dos. Les ciutats de Ceuta i de Melilla, com a entitats 
assimilades a les províncies, participen en tributs de l’Es-
tat d’acord amb el que disposa l’article 146 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

SECCIÓ 7A COMPENSACIONS, SUBVENCIONS I AJUDES

Article 95. Subvencions a les entitats locals per serveis 
de transport col·lectiu urbà.

U. Per donar compliment al que preveu l’últim parà-
graf de la disposició addicional cinquena del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es fixa inicialment 
en 59,0 milions d’euros el crèdit destinat a subvencionar 
el servei de transport col·lectiu urbà prestat per corporaci-
ons locals de més de 50.000 habitants de dret, segons el 
padró municipal vigent l’1 de gener de 2005 i oficialment 
aprovat pel Govern, no incloses a l’Àrea Metropolitana de 
Madrid, a l’extingida Corporació Metropolitana de 
Barcelona o ubicades a l’arxipèlag canari, sigui quina 
sigui la seva modalitat i forma de gestió, sempre que no 
rebin directament una altra subvenció de l’Estat, ja sigui 
aïlladament o en concurrència amb altres administracions 
públiques, en virtut d’algun conveni de finançament espe-
cífic o contracte programa en el qual es prevegi la cober-
tura del dèficit d’explotació en modalitats de transport 
idèntiques a les subvencionades per aquest sistema.

La distribució del crèdit corresponent s’ha de fer 
d’acord amb els criteris següents, que s’apliquen d’acord 
amb les dades de gestió econòmica i financera que es 
dedueixin del model a què es refereix el paràgraf b) de 
l’article 100 d’aquesta Llei:

A) El 5 per cent del crèdit en funció de la longitud de 
la xarxa municipal en trajecte d’anada i expressada en 
quilòmetres.

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 esmentat dividit per 
50.000. La xifra d’habitants de dret és la de població del 
padró municipal vigent l’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 emès, d’acord amb el procediment 
següent:

a) L’import a subvencionar a cada municipi ve donat 
pel resultat de multiplicar el nombre de títols de transport 
per la subvenció corresponent a cadascun dels títols 
esmentats.

b) La subvenció corresponent a cada títol s’obté apli-
cant al seu dèficit mitjà les quanties i els percentatges 
definits a l’escala següent:
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1r tram: l’import del dèficit mitjà per títol de transport, 
de cada municipi, que no superi el 12,5 per cent del dèficit 
mitjà global se subvenciona al 100 per 100.

2n tram: l’import del dèficit mitjà per títol de transport, 
de cada municipi, que excedeixi el tram anterior i no 
superi el 25 per cent del dèficit mitjà global se subvenci-
ona al 55 per cent.

3r tram: l’import del dèficit mitjà per títol de transport, 
de cada municipi, que excedeixi el tram anterior i no 
superi el 50 per cent del dèficit mitjà global se subvenci-
ona al 27 per cent.

4t tram: l’import del dèficit mitjà per títol de transport, 
de cada municipi, que excedeixi el tram anterior i no 
superi el 100 per 100 del dèficit mitjà global se subvenci-
ona amb el percentatge de finançament que resulti de 
dividir la resta del crèdit no atribuït als trams anteriors 
entre el total del dèficit inclòs en aquest tram, considerant 
tots els municipis que tinguin dret a subvenció.

5è tram: l’import del dèficit mitjà per títol de transport, 
de cada municipi, que excedeixi el dèficit mitjà global no 
és objecte de subvenció.

El percentatge de finançament del 4t tram de l’escala 
no pot excedir el 27 per cent. L’excés de crèdit que pugui 
resultar de l’aplicació d’aquesta restricció s’ha de distri-
buir proporcionalment al finançament obtingut per cada 
municipi, corresponent als trams 2n i 3r.

En cap cas, de l’aplicació d’aquestes normes es pot 
reconèixer una subvenció que, en termes globals, exce-
deixi el 90 per cent del crèdit disponible. Si es produeix 
aquesta circumstància s’ha d’ajustar, en la proporció 
necessària, el finançament corresponent al dèficit mitjà 
per títol de transport emès, aplicant successivament en el 
tram 3r i, si s’escau, el 2n, el criteri de determinació del 
percentatge de finançament utilitzat en el 4t tram.

c) El dèficit mitjà de cada municipi és el resultat de 
dividir el dèficit d’explotació entre el nombre de títols de 
transport. El dèficit mitjà global és el resultat de dividir la 
suma dels dèficits de tots els municipis que tinguin dret a 
la subvenció entre el total de títols de transport dels muni-
cipis esmentats.

d) L’import de la subvenció per títol ve donada per la 
suma de la quantia a subvencionar en cada tram, que 
s’obté multiplicant la part del dèficit mitjà inclosa en cada 
tram pel percentatge de finançament aplicable al tram 
esmentat.

El dèficit d’explotació està determinat per l’import de 
les pèrdues d’explotació que es dedueixi dels comptes de 
pèrdues i guanys de les empreses o entitats que prestin el 
servei de transport públic, elaborats d’acord amb el pla de 
comptabilitat i les normes i principis comptables general-
ment acceptats que, en cada cas, siguin aplicables, amb 
els ajustos següents:

a’) Quant a les despeses d’explotació, se n’han d’ex-
cloure les que es refereixin a tributs, amb independència 
del subjecte actiu de la relació juridicotributària.

b’) Quant a les despeses i ingressos d’explotació, se 
n’han d’excloure els que tinguin l’origen en la prestació 
de serveis o realització d’activitats alienes a la del trans-
port públic urbà per la qual se sol·licita la subvenció. Així 
mateix, se n’ha d’excloure qualsevol subvenció i aporta-
ció que reconegui, a favor de l’empresa o entitat que 
presti el servei de transport públic urbà, l’Ajuntament en 
el terme municipal del qual es realitzi la prestació.

c’) En tot cas s’han de deduir del dèficit per calcular 
el finançament corresponent a aquest apartat els imports 
atribuïts com a subvenció pels criteris de longitud de la 
xarxa i relació viatgers/habitants de dret.

Dos. També tenen dret a participar en les ajudes 
assenyalades, en les mateixes condicions de repartiment 
fixades anteriorment:

A) Els municipis de més de 20.000 habitants de dret, 
segons les xifres de població del padró municipal vigent 
l’1 de gener de 2005 i aprovat oficialment pel Govern, en 
què concorrin simultàniament les circumstàncies 
següents:

a) Que disposin d’un servei de transport públic col-
lectiu urbà interior, sigui quin sigui el seu règim d’explo-
tació.

b) Que el nombre d’unitats urbanes censades en el 
cadastre immobiliari urbà sigui superior a 36.000 en la 
data assenyalada.

B) Els municipis que, tot i no complir alguna de les 
condicions anteriors, siguin capitals de província i dispo-
sin d’un servei de transport col·lectiu urbà interior, sigui 
quin sigui el seu règim d’explotació.

Tres. Les subvencions s’han de destinar a finançar la 
prestació d’aquest servei.

Quatre. Per als ajuntaments del País Basc i Navarra, 
la subvenció que els correspongui s’ha de corregir en la 
mateixa proporció aplicable a la seva participació en tri-
buts de l’Estat.

Article 96. Compensació als ajuntaments dels beneficis 
fiscals concedits a les persones físiques o jurídiques 
en els tributs locals.

Per donar compliment al que preveu l’article 9 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es dota la 
secció 32 del vigent pressupost de despeses de l’Estat 
d’un crèdit amb la finalitat de compensar els beneficis 
fiscals en tributs locals d’exacció obligatòria que pugui 
concedir l’Estat mitjançant una llei i en els termes que 
preveu l’apartat dos de l’article 9 esmentat.

S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda per dic-
tar les normes necessàries per a l’establiment del procedi-
ment que s’ha de seguir en cada cas, amb la finalitat de 
procedir a la compensació, a favor dels municipis, dels 
deutes tributaris efectivament condonats i de les exemp-
cions legalment concedides.

Article 97. Altres subvencions a les entitats locals.

U. Amb càrrec als crèdits consignats a la secció 32, 
servei 23, «Direcció General de Coordinació Financera 
amb les Entitats Locals», programa 942 N, s’ha de fer efec-
tiva una compensació equivalent a l’import de les quotes 
de l’actual impost sobre vehicles de tracció mecànica 
objecte de condonació l’any 2006, com a conseqüència de 
l’aplicació dels beneficis fiscals establerts 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 s’ha de realitzar 
tenint en compte l’import que, pel mateix concepte, cor-
respongui 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. Amb càrrec als crèdits de la secció 32, servei 23, 
«Direcció General de Coordinació Financera amb les Enti-
tats Locals», programa 942 N, es concedeix una ajuda de 
4,82 milions d’euros a la ciutat de Ceuta, destinada a com-
pensar els costos de funcionament de la planta dessalinit-
zadora instal·lada a la ciutat per proveir-la d’aigua, així 
com els costos del transport d’aigua que siguin necessa-
ris en cas que sigui insuficient la producció de la planta 
esmentada.

Les ajudes per al funcionament de la planta dessalinit-
zadora s’han de realitzar mitjançant lliuraments a compte 
mensuals de 0,28 milions d’euros cadascun. El Ministeri 
d’Economia i Hisenda ha d’establir el procediment de 
comprovació de les esmentades despeses de funciona-
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ment en aplicació del que disposa l’article 141 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 
D’acord amb aquesta comprovació s’ha de fer una liqui-
dació definitiva que ha d’establir la quantitat total que ha 
de subvencionar l’Estat en l’exercici econòmic, que no pot 
superar el 90 per cent de les despeses de funcionament 
de la planta dessalinitzadora. Els excessos de pagaments 
que resultin, si s’escau, minoren els lliuraments a realitzar 
en els exercicis subsegüents.

Les ajudes per compensar els costos del transport 
d’aigua potable s’han de satisfer mitjançant pagaments 
amb càrrec al crèdit esmentat, que s’han de realitzar en 
funció de les sol·licituds presentades pels òrgans de 
representació de la ciutat de Ceuta, al llarg de l’exercici, i 
s’han de justificar prèviament tal com determini el Minis-
teri d’Economia i Hisenda en aplicació del que disposa la 
Llei general de subvencions.

Article 98. Avançaments a favor dels ajuntaments per 
desfasaments en la gestió recaptadora dels tributs 
locals.

U. Quan per circumstàncies relatives a l’emissió dels 
padrons no es pugui liquidar l’impost sobre béns immo-
bles abans de l’1 d’agost de l’any 2006, els ajuntaments 
afectats poden percebre del Tresor Públic avançaments a 
compte de l’esmentat impost, a fi de salvaguardar les 
seves necessitats mínimes de tresoreria, amb l’autoritza-
ció prèvia del ple de la respectiva corporació.

Aquests avançaments s’han de concedir a sol·licitud 
dels respectius municipis, amb l’informe previ de la Direc-
ció General del Cadastre, i s’han de tramitar a través de 
les delegacions provincials d’Economia i Hisenda, les 
quals han d’emetre un informe i una proposta de resolu-
ció per a la seva aprovació definitiva per la Direcció Gene-
ral de Coordinació Financera amb les Entitats Locals.

En la tramitació dels expedients s’han de tenir en 
compte els condicionaments següents:

a) Els avançaments no poden excedir el 75 per cent 
de l’import de la recaptació previsible com a imputable a 
cada padró.

b) L’import anual que ha d’anticipar cada corporació 
mitjançant aquesta fórmula no ha d’excedir el doble de 
l’última anualitat percebuda per aquesta en concepte de 
participació en els tributs de l’Estat.

c) En cap cas es poden sol·licitar avançaments cor-
responents a més de dos períodes impositius successius 
amb referència a un mateix tribut.

d) Les diputacions provincials, els cabildos i els con-
sells insulars i comunitats autònomes uniprovincials i 
altres organismes públics recaptadors que, al seu torn, 
hagin fet avançaments als ajuntaments de referència, tal 
com preveu l’article 149.2 del text refós de la Llei regula-
dora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legis-
latiu 2/2004, de 5 de març, poden ser perceptors de la 
quantia que correspongui de l’avançament, fins a l’import 
del que efectivament s’hagi anticipat i amb la finalitat de 
poder cancel·lar en tot o en part les corresponents opera-
cions de tresoreria, amb l’oportuna justificació prèvia.

e) Els avançaments concedits estan sotmesos, si 
s’escau, a les mateixes retencions que preveu la disposi-
ció addicional quarta del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març.

Una vegada dictada la corresponent resolució defini-
tiva, els avançaments s’han de lliurar pel seu import net a 
favor dels ajuntaments o entitats a què es refereix l’apar-
tat d) anterior per quartes parts mensuals, a partir del dia 
1 de setembre de cada any, i se suspenen els correlatius 
lliuraments en el mes següent a aquell en què s’esmenin 
les deficiències assenyalades al paràgraf primer d’aquest 
article.

Dos. Mitjançant resolució de la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals es poden 
concedir als ajuntaments, en cas de necessitat de tresore-
ria urgent i extraordinària i a sol·licitud del ple de la corpo-
ració, amb la justificació economicofinancera correspo-
nent, avançaments que s’han de reintegrar dins de 
l’exercici corrent amb càrrec a la seva participació en els 
tributs de l’Estat. El pagament d’aquests avançaments es 
materialitza 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 AQUEST CAPÍTOL

Article 99. Normes de gestió pressupostària de determi-
nats crèdits a favor de les entitats locals.

U. S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda a 
comprometre despeses amb càrrec a l’exercici de 2007, 
fins a un import màxim equivalent a la dotzena part dels 
crèdits consignats en el pressupost per a 2006, destinades 
a satisfer els lliuraments a compte de la participació en 
tributs de l’Estat a favor dels ajuntaments i les diputacions 
provincials o ens assimilats, amb la finalitat de satisfer els 
lliuraments a compte del mes de gener de 2007 en aquest 
mes. Les diferències que puguin sorgir en relació amb la 
determinació dels lliuraments a compte definitius imputa-
bles a l’exercici esmentat han de ser objecte d’ajust en els 
lliuraments a compte del mes de febrer de l’exercici 
esmentat.

Dos. Els expedients de despesa i les ordres de paga-
ment conjuntes que s’expedeixin als efectes de complir 
els compromisos que estableixen els articles precedents 
d’aquest capítol s’han de tramitar, simultàniament, a 
favor de les corporacions locals afectades, i el seu compli-
ment, quant a la disposició efectiva de fons, s’ha de fer 
amb càrrec als comptes de creditors no pressupostaris 
que, amb aquestes finalitats, estan habilitats a la Direcció 
General del Tresor i Política Financera, de manera que es 
produeixi, en cada cas, el pagament conjunt i simultani de 
les respectives obligacions a tots els perceptors per raó 
de la data de les corresponents resolucions i en igualtat 
de condicions.

Es declaren de tramitació urgent:
Els expedients de modificació de crèdit amb relació 

als compromisos assenyalats.
Els expedients de despesa, vinculats als compromisos 

de referència, a què es refereix l’Ordre de 27 de desembre 
de 1995.

A aquests efectes, han de ser objecte d’acumulació les 
diferents fases del procediment de gestió pressupostària, 
i s’han d’adoptar en la mateixa mesura procediments 
especials de registre comptable de les operacions respec-
tives.

Tres. En els casos que preveu l’apartat anterior, quan 
sigui procedent la tramitació d’expedients d’ampliació de 
crèdit i als efectes que preveu l’article 54 de la Llei 47/
2003, de 26 de novembre, general pressupostària, les sol-
licituds d’increments de crèdit s’han de justificar, en tot 
cas, sobre la base de les peticions addicionals formulades 
per les corporacions locals afectades.

Quatre. Les ajudes que es reconeguin amb càrrec a 
la secció 32, servei 23, «Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Entitats Locals», programa 942N, desti-
nades a corregir situacions de desequilibri financer de les 
entitats locals, requereixen, prèviament a la seva conces-
sió, la presentació d’un pla de sanejament financer formu-
lat per la corporació peticionària i s’han d’instrumentar 
mitjançant un conveni subscrit per aquesta i el Ministeri 
d’Economia i Hisenda.
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Als efectes de l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària, el conveni a què fa 
referència el paràgraf anterior pot tenir caràcter pluria-
nual.

Cinc. Els crèdits inclosos en el pressupost de despe-
ses als efectes assenyalats a l’apartat u anterior s’han de 
transferir amb la periodicitat necessària al compte extra-
pressupostari corresponent, habilitat a aquests efectes a 
la Direcció General del Tresor i Política Financera. Aquest 
procediment s’aplica per tal de materialitzar el pagament 
simultani de les obligacions que derivin de la participació 
de les entitats locals en els tributs de l’Estat, tant en con-
cepte de lliuraments a compte com de liquidació defini-
tiva, així com per procedir al pagament simultani de les 
obligacions que portin causa de les sol·licituds presenta-
des per les corporacions locals, una vegada es dictin les 
resolucions pertinents que donin origen al reconeixement 
de les esmentades obligacions per part de l’Estat.

Article 100. Informació que han de subministrar les cor-
poracions locals.

Amb la finalitat de procedir tant a la liquidació defini-
tiva de les participacions dels ajuntaments en els tributs 
de l’Estat, corresponent a 2006, com a distribuir el crèdit 
destinat a subvencionar la prestació dels serveis de trans-
port públic col·lectiu urbà, les respectives corporacions 
locals han de facilitar, en la forma que determinin els 
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda:

a) Abans del 30 de juny de l’any 2006, han de reme-
tre a tots els municipis la documentació següent:

a.1) Una certificació comprensiva de la recaptació 
líquida obtinguda el 2004 per l’impost sobre béns immo-
bles, l’impost sobre activitats econòmiques i l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica.

a.2) Una certificació comprensiva de les bases impo-
sables deduïdes dels padrons de l’any 2004, així com de 
les altes que s’hi hagin produït, corresponents a l’impost 
sobre béns immobles, urbans, i dels tipus exigibles al 
municipi en els tributs que s’esmenten en el paràgraf pre-
cedent.

a.3) Una certificació de les quotes exigibles en l’im-
post d’activitats econòmiques el 2004, inclosa la incidèn-
cia de l’aplicació del coeficient a què es refereix l’article 86 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
vigents en aquell període impositiu.

La Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Entitats Locals ha de dictar la resolució corresponent en 
què s’estableixin els models que continguin el detall de la 
informació necessària.

Als municipis que, estant en l’àmbit d’aplicació de la 
subsecció 2a de la secció 3a d’aquest capítol, no aportin la 
documentació que es determina en les condicions asse-
nyalades anteriorment, se’ls ha d’aplicar, si s’escau, un 
mòdul de ponderació equivalent al 60 per cent de l’esforç 
fiscal mitjà aplicable al municipi amb un coeficient infe-
rior per aquest concepte, dins del tram de població en què 
s’enquadri, als efectes de practicar la liquidació definitiva 
de la seva 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 reque-
riment previ dels serveis competents del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda, els documents que s’esmenten a conti-
nuació, per tal de procedir a la distribució de les ajudes 
destinades a finançar el servei de transport col·lectiu urbà 
de viatgers, a què fa referència l’article 95.

1r En tots els casos, les dades analítiques quantitati-
ves i qualitatives sobre la gestió econòmica i financera de 
l’empresa o servei, referides a l’exercici de 2005, segons 

el model definit per la Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Entitats Locals.

2n Si es tracta de serveis realitzats per la mateixa 
entitat en règim de gestió directa, certificat detallat de les 
partides d’ingressos i despeses imputables al servei i dels 
dèficits o resultats reals produïts en l’exercici de 2005.

3r Si es tracta de serveis realitzats en règim de gestió 
directa per un organisme autònom o societat mercantil 
municipal, comptes anuals de l’exercici de 2005 de l’em-
presa o organisme que exerceixi l’activitat, degudament 
autenticats i auditats, si s’escau, amb el detall de les ope-
racions que corresponen als resultats d’explotació del 
transport públic col·lectiu urbà a l’àrea territorial del 
municipi respectiu.

4t Quan es tracti d’empreses o particulars que pres-
tin el servei de règim de concessió o qualsevol altra 
modalitat de gestió indirecta, igualment el document 
esmentat a l’apartat anterior.

5è En qualsevol cas, document oficial en què es 
recullin, actualitzats, els acords reguladors de les condici-
ons financeres en què l’activitat es realitza, on constin les 
quantitats percebudes com a aportació del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i de les altres administracions 
públiques diferents de la subvenció a què fa referència 
l’article 95 d’aquesta Llei.

6è En tots els casos, justificació que l’empresa, l’or-
ganisme o l’entitat que presti el servei està al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Segu-
retat Social el 31 de desembre de 2005.

Als ajuntaments que no compleixin l’enviament de la 
documentació tal com preveu aquest article no se’ls reco-
neix el dret a percebre l’ajuda destinada a finançar el ser-
vei de transport públic col·lectiu de viatgers per causa 
d’interès general i amb la finalitat d’evitar perjudicis 
financers als altres perceptors.

Article 101. Retencions que s’han de practicar a les enti-
tats locals en aplicació de la disposició addicional 
quarta del text refós de la Llei reguladora de les hisen-
des locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març.

U. Les retencions que s’hagin d’acordar en l’àmbit 
d’aplicació de la disposició addicional quarta del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les ha de 
fer la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Entitats Locals amb la sol·licitud prèvia de l’òrgan compe-
tent que, en cada cas, tingui atribuïda la gestió recapta-
dora d’acord amb la normativa específica aplicable.

Quan concorrin 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 aquestes, si la 
quantia de tots aquests supera el límit de les quantitats 
retingudes, aquests s’imputen al pagament dels deutes a 
prorrata del seu import respectiu.

Dos. Llevat que la quantia del deute sigui inferior, la 
retenció ha d’assolir un import equivalent al 50 per cent 
de la quantia assignada a la corporació respectiva, tant en 
cada lliurament a compte com en la liquidació definitiva 
anual corresponents a la participació en els tributs de l’Es-
tat, resultant de l’aplicació de les normes de les seccions 
2a a 5a d’aquest capítol.

La retenció pot assolir fins al 100 per cent de la partici-
pació en tributs de l’Estat a què es refereix el paràgraf 
anterior quan es tracti de deutes derivats de tributs de 
l’Estat que hagin estat legalment repercutits, d’ingressos 
a compte corresponents a retribucions en espècie, de 
quantitats retingudes o que s’haurien hagut de retenir a 
compte de qualsevol impost, o de cotitzacions socials que 
hagin estat o haurien hagut de ser objecte de retenció.
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En tots dos casos, i sense perjudici del que estableix el 
paràgraf següent, la quantia que s’ha de retenir en el con-
junt de l’exercici es pot reduir i, si s’escau, periodificar 
segons la situació de tresoreria de l’entitat, quan es justi-
fiqui l’existència de greus desfasaments de tresoreria 
generats per la prestació de serveis necessaris i obligato-
ris que afectin el compliment regular de les obligacions 
de personal o la prestació dels serveis públics obligatoris 
i mínims comuns a tots els municipis i dels de protecció 
civil, prestació de serveis socials i extinció d’incendis, en 
la realització dels quals no s’exigeixi, en tot cas, cap con-
traprestació en forma de preu públic o taxa equivalent al 
cost del servei realitzat.

No obstant això, a partir de l’1 de gener de l’any 2006, 
i llevat que la quantia del deute sigui inferior, no és possi-
ble establir sobre la base del que preveu el paràgraf ante-
rior un percentatge de retenció inferior al 25 per cent dels 
lliuraments a compte i de la liquidació definitiva de la par-
ticipació en els tributs de l’Estat, definida a les seccions 2a 
a 5a d’aquest capítol, quan les entitats locals tinguin pen-
dents de retenció deutes derivats de tributs de l’Estat que 
hagin estat legalment repercutits, d’ingressos a compte 
corresponents a retribucions en espècie o de quantitats 
retingudes o que s’haurien hagut de retenir a compte de 
qualsevol impost, o de cotitzacions socials que hagin 
estat o haurien hagut de ser objecte de retenció.

En els casos en què el deute neixi com a conseqüència 
del reintegrament d’avançaments de finançament a càr-
rec del Tresor Públic, la retenció s’ha d’adequar a les con-
dicions fixades a la concessió del corresponent avança-
ment, ja sigui mitjançant la cancel·lació total del dèbit en 
forma singular o en retencions successives fins a la defi-
nitiva extinció del dèbit de la respectiva corporació.

Tres. En els procediments de reducció del percen-
tatge de retenció a què es refereix aquest article la Direc-
ció General de Coordinació Financera amb les Entitats 
Locals ha de dictar la resolució corresponent, tenint en 
compte la situació financera de l’entitat i la necessitat de 
garantir la prestació dels serveis públics obligatoris, i l’en-
titat ha d’acreditar, mitjançant un certificat expedit pel 
corresponent òrgan de recaptació, que ha atès el paga-
ment de les obligacions corrents en l’exercici immediata-
ment anterior. En la resolució s’ha de fixar el període de 
temps en què el límit general ha de ser reduït al percen-
tatge de retenció que en aquesta s’assenyali; aquesta 
reducció es pot condicionar a l’existència d’un pla de 
sanejament o a l’adaptació, si s’escau, d’un altre en curs.

Les resolucions en què es declari l’extinció dels deu-
tes amb càrrec a les quantitats que s’hagin retingut cor-
responen, en cada cas, a l’òrgan competent que tingui 
atribuïda la gestió recaptadora, d’acord amb la normativa 
específica aplicable, i els seus efectes es produeixen, en la 
part concurrent del deute, des del moment en què es va 
efectuar la retenció.

Quatre. Meriten interès els pagaments de les obliga-
cions tributàries de les entitats locals que es realitzin pos-
teriorment al terme del termini que inicialment hauria 
correspost. L’interès aplicable és l’interès legal dels diners 
que en cada moment estigui vigent.

Cinc. Les entitats locals poden presentar un pla 
específic d’amortització dels deutes tributaris estatals en 
què s’estableixi un programa de cancel·lació del deute 
pendent. El pla també ha d’incloure un compromís relatiu 
al pagament en període voluntari de les obligacions tribu-
tàries corrents que en el futur es generin.

Sempre que el pla presentat es consideri viable i les 
entitats locals tinguin greus desequilibris financers que 
posin en perill la prestació dels serveis públics obligato-
ris, s’ha de reduir l’interès legal dels diners aplicable en 
un punt.

Així mateix, les entitats locals poden presentar un pla 
específic de cancel·lació dels deutes per quotes de la 
Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, en 

què s’estableixi un programa per a la seva cancel·lació en 
condicions similars a les establertes per a deutes tributa-
ris estatals i també s’hi ha d’incloure un compromís rela-
tiu al pagament en termini reglamentari dels deutes per 
quotes i conceptes de recaptació conjunta que en el futur 
es meritin.

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, amb càrrec al pro-
grama 942N del servei 23 de la secció 32 dels pressupos-
tos generals de l’Estat per a l’any 2006, es poden reconèi-
xer obligacions fins a un import global de 15,05 milions 
d’euros per al finançament d’institucions amb una àmplia 
projecció i rellevància del municipi de Barcelona així com, 
si s’escau, de serveis específics de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.

Dos. Per a la materialització de les transferències 
destinades a finançar les institucions esmentades a l’apar-
tat anterior s’ha de subscriure prèviament el corresponent 
Conveni en l’àmbit de la Comissió de Col·laboració Inte-
radministrativa creada d’acord amb el que disposa l’arti-
cle 5 de la Llei per la qual es regula el règim especial del 
municipi de Barcelona.

Tres. La contribució de l’Administració General de 
l’Estat al finançament de serveis específics de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona s’ha d’ajustar al que disposa 
el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 153 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i només es pot fer 
efectiva una vegada creada per la corresponent Llei de la 
comunitat autònoma, d’acord amb el que estableix la dis-
posició addicional segona de la Llei per la qual es regula 
el règim especial del municipi de Barcelona.

CAPÍTOL II

Comunitats autònomes

Article 103. Lliuraments a compte del Fons de suficièn-
cia.

Els crèdits pressupostaris destinats al finançament del 
Fons de suficiència, corresponents als lliuraments a 
compte establerts a l’article 15.1 de la Llei 21/2001, de 27 
de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i 
administratives del nou sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb esta-
tut d’autonomia, són, per a cada comunitat autònoma i 
ciutat amb estatut d’autonomia, els que s’inclouen a la 
secció 32, Direcció General de Coordinació Financera amb 
les Comunitats Autònomes –lliuraments a compte per 
Fons de suficiència-programa 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 autònomes 
i ciutats amb estatut d’autonomia es fa amb càrrec al crè-
dit dotat a la secció 32, servei 18 –Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes. 
Diverses-, –Liquidació definitiva del finançament de les 
comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia 
d’exercicis anteriors-Fons de suficiència-programa 941M.
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Article 105. Aplicació de la garantia de finançament dels 
serveis d’assistència sanitària l’any 2004.

U. L’aplicació de la garantia de finançament dels ser-
veis d’assistència sanitària de la Seguretat Social corres-
ponent a l’exercici de 2004, de conformitat amb el que 
estableix el número 2 de la disposició transitòria segona 
de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regu-
len les mesures fiscals i administratives del nou sistema 
de finançament de les comunitats autònomes de règim 
comú i ciutats amb estatut d’autonomia, es realitza amb 
càrrec al crèdit dotat a la secció 32, servei 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-Garantia d’assistència 
sanitària-programa 941M.

Dos. La garantia indicada es calcula d’acord amb les 
regles següents:

1a S’ha de determinar l’índex de creixement entre 
els anys 1999 i 2004 del finançament assignat als serveis 
d’assistència sanitària de la Seguretat Social per a cada 
comunitat autònoma com el quocient entre l’import del 
finançament dels serveis d’assistència sanitària de la 
Seguretat Social l’any 2004 i les necessitats de finança-
ment dels serveis d’assistència sanitària de la Seguretat 
Social l’any base 1999.

2a Les necessitats de finançament dels serveis d’as-
sistència sanitària 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 preveu la regla 2a de l’apartat número 
dos de 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’im-
port de les revisions relatives al finançament dels serveis 
d’assistència sanitària de la Seguretat Social, que s’hagin 
aplicat al Fons de suficiència de la comunitat autònoma 
corresponent amb efectes d’1 de gener de 2004, d’acord 
amb el que estableix l’article 16.1 de la Llei 21/2001.

3a L’import del finançament dels serveis d’assistèn-
cia sanitària de la Seguretat Social l’any 2004 per a cada 
comunitat autònoma es determina multiplicant el percen-
tatge que representen les necessitats de finançament dels 
serveis d’assistència sanitària de la Seguretat Social l’any 
base 1999 sobre les necessitats totals de finançament de 
la comunitat autònoma l’any base 1999, pel volum de 
recursos que proporciona a cada comunitat l’any 2004 el 
Sistema de finançament de les comunitats autònomes 
regulat a la Llei 21/2001, de 27 de desembre. A aquests 
efectes:

a) Les necessitats de finançament dels serveis d’as-
sistència sanitària de la Seguretat Social l’any base 1999 
per a cada comunitat autònoma són les definides a la 
regla 2a anterior.

b) Les necessitats totals de finançament l’any base 
1999 per a cada comunitat autònoma són les que resulten 
d’incrementar les considerades en la liquidació definitiva 
del Sistema de finançament de 2003, d’acord amb el que 
preveu 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’im-
port de les revisions que s’hagin aplicat al Fons de sufici-
ència de la comunitat autònoma corresponent amb efec-
tes d’1 de gener de 2004, d’acord amb el que estableix 
l’article 16.1 de la Llei 21/2001.

c) El volum de recursos que proporciona a cada 
comunitat l’any 2004 el Sistema de finançament de les 
comunitats autònomes que regula la Llei 21/2001, de 27 
de desembre, resulta de sumar els imports següents:

La recaptació pels tributs cedits sobre patrimoni, 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, 
successions i donacions i sobre el joc i taxes afectes als 

serveis transferits, pels seus valors normatius de l’any 
2004. A aquests efectes, es consideren valors normatius 
de l’any 2004 d’aquests tributs, el seu valor l’any base 
1999 actualitzat l’any 2004 aplicant el percentatge de crei-
xement entre els anys 1999 i 2004 de l’ITE utilitzat per 
actualitzar el Fons de suficiència de cada comunitat, 
d’acord amb l’article 15 de la Llei esmentada.

El rendiment definitiu de la tarifa autonòmica de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques l’any 2004. En 
cas que alguna comunitat autònoma hagi exercit la potes-
tat normativa en relació amb l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, en comptes de l’import llançat pel 
rendiment de la tarifa autonòmica de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, es computa el que hauria 
resultat si no s’hagués exercit aquesta potestat.

El rendiment definitiu l’any 2004 de la cessió de l’im-
post sobre el valor afegit i dels impostos sobre la cervesa, 
sobre productes intermedis, sobre l’alcohol i begudes 
derivades, sobre hidrocarburs, sobre labors del tabac i 
sobre l’electricitat.

El rendiment definitiu l’any 2004 de l’impost sobre 
determinats mitjans de transport. A aquests efectes s’en-
tén com a rendiment definitiu de 2004 per aquest impost 
l’import de la recaptació real líquida imputada a cada 
comunitat des de l’1 de gener de 2004 fins al 31 de desem-
bre de 2004. En el cas que alguna comunitat autònoma 
hagi exercit la competència normativa en aquest tribut, es 
computa com a rendiment definitiu el que hauria resultat 
si no s’hagués exercit aquesta potestat.

El rendiment definitiu l’any 2004 de l’impost sobre 
vendes detallistes de determinats hidrocarburs. A aquests 
efectes, s’entén com a rendiment definitiu del 2004 per 
aquest impost l’import de la recaptació real líquida impu-
tada a cada comunitat des de l’1 d’abril de 2004 fins al 31 
de març de 2005. En el cas que alguna comunitat autò-
noma hagi exercit la competència normativa en aquest 
tribut, es computa com a rendiment definitiu el que hauria 
resultat si no s’hagués exercit la potestat esmentada.

L’import definitiu del Fons de suficiència de la comuni-
tat autònoma l’any 2004.

4a En cas que en alguna comunitat autònoma l’ín-
dex que resulti de la regla 1a anterior sigui inferior a l’ín-
dex d’increment entre el 1999 i el 2004 del producte inte-
rior brut estatal nominal a preus de mercat, la comunitat 
ha de percebre la quantitat que resulti d’aplicar a les 
necessitats de finançament dels serveis d’assistència 
sanitària de la Seguretat Social l’any base 1999 definides 
a la regla 2a anterior la diferència entre l’índex que resulti 
de la regla 1a anterior i l’índex d’increment entre el 1999 i 
el 2004 del producte interior brut estatal nominal a preus 
de mercat.

Article 106. Transferències a comunitats autònomes cor-
responents al cost dels nous serveis traspassats.

Si a partir de l’1 de gener de l’any 2006 es fan noves 
transferències de serveis a les comunitats autònomes, els 
crèdits corresponents al seu cost efectiu s’han de dotar a 
la secció 32 «Transferències a comunitats autònomes per 
cost dels serveis assumits» en conceptes específics que 
ha de determinar, al seu moment, la Direcció General de 
Pressupostos. En el cas de transferències corresponents a 
la gestió realitzada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal en 
l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació, aquests crèdits 
s’han de dotar en el pressupost del Servei Públic d’Ocupa-
ció Estatal.

A aquests efectes, els reials decrets que aprovin les 
noves transferències de serveis han de contenir com a 
mínim els aspectes següents:

a) Data en què la comunitat autònoma ha d’assumir 
efectivament la gestió del servei transferit.
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b) El finançament anual, en euros de l’exercici de 
2006, desglossat en els diferents capítols de despesa que 
comprengui.

c) La valoració referida a l’any base de 1999, corres-
ponent al cost efectiu anual d’aquest, als efectes de la 
revisió del valor del Fons de suficiència de la comunitat 
autònoma que correspon que preveu 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 esta-
tut d’autonomia.

Article 107. Fons de compensació interterritorial.

U. A la secció 33 dels pressupostos generals de l’Es-
tat es doten dos fons de compensació interterritorial la 
suma dels quals puja a 1.141.961,90 milers d’euros, en 
compliment del que disposa la Llei 22/2001, de 27 de 
desembre, reguladora dels fons de compensació interter-
ritorial.

Dos. El Fons de compensació, dotat amb 856.492,84 
milers d’euros, es destina a finançar despeses d’inversió 
d’acord amb el que preveu l’article 2 de la Llei 22/2001.

Tres. El Fons complementari, dotat amb 285.469,06 
milers d’euros, el poden aplicar les comunitats autòno-
mes i les ciutats amb estatut d’autonomia propi al finan-
çament de les despeses de posada en marxa o funciona-
ment de les inversions efectuades amb càrrec a la secció 
33 dels pressupostos 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 
compensació 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 Llei 
esmentada. A més, en compliment de la disposició addici-
onal única de la Llei 22/2001, el percentatge que represen-
ten els fons de compensació interterritorial destinats a les 
comunitats autònomes i a les ciutats amb estatut d’auto-
nomia sobre la base de càlcul de la inversió pública és del 
35,55 per cent.

Cinc. Els projectes d’inversió que es poden finançar 
amb càrrec als fons anteriors són els que es detallen a 
l’annex de la secció 33.

Sis. En l’exercici de 2006 són beneficiàries d’aquests 
fons les comunitats autònomes de Galícia, Andalusia, 
Astúries, Cantàbria, Múrcia, València, Castella-la Manxa, 
Canàries, Extremadura, Castella i Lleó i les ciutats de 
Ceuta i Melilla d’acord amb la disposició addicional única 
de la Llei 22/2001, de 27 de desembre.

Set. Els romanents de crèdit del Fons de compensa-
ció interterritorial d’exercicis anteriors s’han d’incorporar 
automàticament al pressupost de l’any 2006 a disposició 
de la mateixa Administració a la qual corresponia l’execu-
ció dels projectes el 31 de desembre de 2005.

Vuit. Mentre els romanents de crèdits pressupostaris 
d’exercicis anteriors s’incorporen al vigent, el Tresor 
Públic pot efectuar avançaments de tresoreria a les comu-
nitats autònomes pel mateix import a les peticions de 
fons efectuades per aquestes «a compte» dels recursos 
que hagin de percebre una vegada s’efectuï l’esmentada 
incorporació.

Els avançaments han de quedar reemborsats abans 
de finalitzar l’exercici econòmic.

Article 108. Dotació complementària per al finançament 
de l’assistència sanitària.

U. A 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 

autònomes de conformitat amb el criteri de repartiment 
adoptat en la sessió plenària del Consell de Política Fiscal 
i Financera del dia 13 de setembre de 2005.

Dos. L’import d’aquests crèdits s’ha de fer efectiu, 
per dotzenes parts mensuals, a les comunitats autònomes 
que ho sol·licitin a través de la corresponent comissió 
mixta.

Article 109. Dotació de compensació d’insularitat.

U. A la secció 32 dels pressupostos generals de l’Es-
tat, programa 941O «Altres transferències a comunitats 
autònomes», serveis 12 «Canàries» i 15 «Illes Balears», 
s’inclou una dotació per compensar les circumstàncies 
derivades del fet insular, per un import total de 55 milions 
d’euros, distribuïda entre les dues comunitats autònomes 
de conformitat amb les quanties acordades a la sessió 
plenària del Consell de Política Fiscal i Financera del dia 
13 de setembre de 2005.

Dos. L’import d’aquests crèdits s’ha de fer efectiu, 
per dotzenes parts mensuals, quan les esmentades comu-
nitats autònomes ho sol·licitin a través de la comissió 
mixta corresponent.

TÍTOL VIII

Cotitzacions socials

Article 110. Bases i tipus de cotització a la Seguretat 
Social, Desocupació, Fons de Garantia Salarial i for-
mació professional durant l’any 2006.

Les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, 
Desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació profes-
sional, a partir de l’1 de gener de 2006, són les següents:

U. Límits màxim i mínim de les bases de cotització a 
la Seguretat Social.

1. El límit màxim de la base de cotització a cadascun 
dels règims de la Seguretat Social que el tinguin establert, 
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 estableix el número 2 de l’arti-
cle 16 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, durant l’any 2006, les bases de cotització en els 
règims de la Seguretat Social i respecte a les contingèn-
cies que es determinen en aquest article, tenen com a 
límit mínim les quanties del salari mínim interprofessio-
nal vigent en cada moment, incrementades en un sisè, 
llevat que hi hagi un disposició expressa en contra.

Dos. Bases i tipus de cotització en el règim general 
de la Seguretat Social.

1. Les bases mensuals de cotització per a totes les 
contingències i situacions protegides pel règim general 
de la Seguretat Social, exceptuades les d’accidents de 
treball i malalties professionals, estan limitades, per a 
cada grup de categories professionals, per les bases míni-
mes i màximes següents:

a) Les bases mínimes de cotització, segons catego-
ries professionals i grups de cotització, s’incrementen, 
des de l’1 de gener de 2006 i respecte a les vigents el 31 
de desembre de 2005, en el mateix percentatge en què 
augmenti el salari mínim interprofessional.

No obstant això, les bases mínimes de cotització apli-
cables als treballadors amb contracte a temps parcial 
s’han d’adequar a fi que la cotització en aquesta modalitat 
de contractació sigui equivalent a la cotització a temps 
complet per la mateixa unitat de temps i retribucions 
similars.
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b) Les bases màximes, sigui quina sigui la categoria 
professional i el grup de cotització, durant l’any 2006, són 
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 són, durant l’any 2006, els següents:

a) Per a les contingències comunes el 28,30 per cent, 
en què el 23,60 per cent és 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 
malalties professionals s’apliquen, reduïts en un 10 per 
cent, els percentatges de la tarifa de primes incloses a 
l’annex 1 del Reial decret 2930/1979, de 29 de desembre, i 
les primes resultants són exclusivament a càrrec de l’em-
presa.

3. Durant l’any 2006, per a la cotització addicional 
per hores extraordinàries que estableix l’article 111 del 
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, s’apli-
quen els tipus de cotització següents:

a) Quan es tracti de les hores extraordinàries moti-
vades per força major, el 14,00 per cent, del qual el 12,00 
per cent és a càrrec de l’empresa i el 2,00 per cent a càrrec 
del treballador.

b) Quan es tracti de les hores extraordinàries no 
compreses al paràgraf anterior, el 28,30 per cent, del qual 
el 23,60 per cent és 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 
representants de comerç és la que preveu amb caràcter 
general l’apartat dos.1.b) d’aquest article.

5. Als efectes de determinar, durant l’any 2006, la 
base màxima de cotització per contingències comunes 
dels artistes, s’aplica el següent:

a) La base màxima de cotització per a tots els grups 
corresponents a les diferents categories professionals és 
de 2.897,70 euros mensuals.

No obstant això, el límit màxim de les bases de cotit-
zació per raó de les activitats efectuades per un artista, 
per a una o diverses empreses, té caràcter anual i es 
determina per l’elevació a còmput anual de la base men-
sual màxima assenyalada.

b) El Ministeri de Treball i Afers Socials, tenint en 
compte la base i el límit màxims que estableix l’apartat 
anterior, ha de fixar les bases de cotització per determinar 
les liquidacions provisionals dels artistes, a què es refe-
reix 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 pel Reial decret 2064/1995, de 22 
de desembre.

6. Als efectes de determinar, durant l’any 2006, la 
base màxima de cotització per contingències comunes 
dels professionals taurins, s’aplica el següent:

a) La base màxima de cotització per a tots els grups 
corresponents a les diferents categories professionals és 
de 2.897,70 euros mensuals. No obstant això, el límit 
màxim de les bases de cotització per als professionals 
taurins té caràcter anual i es determina per l’elevació a 
còmput anual de la base mensual màxima assenyalada.

b) El Ministeri de Treball i Afers Socials, tenint en 
compte la base i el límit màxims establerts a l’apartat 
anterior, ha de fixar les bases de cotització per determinar 
les liquidacions provisionals dels professionals taurins, a 
què es refereix 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 pel 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 tre-
balladors per compte d’altri inclosos en el règim especial 
agrari de la Seguretat Social per als grups de cotització en 
què s’enquadren les diferents categories professionals 
són les següents: 

Grup
de cotització

Base de cotització
–

Euros/Mes

  
 1 872,40
 2 723,30
 3 629,10
 4 610,80
 5 610,80
 6 610,80
 7 610,80
 8 610,80
 9 610,80
10 610,80
11 610,80

 Durant l’any 2006, el tipus de cotització respecte als 
treballadors per compte d’altri és l’11,50 per cent.

2. Les bases diàries de cotització per jornades reals, 
corresponents a cadascun dels grups de treballadors que 
duguin a terme tasques agràries per compte d’altri són, a 
partir de l’1 de gener de 2006, les següents: 

Grup de cotització Categories professionals
Base diària de cotització

–
Euros

   

 1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs a l’article 1.3.c) de l’Es-
tatut dels treballadors.

38,79

 2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats. 32,17
 3 Caps administratius i de taller. 27,98
 4 Ajudants no titulats. 26,50
 5 Oficials administratius. 26,50
 6 Subalterns. 26,50
 7 Auxiliars administratius. 26,50
 8 Oficials de primera i segona. 26,50
 9 Oficials de tercera i especialistes. 26,50
10 Treballadors de més de divuit anys no qualificats. 26,50
11 Treballadors de menys de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria profes-

sional.
26,50
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 La cotització per cada jornada real s’obté aplicant el 
15,50 per cent a la base de cotització assenyalada al qua-
dre anterior.

3. En la cotització per accidents de treball i malalties 
professionals, cal atenir-se al que estableix l’annex 1 del 
Reial decret 2930/1979, de 29 de desembre. No obstant 
això, a les empreses que, abans del 26 de gener de 1996, 
cotitzaven per la modalitat de quotes per hectàrees, els és 
aplicable una reducció del 35 per cent en els tipus de per-
centatges que estableix el Reial decret esmentat.

4. A partir de l’1 de gener de 2006 la cotització dels 
treballadors per compte propi inclosos en el règim espe-
cial agrari de la Seguretat Social, que abans d’aquesta 
data no s’hagin acollit al pagament de cotització previst a 
la disposició addicional trenta-sisena del text refós de la 
Llei general de la Seguretat Social, s’efectua en els termes 
següents:

La base de cotització és el 2006 de 655 euros/mes, 
llevat que els interessats optin per la base mínima de 
cotització que estableix el punt 1 de l’apartat quatre 
següent.

A aquest efecte, els treballadors agraris disposen d’un 
termini que finalitza l’últim dia del mes de febrer per exer-
cir l’opció corresponent. La base de cotització elegida té 
efectes a partir del dia 1 del mes de març de 2006.

En tot cas, per als treballadors per compte propi que 
s’incorporin al règim especial agrari de la Seguretat 
Social a partir de l’1 de gener de 2006, la base de cotitza-
ció a aquest règim queda fixada en 785,70 euros mensu-
als.

El tipus de cotització durant l’any 2006 és del 18,75 per 
cent.

La cotització, als efectes de contingències professio-
nals, s’ha de portar aplicant a la base de cotització l’1 per 
cent.

La cotització respecte a la millora voluntària de la inca-
pacitat temporal s’efectua aplicant a la corresponent base 
de cotització el tipus de cotització del 4,35 per cent, del 
qual el 3,70 per cent correspon a contingències comunes 
i el 0,65 a contingències professionals.

5. Amb l’excepció que preveu el paràgraf 6 següent, 
els treballadors per compte propi que segueixin acollits al 
sistema de cotització que estableix l’apartat 2 de la dispo-
sició addicional trenta-sisena del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social cotitzen d’acord amb les 
regles següents:

La base màxima de cotització és de 2.897,70 euros 
mensuals. La base mínima de cotització és de 785,79 
euros mensuals.

La base de cotització dels treballadors per compte 
propi que l’1 de gener de 2006 tinguin una edat inferior a 
50 anys és l’elegida per ells dins de les bases màxima i 
mínima.

L’elecció de base de cotització pels treballadors per 
compte propi que l’1 de gener de 2006 tinguin 50 anys 
complerts o més està limitada a la quantia de 1.509,60 
euros mensuals.

El tipus de cotització durant l’any 2006 és el 19,30 per 
cent.

La cotització, als efectes de contingències professio-
nals, es porta a terme aplicant a la base de cotització el 
0,60 per cent.

La cotització respecte a la millora voluntària de la inca-
pacitat temporal s’efectua aplicant a la base de cotització 
el tipus del 3,95 per cent, del qual el 3,30 per cent corres-
pon a contingències comunes i el 0,65 per cent a contin-
gències professionals.

6. Per als treballadors agraris per compte propi que, 
pel fet d’incorporar-se al règim especial agrari de la Segu-
retat Social durant els exercicis de 2004 i 2005, els hauria 
estat aplicable de manera obligatòria el sistema de cotit-
zació que estableix l’apartat 2 de la disposició addicional 

trenta-sisena del text refós de la Llei general de la Segure-
tat Social, i estiguin cotitzant per la base mínima que esta-
bleix el règim especial de treballadors per compte propi o 
autònoms, durant el 2006 la cotització a la Seguretat 
Social s’ha de portar a terme de la manera següent:

La base de cotització és de 785,70 euros mensuals.
Sobre aquesta base s’apliquen els tipus de cotització 

que preveu el paràgraf 4 d’aquest apartat tres.
Quatre. Cotització en el règim especial dels treballa-

dors per compte propi o autònoms.
En el règim especial dels treballadors per compte 

propi o autònoms, les bases mínima i màxima i els tipus 
de cotització són, des de l’1 de gener de 2006, els 
següents:

1. La base màxima de cotització és de 2.897,70 euros 
mensuals. La base mínima de cotització és de 785,70 
euros mensuals.

2. La base de cotització dels treballadors autònoms 
que, l’1 de gener de 2006, tinguin una edat inferior a 50 
anys, és l’elegida per ells dins les bases màxima i mínima 
fixades a l’apartat anterior.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, 
l’1 de gener de 2006, tinguin 50 anys complerts o més, 
està compresa entre les quanties de 809,40 i 1.509,60 
euros mensuals, llevat que es tracti del cònjuge supervi-
vent del titular del negoci que, com a conseqüència de la 
defunció d’aquest, s’hagi hagut de posar al capdavant del 
mateix negoci i donar-se d’alta en aquest règim especial 
amb 45 anys d’edat o més, cas en què l’elecció de bases 
està compresa entre les quanties de 785,70 i 1.509,60 
euros mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que abans 
dels cinquanta anys hagin cotitzat en qualsevol dels 
règims del sistema de la Seguretat Social cinc anys o més 
poden mantenir durant l’any 2006 la base de cotització de 
l’any 2005 incrementada en un percentatge comprès 
entre els que hagi augmentat la base mínima i la màxima 
de cotització en aquest règim.

3. En els casos de treballadors de 30 anys d’edat o 
menys, o de dones de 45 anys d’edat o més donats d’alta 
en aquest règim especial en els termes establerts a la dis-
posició addicional trenta-cinquena del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, en la redacció anterior a la 
que en fa la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de pressupos-
tos generals de l’Estat per a l’any 2005, la base de cotitza-
ció és l’elegida per ells entre les quanties següents: 610,80 
i 2.897,70 euros mensuals, excepte en els casos en què 
siguin aplicables els límits a què es refereixen els dos 
últims paràgrafs de l’apartat anterior.

4. El tipus de cotització en aquest règim especial de 
la Seguretat Social és el 29,80 per cent. Quan l’interessat 
no s’hagi acollit a la protecció per incapacitat temporal, el 
tipus de cotització és el 26,50 per cent.

5. Per a les contingències d’accidents de treball i malal-
ties professionals s’apliquen els percentatges de la tarifa de 
primes inclosa a l’annex 2 del Reial decret 2930/1979, de 29 
de desembre, sobre la base de cotització escollida per l’inte-
ressat.

Cinc. Cotització en el règim especial de treballadors 
de la llar.

En el règim especial de la Seguretat Social de treballa-
dors de la llar, la base i el tipus de cotització són, a partir 
de l’1 de gener de 2006, els següents:

1. La base de cotització és de 610,80 euros mensuals.
2. El tipus de cotització en aquest règim és el 22,00 

per cent, en què el 18,30 per cent és a càrrec de l’ocupador 
i el 3,70 per cent a càrrec del treballador. Quan el treballa-
dor de la llar presti serveis amb caràcter parcial o discon-
tinu a un o més ocupadors, és exclusivament a càrrec seu 
el pagament de la quota corresponent.
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Sis. Cotització en el règim especial dels treballadors 
del mar.

1. El que estableixen els apartats u i dos d’aquest 
article és aplicable al règim especial dels treballadors del 
mar, sense perjudici, si s’escau, i per a la cotització per 
contingències comunes, del que disposa l’article 19.6 del 
text refós de les lleis 116/1969, de 30 de desembre, i
24/1972, de 21 de juny, aprovat pel Decret 2864/1974, de 30 
d’agost, del que s’estableix al número següent, i amb 
excepció del tipus de cotització per contingències comu-
nes dels treballadors per compte propi, que és del 29,80 
per cent.

2. La cotització per a totes les contingències i situa-
cions protegides en aquest règim especial dels treballa-
dors inclosos en els grups segon i tercer a què es refereix 
l’article 19.5 del text refós aprovat pel Decret 2864/1974, 
de 30 d’agost, s’efectua sobre les remuneracions que es 
determinin anualment mitjançant una ordre del Ministeri 
de Treball i Afers Socials, a proposta de l’Institut Social de 
la Marina, escoltades les organitzacions representatives 
del sector. Aquesta determinació s’efectua per províncies, 
modalitats de pesca i categories professionals, sobre la 
base dels valors mitjans de remuneració percebuda l’any 
precedent.

Les bases que es determinin són úniques, sense que 
puguin ser inferiors ni superiors a les que s’estableixin 
per a les diferents categories professionals, de conformi-
tat amb el que disposa el número 1 de l’apartat dos 
d’aquest 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 determina mitjançant l’aplicació del que preveu 
l’apartat dos, sense perjudici que, als efectes de la cotitza-
ció per contingències comunes, les bases de cotització es 
normalitzin d’acord amb les regles següents:

Primera. S’ha de tenir en compte l’import de les 
remuneracions percebudes o que haurien tingut dret a 
percebre els treballadors, computables als efectes de 
cotització per accidents de treball i malalties professio-
nals, durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2005, tots dos inclusivament.

Segona. Aquestes remuneracions es totalitzen agru-
pant-les per categories, grups professionals i especialitats 
professionals i zones mineres, tenint en compte el que 
disposa l’article 57 del Reglament general sobre cotització 
i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre.

Els imports obtinguts, així totalitzats, es divideixen 
per la suma dels dies a què corresponguin.

Tercera. Aquest resultat constitueix la base normalit-
zada diària de cotització per contingències comunes, l’im-
port de la qual no pot ser inferior al fixat per a l’exercici 
immediatament anterior per a aquesta categoria professi-
onal, incrementat en el mateix percentatge experimentat 
en el present exercici pel límit màxim de cotització a què 
es refereix l’apartat u.1 d’aquest 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 Afers Socials ha de fixar la 
quantia de les bases normalitzades, mitjançant l’aplicació 
de les regles previstes al número anterior.

Vuit.  Base de cotització a la Seguretat Social durant 
la percepció de la prestació per desocupació de nivell 
contributiu.

1. Durant la percepció de la prestació per desocupa-
ció per extinció de la relació laboral la base de cotització a 
la Seguretat Social d’aquells treballadors pels quals hi 

hagi l’obligació legal de cotitzar és la base reguladora de 
la prestació per desocupació, determinada segons el que 
estableix l’apartat 1 de l’article 211 del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, amb respecte, en tot cas, 
de l’import de la base mínima per contingències comunes 
prevista per a cada categoria professional, i als efectes de 
les prestacions de Seguretat Social, la base esmentada té 
consideració de base de contingències comunes.

Durant la percepció de la prestació per desocupació 
per suspensió de la relació laboral, en virtut d’expedient 
de regulació d’ocupació o de resolució judicial adoptada 
al si d’un procediment concursal, o per reducció de jor-
nada, la base de cotització a la Seguretat Social d’aquells 
treballadors pels quals hi hagi obligació legal de cotitzar 
és equivalent a la mitjana de les bases dels últims sis 
mesos d’ocupació cotitzada, per contingències comunes i 
per contingències d’accidents de treball i malalties profes-
sionals, anteriors a la situació legal de desocupació o al 
moment en què va cessar l’obligació legal de cotitzar.

La represa de la prestació per desocupació, en els 
casos de suspensió del dret, suposa la represa de l’obliga-
ció de cotitzar per la base de cotització indicada als parà-
grafs anteriors corresponent al moment del naixement 
del dret.

Quan s’hagi 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 treballa-
dor opti per reobrir el dret inicial, la base de cotització a la 
Seguretat Social és la base reguladora de la prestació per 
desocupació corresponent al moment del naixement del 
dret inicial pel qual s’opta.

Durant la percepció de la prestació només s’actualitza 
la base de cotització indicada en els paràgrafs anteriors 
quan sigui inferior a la base mínima de cotització a la 
Seguretat Social vigent en cada moment que correspon al 
grup de cotització del treballador en el moment de pro-
duir-se la situació legal de desocupació i fins al límit 
esmentat.

2. Durant la percepció de la prestació per desocupa-
ció si correspon cotitzar en el règim especial agrari de la 
Seguretat Social la base de cotització per establir l’import 
de la quota fixa és la que correspon al grup de cotització 
del treballador en el moment de la situació legal de deso-
cupació.

3. Durant la percepció de la prestació per desocupa-
ció si correspon cotitzar en el règim especial de la mineria 
del carbó la base de cotització és la normalitzada vigent 
que correspon a la categoria o especialitat professional 
del treballador en el moment de produir-se la situació 
legal de desocupació.

4. La base de cotització que regulen els apartats 2 i 3 
s’actualitza d’acord amb la base vigent en cada moment 
que correspon al grup de cotització o categoria o especia-
litat 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 porta 
a terme, a partir de l’1 de gener de 2006, d’acord amb el 
que s’assenyala a continuació:

1. La base de cotització per les contingències esmen-
tades i en tots els règims de la Seguretat Social que les 
tinguin cobertes és la corresponent a les contingències 
d’accidents de treball i malalties professionals.

A les bases de cotització per a desocupació en el 
règim especial dels treballadors del mar també és d’apli-
cació el que disposen l’article 19.6 del text refós aprovat 
pel Decret 2864/1974, de 30 d’agost, i les normes de des-
plegament de l’esmentat precepte, sense perjudici del 
que assenyala l’apartat sis d’aquest article.
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La base de cotització per desocupació que correspon 
pels treballadors per compte d’altri tant de caràcter fix 
com eventual, inclosos en el règim especial agrari de la 
Seguretat Social, és la de les jornades reals establerta per 
al règim esmentat i a què es refereix l’apartat tres d’aquest 
article. Així mateix, la base de cotització per determinar 
les aportacions al Fons de Garantia Salarial per treballa-
dors per compte d’altri inclosos en el règim especial 
agrari està constituïda per la corresponent base mensual 
de cotització per jornades reals, a què es refereix l’apartat 
tres d’aquest article.

2. A partir de l’1 de gener de 2006, els tipus de cotit-
zació són els següents:

A. Per a la contingència de desocupació:
a) Contractació indefinida, inclosos els contractes 

indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la 
contractació de durada determinada en les modalitats de 
contractes formatius en pràctiques, d’inserció, de relleu, 
interinitat i contractes, sigui quina sigui la modalitat utilit-
zada, realitzats amb treballadors discapacitats: el 7,55 per 
cent, del qual el 6,00 per cent és a càrrec de l’empresari i 
l’1,55 per cent a càrrec del treballador.

b) Contractació de durada determinada:
1r Contractació de durada determinada a temps 

complet: el 8,30 per cent, del qual el 6,70 per cent és a 
càrrec de l’empresari i l’1,60 per cent a càrrec del treballa-
dor.

2n Contractació de durada determinada a temps par-
cial: 9,30 per cent, del qual el 7,70 per cent és a càrrec de 
l’empresari i l’1,60 per cent a càrrec del treballador.

Quan la contractació de durada determinada, a temps 
complet o parcial, la realitzin empreses de treball tempo-
ral per posar a disposició de les empreses usuàries els 
treballadors contractats: 9,30 per cent, del qual el 7,70 per 
cent és a càrrec de l’empresari i l’1,60 per cent a càrrec del 
treballador.

No obstant això, el Govern, com a conseqüència de 
l’evolució del mercat de treball i específicament a la vista 
de l’augment de l’estabilitat en l’ocupació, pot reduir, amb 
la consulta prèvia als interlocutors socials, els tipus de 
cotització a la desocupació recollits en el paràgraf ante-
rior.

El tipus de cotització per als treballadors per compte 
d’altri de caràcter eventual, inclosos en el règim especial 
agrari de la Seguretat Social, és el que fixa l’apartat 1r, 
paràgraf b) anterior, per a la contractació de durada deter-
minada a temps complet, excepte quan sigui aplicable un 
altre tipus de cotització específic pel fet de tractar-se 
d’empreses de treball temporal, o excepte quan sigui apli-
cable el tipus de cotització que preveu el paràgraf a) ante-
rior, per a contractes concrets de durada determinada o 
per a treballadors discapacitats. La quota que han d’in-
gressar el treballador i l’empresari s’ha de reduir, respec-
tivament, en un 30 per cent.

B. Per a la cotització al Fons de Garantia Salarial, el 
0,40 per cent és a càrrec exclusivament de l’empresa.

C. Per a la cotització per formació professional, el 
0,70 per cent, en què el 0,60 per cent és a càrrec de l’em-
presa 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 

hagin subscrit un contracte per a la formació s’ha de fer 
d’acord amb el següent:

a) La cotització a la Seguretat Social consisteix en 
una quota única mensual de 32,24 euros per contingèn-
cies comunes, dels quals 26,88 euros són a càrrec de l’em-
presari i 5,36 euros a càrrec del treballador, i de 3,70 euros 
per contingències professionals, a càrrec de l’empresari.

b) La cotització al Fons de Garantia Salarial consis-
teix en una quota mensual de 2,06 euros, a càrrec exclusi-
vament de l’empresari.

c) La cotització per formació professional consisteix 
en una quota mensual d’1,13 euros, de la qual 0,99 euros 
són a càrrec de l’empresari i 0,14 euros a càrrec del treba-
llador.

d) Les retribucions percebudes en concepte d’hores 
extraordinàries estan subjectes a la cotització addicional a 
què es refereix l’apartat dos.3 d’aquest article.

Onze. No obstant el que estableixen els apartats 
anteriors d’aquest article, en cap cas i per aplicació de 
l’article 16 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, les bases mínimes o úniques de qualsevol dels 
règims que integren el sistema de la Seguretat Social 
poden ser inferiors a la base mínima del règim general.

Dotze. Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials 
per dictar les normes necessàries per a l’aplicació i el des-
plegament del que preveu aquest article.

Article 111. Cotització a les mutualitats generals de fun-
cionaris 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 Funcio-
naris Civils de l’Estat (MUFACE) a què es refereix el Reial 
decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, per al finançament 
de les prestacions a què es refereix l’article 12, llevat de la 
indicada al paràgraf h), de la disposició esmentada, són 
els següents:

1. El percentatge de cotització dels funcionaris en 
actiu i assimilats integrats a MUFACE es fixa en l’1,69 per 
cent sobre els havers reguladors als efectes de cotització 
de drets passius.

2. La quantia de l’aportació de l’Estat, regulada a 
l’article 35 del Reial decret legislatiu 4/2000, representa el 
5,90 per cent dels havers reguladors als efectes de cotitza-
ció de drets passius. De l’esmentat tipus del 5,90, el 5,07 
correspon a l’aportació de l’Estat per actiu i el 0,83 a 
l’aportació per pensionista exempt de cotització.

Dos. Els tipus de cotització i d’aportació de l’Estat al 
règim especial de Seguretat Social de les Forces Arma-
des, gestionat per l’Institut Social de les Forces Armades 
(ISFAS), a què es refereix el Reial decret legislatiu 1/2000, 
de 9 de juny, per al finançament de les prestacions a què 
es refereix l’article 9, llevat de la indicada al paràgraf f), de 
la disposició esmentada, són els següents:

1. El percentatge de cotització i d’aportació del per-
sonal militar en actiu i assimilat integrat a l’ISFAS es fixa 
en l’1,69 per cent sobre els havers reguladors als efectes 
de cotització de drets passius.

2. La quantia de l’aportació de l’Estat, regulada a 
l’article 30 del Reial decret legislatiu 1/2000, representa 
l’11,00 per cent dels havers reguladors als efectes de cotit-
zació de drets passius. De l’esmentat 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 pensionista exempt de cotització.

Tres. Els tipus de cotització i d’aportació de l’Estat al 
règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris de 
l’Administració de justícia, gestionat per la Mutualitat 
General Judicial (MUGEJU), a què es refereix el Reial 
decret legislatiu 3/2000, de 23 de juny, per al finançament 
de les prestacions a què es refereix l’article 12, llevat de la 
indicada al paràgraf f), de la disposició esmentada, són 
els següents:

1. El percentatge de cotització del personal de l’Ad-
ministració de justícia en actiu i assimilat, integrat a 
MUGEJU, es fixa en l’1,69 per cent sobre els havers regu-
ladors als efectes de cotització de drets passius.
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2. La quantia de l’aportació de l’Estat, regulada a l’ar-
ticle 23 del Reial decret legislatiu 3/2000, representa el 5,50 
per cent dels havers reguladors als efectes de cotització de 
drets passius. De l’esmentat tipus del 5,50, el 5,07 corres-
pon a l’aportació de l’Estat per actiu i el 0,43 a l’aportació 
per pensionista exempt de cotització.

Disposició addicional primera. Seguiment d’objectius.

Els programes i les actuacions als quals és d’especial 
aplicació durant l’any 2006 el sistema que preveu la dispo-
sició addicional setzena de la Llei 37/1988, de 28 de desem-
bre, de pressupostos generals de l’Estat per al 1989, són, 
sigui quin sigui l’agent del sector públic estatal que els exe-
cuti o gestioni, els següents:

Seguretat viària.
Acció de l’Estat a l’exterior.
Foment de la inserció i estabilitat laboral.
Promoció, administració i ajudes per a rehabilitació i 

accés a habitatge.
Pla nacional de regadius.
Creació d’infraestructures de carreteres.
Infraestructures del transport ferroviari.
Protecció i millora del medi natural.
Actuació a la costa.
Recerca científica.
Recerca energètica, mediambiental i tecnològica.

També és aplicable el sistema de seguiment especial, 
que preveu aquesta disposició, als objectius establerts als 
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 refereix el primer 
paràgraf 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 refereix el segon paràgraf 
de l’article 182.1.c) de l’esmentat text refós queda fixat, a 
partir de l’1 de gener de 2006, en 15.290,76 euros anuals, i 
s’incrementa en 2.476,67 euros per cada fill a càrrec a partir 
del quart, aquest 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, de 18 anys d’edat o més i un grau de minusvalidesa 
igual o superior al 65 per cent, és de 3.569,52 euros anuals, 
quantitat equivalent, en còmput mensual, a la quantia de la 
pensió d’invalidesa, en la modalitat no contributiva.

Quan el fill a càrrec tingui una edat de 18 anys o més, 
estigui afectat d’una minusvalidesa en un grau igual o supe-
rior al 75 per cent i necessiti el concurs d’una altra persona 
per a la realització dels actes essencials de la vida, la quantia 
de la prestació econòmica és de 5.354,28 euros anuals, quan-
titat equivalent, en còmput mensual, a la pensió d’invalidesa, 
en la modalitat no contributiva, més el complement 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 minus-
vàlids, i pensions assistencials.

U. A partir de l’1 de gener de l’any 2006, els subsidis 
econòmics a què es refereix la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 
d’integració social dels minusvàlids, es fixen, segons la 
classe de subsidi, en les quanties següents: 

Euros/mes

  

Subsidi de garantia d’ingressos mínims   . . . . 149,86
Subsidi per ajuda de tercera persona  . . . . . . . 58,45
Subsidi de mobilitat i compensació per a despe-

ses de transport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,15

 Dos. A partir de l’1 de gener de l’any 2006, les pen-
sions assistencials reconegudes en virtut del que disposen 
la Llei de 21 de juliol de 1960 i el Reial decret 2620/1981, de 
24 de juliol, es fixen en la quantia de 149,86 euros ínte-
gres mensuals, i s’abonen dues pagues extraordinàries 
del mateix import que es meriten els mesos de juny i 
desembre.

Les pensions assistencials han de ser objecte de revi-
sió periòdica, a fi de comprovar que els beneficiaris man-
tenen els requisits exigits per al seu reconeixement i, en 
cas contrari, declarar l’extinció del dret i exigir el reinte-
grament de les quantitats percebudes indegudament. El 
Ministeri de Treball i Afers Socials pot instar la incoació 
dels procediments de revisió als efectes de practicar 
l’ajust econòmic i pressupostari de la despesa generada. 
Els resultats que ofereixin aquells procediments han de 
ser comunicats a l’esmentat Departament ministerial.

Disposició addicional quarta. Ajudes socials als afectats 
pel virus d’immunodeficiència humana (VIH).

Durant l’any 2006 les quanties mensuals de les ajudes 
socials reconegudes a favor de les persones contamina-
des pel virus d’immunodeficiència humana (VIH), esta-
blertes en les lletres b), c) i d) de l’article 2.1 del Reial 
decret llei 9/1993, de 28 de maig, es determinen mitjan-
çant l’aplicació de les proporcions regulades a les lletres 
esmentades sobre l’import de 524,74 euros.

Disposició addicional cinquena. Revaloració per a l’any 
2006 de les prestacions de gran invalidesa del règim 
especial de la Seguretat Social de les Forces Arma-
des.

Les prestacions de gran invalidesa destinades a remu-
nerar la persona encarregada de l’assistència al gran invà-
lid, causades fins al 31 de desembre de 2005 en el règim 
especial de la Seguretat Social de les Forces Armades, 
experimenten amb efectes de l’1 de gener de l’any 2006 
un increment del 2 per cent, una vegada adaptats els seus 
imports a la desviació real de l’IPC en el període de 
novembre de 2004 a novembre de 2005.

Disposició addicional sisena. Actualització de determi-
nades pensions de classes passives de l’Estat.

Les pensions de jubilació o retir i de viduïtat del règim 
de classes passives de l’Estat, causades abans de l’1 de 
gener de 2006 a l’empara de la legislació vigent el 31 de 
desembre de 1984, experimenten el 2006 un increment 
addicional de l’1 per cent i del 2 per cent, respectivament, 
una vegada aplicades les normes generals de revalora-
ció.

Quan aquestes pensions es causin durant l’any 2006, 
la quantia inicial que correspongui, d’acord amb les bases 
reguladores establertes per a aquesta classe de pensions 
en aquest exercici econòmic, s’ha de corregir mitjançant 
l’aplicació de l’increment establert en el paràgraf anterior, 
afegint, així mateix, el percentatge de l’1 per cent o del 2 
per cent, segons escaigui, establert per a l’any 2004 a 
l’apartat quatre de la disposició addicional cinquena de la 
Llei 61/2003, de 30 de desembre, de pressupostos gene-
rals de l’Estat per a l’any 2004.

Disposició addicional setena. Manteniment del poder 
adquisitiu de les pensions l’any 2006.

U. Els pensionistes del sistema de la Seguretat 
Social i de classes passives, amb pensions causades amb 
anterioritat a l’1 de gener de 2005 i objecte de revaloració 
en l’exercici esmentat i que no es corresponguin amb les 
esmentades al paràgraf cinquè d’aquest mateix apartat, 
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han de rebre, abans de l’1 d’abril del 2006 i en un únic 
pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre 
la pensió percebuda el 2005 i la que hauria correspost si 
s’hagués aplicat a l’import de la pensió vigent el 31 de 
desembre de 2004 l’increment real experimentat per l’ín-
dex de preus al consum (IPC) en el període de novembre 
de 2004 a novembre de 2005.

A aquests efectes, el límit de pensió pública durant 
l’any 2005 és l’equivalent a incrementar la quantia de l’es-
mentat límit el 31 de desembre de 2004 en el percentatge 
indicat al paràgraf anterior.

El que preveu el paràgraf primer també és aplicable 
als pensionistes del sistema de la Seguretat Social i de 
classes passives, amb pensions causades durant l’any 
2005, que hagin percebut la quantia corresponent al límit 
màxim de percepció de les pensions públiques fixat per a 
l’esmentat any. De la mateixa manera, és aplicable als 
beneficiaris en l’exercici esmentat de les ajudes socials 
pel virus d’immunodeficiència humana (VIH).

Així mateix, són aplicables les regles precedents res-
pecte a les pensions de classes passives, amb data inicial 
d’abonament durant l’any 2005, per a la determinació de 
les quals s’hagin tingut en compte havers reguladors sus-
ceptibles d’actualització en l’exercici esmentat.

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 vidu-
ïtat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, 
de prestacions de la Seguretat Social per fill a càrrec de 
divuit anys d’edat o més i un grau de minusvalidesa igual 
o superior al 65 per cent, i del subsidi de mobilitat i com-
pensació per a despeses de transport, han de rebre, abans 
de l’1 d’abril de 2006 i en un únic pagament, una quantitat 
equivalent a la diferència entre la pensió percebuda l’any 
2005 i la que hauria correspost d’augmentar la quantia 
percebuda amb l’increment real experimentat per l’IPC en 
el període novembre de 2004 a novembre de 2005, una 
vegada deduït d’aquesta un 2 per cent.

Dos. El percentatge de revaloració que estableix el 
títol IV d’aquesta Llei per a les pensions del sistema de la 
Seguretat Social i de classes passives s’aplica sobre la 
quantia de la pensió vigent el 31 de desembre de 2004, 
incrementada en el percentatge que resulti del que pre-
veu el paràgraf primer de l’apartat u d’aquesta disposi-
ció.

Tres. De la mateixa manera, per a la determinació 
inicial de les pensions de classes passives amb data 
d’efectes econòmics de 2005, els valors consignats al 
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, han 
d’adaptar els seus imports, quan sigui procedent, a la des-
viació a l’alça experimentada per l’IPC en el període 
novembre de 2004 a novembre de 2005.

Quatre. Es faculta el Govern per dictar les normes 
necessàries per a l’aplicació de les previsions que conté 
aquesta disposició, així com per actualitzar els valors con-
signats al títol IV i disposicions addicionals segona, ter-
cera i quarta de la present Llei, adaptant-ne els imports, 
quan sigui procedent, a l’increment real experimentat per 
l’IPC en el període novembre 2004 a novembre de 2005.

Disposició addicional vuitena. Plantilles màximes de 
militars professionals de tropa i marineria que s’han 
d’assolir el 31 de desembre de 2006.

Les plantilles màximes de militars professionals de 
tropa i marineria que s’han d’assolir el 31 de desembre de 
l’any 2006 no poden superar els 80.000 efectius.

S’autoritza el Ministeri de Defensa a iniciar els proces-
sos de selecció i reclutament a partir de l’aprovació 
d’aquesta Llei.

Disposició addicional novena. Determinació de la res-
ponsabilitat financera derivada de la gestió per les 
comunitats autònomes, amb competències assumi-
des d’execució de la legislació laboral, de subvenci-
ons finançades amb càrrec als pressupostos generals 
de l’Estat (pressupost del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal) i cofinançades per la Unió Europea.

Amb efectes d’1 de gener de 2006 i vigència indefi-
nida, l’esmentada responsabilitat financera es determina 
en la forma que s’indica:

U. No obstant el que estableixen els articles 60 de la 
Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social; 84 de la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, 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 assumeixen la responsabilitat 
financera de la gestió dels fons d’ocupació d’àmbit nacio-
nal, distribuïts per la Conferència Sectorial d’Assumptes 
Laborals, en la part cofinançada per la Unió Europea a 
través del Fons Social Europeu o altres formes d’interven-
ció financera europea. L’articulació de la determinació 
d’aquesta responsabilitat, respecte a les subvencions ges-
tionades per les esmentades administracions públiques, 
concedides amb càrrec al pressupost del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal, se substancia en els termes que conté 
aquesta disposició.

Dos. Anualment, de conformitat amb el que preve-
uen els articles 14 i 15 de la Llei 56/2003, de 16 de desem-
bre, d’ocupació, s’han d’identificar, a través de l’Ordre del 
Ministeri de Treball i Afers Socials i de la pertinent resolu-
ció administrativa dels lliuraments trimestrals determi-
nats per la legislació pressupostària, les accions i els pro-
grames finançats pels fons d’ocupació d’àmbit nacional i 
cofinançats per la Unió Europea, la distribució territorial 
dels quals acordi la Conferència Sectorial d’Assumptes 
Laborals. En aquesta identificació, s’ha d’explicitar el cofi-
nançament europeu als efectes d’aplicació del que preveu 
el número 3 següent d’aquesta disposició, en què es 
recull el procediment de l’abast de la responsabilitat 
financera contreta per les comunitats autònomes, deri-
vada 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 
General del Servei Públic d’Ocupació Estatal, en compli-
ment de la legislació pressupostària, de la documentació 
i informació determinada en l’Ordre ministerial de distri-
bució anual i en la resolució administrativa dels lliura-
ments, les administracions públiques han d’acreditar 
l’execució i justificació realitzada d’acord amb el que dis-
posa la reglamentació europea aplicable de les accions 
cofinançades per la Unió Europea que, si no assoleix la 
totalitat del cofinançament identificat en l’exercici ante-
rior, s’ha de deduir la diferència resultant en els lliura-
ments futurs, en dos trams anuals següents, a raó del 50 
per cent imputable a cada any, llevat que, amb anterioritat 
al segon any posterior a l’exercici pressupostari de refe-
rència de lliurament dels fons i de la consegüent assigna-
ció del cofinançament europeu, se n’hagi justificat l’exe-
cució i no hi hagi diferència pendent de deducció.

Disposició addicional desena. Activitats prioritàries de 
mecenatge.

U. D’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
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sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mece-
natge, durant l’any 2006 es consideren activitats priorità-
ries de mecenatge les següents:

1a Les portades a terme per l’Institut Cervantes per a 
la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la 
cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnolo-
gies i altres mitjans audiovisuals.

2a La promoció i la difusió de les llengües oficials 
dels diferents territoris de l’Estat espanyol portades a 
terme per les corresponents institucions de les comuni-
tats autònomes amb llengua oficial pròpia.

3a La conservació, restauració o rehabilitació dels 
béns del patrimoni històric espanyol que s’especifiquen a 
l’annex VIII d’aquesta Llei, així com les activitats i béns 
que s’incloguin, amb l’acord previ entre el Ministeri de 
Cultura i el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, en el 
programa de digitalització, conservació, catalogació, difu-
sió i explotació dels elements del patrimoni històric espa-
nyol «patrimonio.es» a què es refereix l’article 75 de la 
Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social.

4a Els programes de formació del voluntariat que 
hagin estat objecte de subvenció per part de les adminis-
tracions públiques.

5a Els projectes i les actuacions de les administraci-
ons públiques dedicades a la promoció de la societat de la 
informació i, en particular, aquells que tinguin per objecte 
la prestació dels serveis públics per mitjà dels serveis 
informàtics i telemàtics a través d’Internet.

6a La recerca a les instal·lacions científiques que, a 
aquest efecte, s’esmenten a l’annex XIII d’aquesta Llei.

7a La recerca en els àmbits de microtecnologies i 
nanotecnologies, genòmica i proteòmica i energies reno-
vables referides a biomassa i biocombustibles, realitza-
des per les entitats que, a aquests efectes, reconegui el 
Ministeri d’Economia i Hisenda, a proposta del Ministeri 
d’Educació i Ciència i escoltades, prèviament, les comuni-
tats autònomes competents en matèria de recerca cientí-
fica i tecnològica, en el termini de dos mesos des de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei.

8a Els programes adreçats a la lluita contra la violèn-
cia de gènere que hagin estat objecte de subvenció per 
part de les administracions públiques o es realitzin en col-
laboració amb aquestes.

Dos. Els percentatges i els límits de les deduccions 
que estableixen els articles 19, 20 i 21 de l’esmentada Llei 
49/2002 s’eleven en cinc punts percentuals en relació amb 
les activitats incloses a l’apartat anterior.

Disposició addicional onzena. Pròrroga del sistema d’as-
signació 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 assump-
tes econòmics, de 3 de gener de 1979, es prorroga el sis-
tema d’assignació tributària a l’Església catòlica regulat 
als apartats u, dos i tres de la disposició addicional vin-
tena de la Llei 54/1999, de 29 de desembre, de pressupos-
tos generals de l’Estat per a l’any 2000.

Dos. La pròrroga té vigència durant l’any 2006, i s’ha 
de revisar el sistema durant aquest any o acordar-ne una 
nova pròrroga.

Disposició addicional dotzena. Pagaments a compte a 
l’Església catòlica l’any 2006.

Per a l’any 2006 es fixa la quantia dels pagaments a 
compte mensuals a què es refereix l’apartat tres de la dis-
posició addicional vintena 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 tretzena. Assignació de quantitats 
a fins socials.

Per a l’any 2006, l’Estat ha de destinar a subvencionar 
activitats d’interès social, en la forma que per reglament 
s’estableixi, el 0,5239 per cent de la quota íntegra de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, determinada 
en la forma que preveu l’apartat dos de la disposició addi-
cional vintena de la Llei 54/1999, de 29 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2000, corres-
ponent als contribuents que manifestin expressament la 
seva voluntat en aquest sentit. El resultat de l’aplicació 
d’aquest sistema no pot ser inferior a 123.605.418 euros. 
Quan no s’assoleixi aquesta xifra, l’Estat hi ha d’aportar la 
diferència.

Disposició addicional catorzena. Gestió directa pel Ser-
vei Públic d’Ocupació Estatal de crèdits destinats a 
polítiques actives d’ocupació.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal, de conformitat 
amb el que estableix l’article 13.e) de la Llei 56/2003, de 16 
de desembre, d’ocupació, es reserva per a la seva gestió 
directa els crèdits específicament consignats en l’estat de 
despeses del seu pressupost per finançar les actuacions 
següents:

a) Programes l’execució dels quals afecti un àmbit 
geogràfic superior al d’una comunitat autònoma, quan 
aquests exigeixin la mobilitat geogràfica dels aturats o 
treballadors que hi participin a una altra comunitat autò-
noma diferent de la seva i requereixin una coordinació 
unificada.

b) Programes per a la millora de l’ocupació dels 
demandants d’ocupació mitjançant la col·laboració del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal amb òrgans de l’Admi-
nistració General de l’Estat o els seus organismes autò-
noms per a la realització d’accions formatives i execució 
d’obres i serveis d’interès general i social, relatives a 
competències exclusives de l’Estat.

c) Programes d’intermediació i polítiques actives 
d’ocupació l’objectiu dels quals sigui la integració laboral 
de treballadors immigrants, realitzats als seus països 
d’origen, per facilitar l’ordenació dels fluxos migratoris.

Aquesta reserva pressupostària opera com a reserva 
de gestió de polítiques actives d’ocupació en els casos 
anteriorment assenyalats a favor del Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal, no obstant les competències assumides per 
les comunitats autònomes, mitjançant els corresponents 
reials decrets, de la gestió realitzada per l’organisme 
esmentat en l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació.

D’acord amb el que preveu l’article 14.3 de l’esmen-
tada Llei 56/2003, de 16 de desembre, el finançament de la 
reserva de gestió, amb crèdits explícitament autoritzats a 
l’estat de despeses del pressupost del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal, és independent de la destinada a pro-
grames de foment de l’ocupació, la distribució territorial 
de la qual, en aplicació del procediment que estableix 
l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària, s’efectua entre les comunitats autònomes 
amb competències de gestió assumides.

Disposició addicional quinzena. Aportació financera del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal al finançament del 
Pla integral d’ocupació de les Canàries.

U. De conformitat amb el que estableix la disposició 
addicional cinquena de la Llei 56/2003, de 16 de desem-
bre, d’ocupació, el Servei Públic d’Ocupació Estatal aporta 
42.070.850 euros al finançament, l’any 2006, del Pla inte-
gral d’ocupació de les Canàries. Aquesta quantitat es des-
tina a finançar les accions i mesures de foment d’ocupa-
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ció descrites a l’annex II del Conveni de col·laboració de 
27 de desembre de 2002, subscrit entre l’Administració 
General de l’Estat i l’Administració de la Comunitat Autò-
noma de Canàries.

Dos. Aquesta aportació financera s’ha de lliurar el 
segon mes de cada quadrimestre natural de l’any 2006, 
amb la sol·licitud prèvia documentada de la Comunitat 
Autònoma de Canàries al Servei Públic d’Ocupació Estatal 
de l’aplicació dels fons. No obstant això, el Servei Públic 
d’Ocupació Estatal no ha de donar curs a la tramitació 
dels lliuraments fins que no hagi estat justificada davant 
aquest Organisme, amb la corresponent aportació docu-
mental, l’execució dels fons lliurats en l’exercici anterior.

Tres. L’aplicació per la Comunitat Autònoma de 
Canàries de l’aportació financera, així com el seu segui-
ment i avaluació es regeixen per l’esmentat Conveni de 
col·laboració de 27 de desembre de 2002.

Quatre. Finalitzat l’exercici de 2006 i abans de l’1 
d’abril de 2007, la Comunitat Autònoma de Canàries ha de 
remetre a la Direcció General del Servei Públic d’Ocupa-
ció Estatal informació dels col·lectius d’aturats atesos 
amb aquesta aportació, les accions efectuades, així com 
la documentació necessària als efectes del cofinançament 
del Fons Social Europeu.

Cinc. No obstant el que indica l’apartat quatre ante-
rior, el romanent de l’aportació financera no compromès 
per la Comunitat Autònoma de Canàries en l’exercici de 
2006 ha de ser reintegrat al Servei Públic d’Ocupació Esta-
tal en la forma que determini la resolució de concessió, 
que adopti aquest organisme per a l’efectivitat dels lliura-
ments a què es refereix l’apartat dos, amb subjecció a les 
prescripcions que, en matèria de subvencions, esta-
bleix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

Disposició addicional setzena. Aportació financera del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal al finançament del 
Pla integral d’ocupació de la Comunitat Autònoma 
d’Extremadura.

U. El Servei Públic d’Ocupació Estatal aporta al 
finançament del Pla integral d’ocupació de la Comunitat 
Autònoma d’Extremadura 29.000.000 d’euros.

Dos. Aquesta quantitat s’ha de destinar, conjunta-
ment amb l’aportació financera que realitzi la Comunitat 
Autònoma d’Extremadura, a finançar accions i mesures 
de foment d’ocupació, enquadrades en les polítiques acti-
ves d’ocupació, que es descriuen al Conveni de col-
laboració subscrit el 21 de juliol de 2005 entre l’Adminis-
tració General de l’Estat i l’Administració de la Comunitat 
Autònoma esmentada.

Tres. Aquesta aportació s’ha de lliurar el segon mes 
de cada quadrimestre natural de l’any 2006, amb la sol-
licitud documentada prèvia de la Comunitat Autònoma 
d’Extremadura al Servei Públic d’Ocupació Estatal de 
l’aplicació dels fons. No obstant això, el Servei Públic 
d’Ocupació Estatal no ha de donar curs a la tramitació 
dels lliuraments fins que no hagi estat justificada davant 
l’organisme esmentat, amb l’aportació documental cor-
responent, l’execució dels fons lliurats en l’exercici ante-
rior.

Quatre. L’aplicació per la Comunitat Autònoma d’Ex-
tremadura de l’aportació financera, així com el seu segui-
ment i avaluació es regeixen pel que estipula, a aquest 
efecte, el dit Conveni de col·laboració.

Cinc. Finalitzat l’exercici de 2006 i abans de l’1 d’abril 
de 2007, la Comunitat Autònoma d’Extremadura ha de 
remetre a la Direcció General del Servei Públic d’Ocupa-
ció Estatal informació dels col·lectius de treballadors ate-
sos amb les aportacions fetes efectives, les accions dutes 
a terme, així com la documentació necessària als efectes 
del cofinançament del Fons Social Europeu.

Sis. No obstant el que preveu l’apartat cinc anterior, 
el romanent de l’aportació financera no compromès per la 
Comunitat Autònoma d’Extremadura en l’exercici de 2006 
ha de ser reintegrat al Servei Públic d’Ocupació Estatal en 
la forma que determini la resolució de concessió, que 
adopti aquest organisme per a l’efectivitat dels lliura-
ments a què es refereix l’apartat tres, amb subjecció a les 
prescripcions que, en matèria de subvencions, esta-
bleix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

Disposició addicional dissetena. Aportació financera del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal al finançament del 
Pla integral d’ocupació de la Comunitat Autònoma de 
Galícia.

U. El Servei Públic d’Ocupació Estatal aporta al 
finançament del Pla integral d’ocupació de la Comunitat 
Autònoma de Galícia 24.000.000 d’euros.

Dos. Aquesta quantitat es destina, conjuntament 
amb l’aportació financera que realitzi la Comunitat Autò-
noma de Galícia, a finançar accions i mesures de foment 
d’ocupació, enquadrades en les polítiques actives d’ocu-
pació, que es descriguin al Conveni de col·laboració que 
subscrigui l’Administració General de l’Estat amb l’Admi-
nistració de la Comunitat Autònoma esmentada.

Tres. Aquesta aportació s’ha de lliurar el segon mes 
de cada quadrimestre natural de l’any 2006, amb la sol-
licitud documentada prèvia de la Comunitat Autònoma de 
Galícia al Servei Públic d’Ocupació Estatal de l’aplicació 
dels fons.

Quatre. L’aplicació per la Comunitat Autònoma de 
Galícia de l’aportació financera, així com el seu seguiment 
i avaluació es regeixen pel que estipula, a aquest efecte, el 
Conveni de col·laboració que se subscrigui.

Cinc. Finalitzat l’exercici de 2006 i abans de l’1 d’abril 
de 2007, la Comunitat Autònoma de Galícia ha de remetre 
a la Direcció General del Servei Públic d’Ocupació Estatal 
informació dels col·lectius de treballadors atesos amb les 
aportacions fetes efectives, les accions dutes a terme, així 
com la documentació necessària als efectes del cofinan-
çament del Fons Social Europeu.

Sis. No obstant el que preveu l’apartat cinc anterior, 
el romanent de l’aportació financera no compromès per la 
Comunitat Autònoma de Galícia en l’exercici de 2006 ha 
de ser reintegrat al Servei Públic d’Ocupació Estatal en la 
forma que es determini en la resolució de concessió, que 
adopti l’organisme esmentat per a l’efectivitat dels lliura-
ments a què es refereix l’apartat tres, amb subjecció a les 
prescripcions que, en matèria de subvencions, esta-
bleix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

Disposició addicional divuitena. Garantia de l’Estat per a 
obres d’interès cultural.

U. D’acord amb el que estableix l’apartat 3 de la dis-
posició addicional novena de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol, durant l’exercici de 
2006, l’import total acumulat en tot moment, dels com-
promisos atorgats per l’Estat respecte a totes les obres o 
conjunts d’obres cedides temporalment per a la seva 
exhibició en institucions de competència exclusiva del 
Ministeri de Cultura i els seus organismes públics ads-
crits, així com del Consell d’Administració del Patrimoni 
Nacional no pot excedir els 1.600 milions d’euros.

El límit màxim dels compromisos específics que 
s’atorguin per primera vegada l’any 2006 per a obres o 
conjunts d’obres destinades a la seva exhibició en una 
mateixa exposició és de 200 milions d’euros. Una vegada 
tornades les obres als cedents i acreditat pels responsa-
bles de les exposicions el terme de la garantia atorgada 
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sense cap incidència, les quantitats compromeses deixen 
d’estar-ho i poden tornar a ser atorgades a una nova 
exposició.

Excepcionalment aquest límit màxim es pot elevar per 
damunt dels 200 milions d’euros per acord del Consell de 
Ministres a proposta del ministre d’Economia i Hisenda, 
per iniciativa del Ministeri de Cultura, cas en què l’import 
total acumulat, durant el període de vigència d’aquesta 
exposició, s’incrementa fins als 2.500 milions d’euros. 

 El límit màxim dels compromisos específics que 
s’atorguin a la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza 
respecte a les obres destinades a la seva exhibició a les 
seus de la Fundació ubicades a Espanya en relació amb el 
«Contracte de préstec d’obres d’art entre, d’una part, la 
Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza i Limited, Coral-
dale Navigation Incorporated, Imiberia Anstalt, i la Baro-
nessa Carmen Thyssen-Bornemisza», per al 2006 és de 
540,91 milions d’euros.

Dos. L’any 2006 és aplicable el que disposa l’apartat 
anterior a les exposicions organitzades per la Societat 
Estatal per a l’Acció Cultural Exterior i per la Societat Esta-
tal de Commemoracions Culturals que tinguin lloc en 
institucions que depenen de l’Administració General de 
l’Estat.

Disposició addicional dinovena. Sorteig de Loteria Na-
cional a favor de l’Associació Espanyola contra el Càn-
cer.

L’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Es-
tat ha de destinar durant l’any 2006 els beneficis d’un 
sorteig de Loteria Nacional a favor de l’Associació Espa-
nyola contra el Càncer, d’acord amb les normes que dicti 
a aquest efecte el Ministeri d’Economia i Hisenda.

Disposició addicional vintena. Sorteig especial de Lote-
ria Nacional a favor de la Creu Roja Espanyola.

L’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Es-
tat ha de destinar 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 dicti a 
aquest efecte el Ministeri d’Economia i Hisenda.

Disposició addicional vintiunena. Interès 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’interès legal dels diners, aquest queda establert en el 4 
per cent fins al 31 de desembre de l’any 2006.

Dos. Durant el mateix període, l’interès de demora a 
què es refereix l’article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, és del 5 per cent.

Disposició addicional vintidosena. Determinació de l’in-
dicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) 
per al 2006.

De conformitat amb el que estableix l’article 2.2 del 
Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalitza-
ció de la regulació del salari mínim interprofessional i per 
a l’increment de la seva quantia, l’indicador públic de 
renda d’efectes múltiples (IPREM) té les següents quan-
ties durant l’any 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 casos en què la referència al salari mínim inter-
professional hagi estat substituïda per la referència a 
l’IPREM en aplicació del que estableix el Reial decret llei 
3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l’IPREM és de 
6.707,40 euros quan les corresponents normes es referei-
xin al salari mínim interprofessional en còmput anual, 
llevat que expressament excloguin les pagues extraordi-
nàries; en aquest cas, la quantia és de 5.749,20 euros.

Disposició addicional vintitresena. Dotació dels fons de 
foment a la inversió espanyola a l’exterior.

U. La dotació del Fons per a inversions a l’exterior 
s’incrementa en 90.151,82 milers d’euros l’any 2006. El 
Comitè Executiu del Fons per a inversions a l’exterior pot 
aprovar 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 
a l’exterior de la petita i mitjana empresa no s’incrementa 
l’any 2006. El Comitè Executiu del Fons d’operacions d’in-
versió a l’exterior de la petita i mitjana empresa pot apro-
var durant l’any 2006 operacions per un import total 
màxim de 15.000,00 milers d’euros.

Disposició addicional vintiquatrena. Assegurança de 
crèdit a l’exportació.

El límit màxim de cobertura per a nova contractació, 
excloses la modalitat de Pòlissa oberta de gestió d’expor-
tacions (PAGEX), Pòlissa 100 i Pòlissa Master, que pot 
assegurar i distribuir la Compañía Española de Seguros 
de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima (CESCE) 
és, per a l’exercici de l’any 2006, de 4.547,28 milions d’eu-
ros.

Disposició addicional vinticinquena. Projectes concer-
tats de recerca dels programes nacionals cientificotec-
nològics.

En relació amb els projectes concertats de recerca 
dels programes nacionals cientificotecnològics, finançats 
mitjançant crèdits privilegiats sense interessos amb càr-
rec al Fons nacional per al desenvolupament de la recerca 
científica i tècnica, la gestió dels quals té atribuïda el Cen-
tre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), 
s’autoritza aquest centre per a la concessió d’ajornaments 
de fins a un màxim de cinc anys i a l’interès legal dels 
diners, sempre que es prestin garanties suficients per part 
del deutor, mitjançant avals bancaris, hipoteques i, fins i 
tot, garanties personals, en els casos en què les anteriors 
no es puguin obtenir, per a la devolució de les quantitats 
degudes per empreses que hagin resultat beneficiàries 
d’aquests crèdits, en el període de 1987 a 1993, i la situa-
ció financera de les quals justifiqui la impossibilitat 
d’atendre els pagaments en les seves dates, sempre que 
s’acrediti documentalment aquesta situació, i amb l’in-
forme favorable previ de la Secretaria d’Estat d’Universi-
tats i Recerca del Ministeri d’Educació i Ciència.

Disposició addicional vintisisena. Suport financer a 
empreses de base tecnològica.

L’import total màxim de les operacions que es poden 
aprovar durant l’any 2006 per a les operacions a què es 
refereix 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 
petita i mitjana empresa, és de 24.579,76 milers d’euros, 
dels quals 500,00 milers d’euros s’imputen a l’aplicació 
pressupostària 20.14.467G.821.10, 5.500,00 milers d’euros 
s’imputen a l’aplicació pressupostària 20.14.467G.831.10 i 
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18.579,76 milers d’euros s’imputen a l’aplicació pressu-
postària 18.06.467C.831.10.

L’import total màxim de les operacions que es poden 
aprovar durant l’any 2006 per a les operacions a què es 
refereix l’apartat 2 de l’esmentada disposició addicional 
és d’11.420,24 milers d’euros, quantitat que es finança 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.16.467C.822.

Disposició addicional vintisetena. Suport a les petites i 
mitjanes empreses.

1. L’import de l’aportació de l’Estat a la línia de finan-
çament a què es refereix la disposició addicional vint-i-
cinquena de la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de pressu-
postos generals de l’Estat per a l’any 2005, és de 12 
milions d’euros, quantitat que es finança amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20.17.433M.821.04

2. Es modifica l’apartat 5 de la disposició addicional 
vuitena de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de 
responsabilitat limitada, que queda redactat de la manera 
següent:

«5. L’Administració General de l’Estat, a través 
del Ministeri d’Economia, pot subscriure convenis 
d’establiment de punts d’assessorament i inici de 
tramitació (PAIT) de les societats Nova Empresa 
amb altres administracions públiques i entitats 
públiques o privades. Els punts d’assessorament i 
inici de tramitació són oficines des de les quals es 
pot sol·licitar la reserva de denominació social a què 
es refereix l’apartat quart de l’article 134 i s’asses-
sora i es presten serveis als emprenedors, tant en la 
definició i tramitació administrativa de les seves ini-
ciatives empresarials com durant els primers anys 
d’activitat, i s’hi ha d’iniciar la tramitació del DUE. En 
els convenis s’han d’establir els serveis d’informa-
ció, assessorament i tramitació que s’han de prestar 
de manera gratuïta i els de caràcter complementari 
que es poden oferir mitjançant contraprestació eco-
nòmica.

Els centres de finestreta única empresarials 
creats a l’empara del Protocol de 26 d’abril de 
1999 mitjançant els corresponents instruments 
jurídics de cooperació amb comunitats autòno-
mes i entitats locals poden dur a terme les funci-
ons d’orientació, tramitació i assessorament que 
preveu aquesta Llei per a la creació i el desenvolu-
pament de societats Nova Empresa. Per ordre del 
ministre de la Presidència, a iniciativa conjunta 
dels ministeris d’Economia i d’Administracions 
Públiques, s’han d’establir els criteris d’incorpora-
ció de les prescripcions tecnològiques pròpies 
dels punts d’assessorament i inici de tramitació 
als sistemes d’informació dels centres de fines-
treta única empresarial.»

Disposició addicional vintivuitena. Ajudes reemborsa-
bles.

1. Les ajudes públiques que, d’acord amb el que 
estableix l’article 5 de la Llei 13/1986, de foment i coordi-
nació general de la recerca científica i tècnica, es conce-
deixen a empreses per al finançament d’actuacions de les 
que preveuen els apartats 1 i 2 de l’esmentat article, es 
poden configurar com a ajudes reemborsables totalment 
o parcialment –amb cessió a l’Administració General de 
l’Estat, en aquest últim cas, dels drets sobre els resul-
tats– en funció del que s’hagi aconseguit en l’execució de 
les actuacions esmentades, i en els termes que establei-
xin les respectives bases reguladores. Els ingressos deri-
vats dels reemborsaments de les ajudes públiques amb 
finalitats de recerca científica i desenvolupament tecno-

lògic a què es refereix aquest precepte poden generar 
crèdit en les aplicacions 18.08.463B.740, 18.08.463B.750, 
18.08.463B.760, 18.08.463B.770 i 18.08.463B.780 de l’es-
tat de despeses.

2. El Consell Superior d’Investigacions Científiques, 
com a organisme públic de recerca, pot concórrer a les 
ajudes que preveu el capítol 8 amb la finalitat de complir 
les funcions que preveuen els articles 4 i 23 del seu Esta-
tut, aprovat pel Reial decret 1945/2000, d’1 de desembre.

Per al reemborsament de les ajudes pot recórrer als 
ingressos obtinguts per la realització dels contractes o 
convenis que preveu l’article 23.2 del seu Estatut.

Disposició addicional vintinovena. Finançament de la 
formació contínua.

U. De la cotització a formació professional precepti-
vament establerta, la quantia que resulti d’aplicar a la 
base de l’esmentada contingència com a mínim un 0,42 
per cent s’afecta al finançament d’accions de formació 
contínua de treballadors ocupats.

Als efectes de donar compliment al que estableix el 
paràgraf anterior, l’import d’aquesta quantitat ha de figu-
rar en el pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal 
per finançar les iniciatives de formació contínua regula-
des al 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 Formació en l’Ocupació.

Al finançament de la formació contínua en les admi-
nistracions públiques es destina un 10,75 per cent de la 
quantia indicada en el paràgraf primer d’aquest apartat. 
Aquesta quantia ha d’estar consignada en el pressupost 
del Servei Públic d’Ocupació Estatal, dotació diferenciada 
mitjançant aportació dinerària a l’Institut Nacional d’Ad-
ministració Pública, adscrit al Ministeri d’Administracions 
Públiques. En el pressupost de l’Institut Nacional d’Admi-
nistració Pública han de figurar territorialitzats 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 d’aquests fons 
s’ha de fer des de l’Institut Nacional d’Administració 
Pública mitjançant transferència nominativa a cada comu-
nitat i ciutat autònoma.

En l’exercici immediat al de tancament del pressupost, 
s’ha d’efectuar una liquidació per raó de les quotes de 
formació professional efectivament percebudes, l’import 
de la qual s’ha d’incorporar al pressupost de l’exercici 
següent, amb el signe que correspongui.

Dos. Les comunitats autònomes amb competència 
de gestió en matèria de formació professional contínua 
han de rebre del Servei 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 complementàries i d’acompanyament a la for-
mació, en la quantia que resulti segons els criteris de dis-
tribució territorial de fons que aprovi la Conferència Sec-
torial d’Assumptes Laborals.

La comunitat autònoma que encara no hagi rebut el 
corresponent traspàs de funcions i serveis en matèria de 
polítiques actives d’ocupació i, en concret, en matèria de 
formació professional contínua, durant l’exercici de 2006 
pot rebre del Servei Públic d’Ocupació Estatal, amb 
l’acord previ de la Comissió Estatal de Formació Contí-
nua, una transferència de fons per una quantia igual a la 
que li hauria correspost si tingués assumida aquesta com-
petència, segons els criteris de distribució territorial de 
fons aprovats a la Conferència Sectorial d’Assumptes 
Laborals. La transferència de fons s’ha d’efectuar amb 
càrrec als crèdits autoritzats per aquesta Llei a l’estat de 
despeses del pressupost del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal per al finançament de la formació contínua, sense 
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que representi cap increment respecte als específicament 
consignats per a aquesta finalitat.

En aquest cas, els fons s’han de destinar al finança-
ment d’acords de formació contínua subscrits entre l’ad-
ministració autonòmica i els agents socials, als efectes 
d’aplicar les ajudes previstes per als contractes programa 
per a la formació de treballadors i les accions comple-
mentàries i d’acompanyament a la formació previstes en 
la normativa reguladora del subsistema de formació con-
tínua.

Tres. Les empreses que cotitzen per la contingència 
de formació professional disposen d’un crèdit per dur a 
terme les accions de formació contínua que regula el capí-
tol II del Reial decret 1046/2003, d’1 d’agost, pel qual es 
regula el subsistema de formació professional contínua, 
que resulta d’aplicar a la quantia ingressada per l’em-
presa en concepte de formació professional durant l’any 
2005 el percentatge de bonificació que, en funció de la 
mida de les empreses, s’estableix 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 disposen d’un crèdit 
de bonificació per empresa de 420 euros, en comptes 
d’un percentatge, en els termes que estableix l’article 11 
de l’Ordre ministerial de Treball i Afers 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, es poden beneficiar d’un crèdit de forma-
ció, en els termes establerts en aquesta normativa, les 
empreses que durant l’any 2006 obrin nous centres de 
treball i les empreses de nova creació. En aquests casos, 
quan la determinació del crèdit s’hagi de realitzar aplicant 
la bonificació mitjana per treballador, s’ha de prendre 
com a referència per a l’any 2006 una bonificació mitjana 
de 65 euros.

Les empreses que concedeixin permisos individuals 
de formació per als seus treballadors disposen d’un crèdit 
addicional de fins a un 5 per cent respecte al seu crèdit 
anual per a la formació contínua.

Durant l’exercici de 2006, l’obligació de les empreses 
de comunicar el llistat de treballadors participants en les 
accions de formació contínua acollides a aquest sistema 
de bonificacions s’entén complerta amb la comunicació 
de l’esmentat llistat abans del començament de la corres-
ponent acció formativa o grup.

Quatre. Per 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 necessitats de formació demanades pels diferents sec-
tors productius, el Servei Públic d’Ocupació Estatal pot 
regular l’establiment 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 necessi-
tats d’adaptació als canvis en les tecnologies de produc-
ció de béns o prestació de serveis i als avenços en les 
formes de divisió i organització del treball.

Disposició addicional trentena. Generació de crèdit per 
al finançament del Pla de reestructuració del sector 
lacti.

Els ingressos al Tresor procedents de la venda de la 
quota làctia del Fons nacional coordinat d’agricultura, 
pesca i alimentació, poden generar crèdit a la secció 21 
«Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació», servei 21 
«Secretaria General d’Agricultura i Alimentació», pro-

grama 412B «Competitivitat i qualitat de la producció 
ramadera», concepte 775.03 «Pla d’ordenació i competiti-
vitat del sector lacti» per atendre el finançament del Pla de 
reestructuració del sector lacti.

Disposició addicional trentaunena. Incorporació de 
romanents de tresoreria de l’Organisme Autònom Ins-
titut Nacional d’Administració Pública.

S’autoritza l’Organisme Autònom Institut Nacional 
d’Administració Pública, que depèn del Ministeri d’Admi-
nistracions Públiques, a incorporar al romanent de treso-
reria propi de l’Organisme els imports no utilitzats al final 
de l’exercici de 2005, fins a un límit màxim de 660.000,00 
euros, dels fons destinats a l’execució dels plans de for-
mació contínua assignats a l’INAP com a promotor, i dels 
destinats a les partides de suport a la gestió i d’informa-
ció, divulgació i foment de la participació dels plans de 
formació contínua.

Disposició addicional trentadosena. Generació de crèdit 
per finançar infraestructures per a les forces i cossos 
de Seguretat de l’Estat.

Els recursos obtinguts com a conseqüència del procés 
de liquidació del Patronat d’Habitatges de la Guàrdia Civil 
que, de conformitat amb el que estableix l’apartat 5 de la 
disposició final primera del Reial decret 1885/1996, s’in-
gressin en el Tresor Públic, poden generar crèdit en el 
pressupost del Ministeri de l’Interior amb destinació a la 
Gerència d’Infraestructures i Equipament de la Seguretat 
de l’Estat (GIESE), per tal de finançar infraestructures per 
a les forces i cossos de Seguretat de l’Estat.

Disposició addicional trentatresena. Autorització de 
modificacions 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 alterin el seu pressu-
post total les autoritza el president de l’ICEX, llevat de les 
que incrementin els crèdits de personal o els destinats a 
subvencions nominatives, que les autoritza el ministre 
d’Economia i Hisenda.

Les variacions que incrementin el pressupost inicial i 
que es financin amb ingressos propis que superin els 
recollits en el pressupost inicial, les autoritza el president 
de l’ICEX, sempre que no suposin la creació de conceptes 
nous que no estiguin previstos en els codis que definei-
xen la classificació econòmica o incrementin els de perso-
nal o els destinats a subvencions nominatives, que les 
autoritza el ministre d’Economia i Hisenda.

Les variacions que es financin amb el romanent de 
tresoreria les autoritza el ministre d’Economia i Hisenda si 
no superen el 5 per cent del seu pressupost, i el Consell de 
Ministres en els altres casos.

Disposició addicional trentaquatrena. 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 de 2006, els préstecs 
o les línies de finançament en suport de les persones físi-
ques o jurídiques de caràcter privat i en suport de les 
corporacions locals o comunitats autònomes, que reque-
reixin la intervenció d’una entitat de crèdit, finançats amb 
càrrec a crèdits del capítol 8, actius financers, de l’estat de 
despeses dels pressupostos generals de l’Estat, assignats 
anualment als departaments ministerials, han de ser ins-
trumentats a través de l’Institut de Crèdit Oficial.

Les condicions d’instrumentació per a cada tipus de 
préstec o línia de finançament s’han de concretar en 
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l’oportú Conveni de col·laboració entre l’ICO i el departa-
ment ministerial que tingui assignat el crèdit del capítol 8 
dels pressupostos generals de l’Estat.

Disposició addicional trentacinquena. Conveni entre 
l’Estat i l’ens públic RTVE.

U. La disposició efectiva de la subvenció condicio-
nada establerta a favor de l’ens públic RTVE en aquesta 
Llei de pressupostos generals de l’Estat està supeditada al 
que estableixi un conveni amb l’Estat que ha de subs-
criure l’ens RTVE. El conveni ha de regular, en relació amb 
aquest ens i les seves societats gestores dels serveis 
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 reestructu-
ració tècnica de l’explotació econòmica, els límits publici-
taris addicionals als previstos amb caràcter general a la 
Llei 25/1994, assumits en el marc de la prestació del servei 
públic, els objectius de la política de personal i les priori-
tats en l’execució d’aquests objectius i mesures.

b) Els objectius de política comercial, les previsions 
d’optimització dels ingressos i les mesures que s’han 
d’implantar en l’exercici per a la seva consecució.

c) La xifra màxima de pèrdues, abans de subven-
cions, l’any 2006 per al grup consolidat de RTVE.

d) Elaboració d’un model per al finançament del ser-
vei públic de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, en 
concordança amb els criteris comunitaris establerts sobre 
aquesta matèria. L’esmentat model ha de tenir com a 
objectiu definir i implantar un marc economicofinancer 
d’abast plurianual basat, fonamentalment, en els principis 
següents:

1. L’adequació de l’estructura organitzativa, central i 
territorial, així com de l’organització dels mitjans i recur-
sos materials i humans i dels models de programació per 
aconseguir una gestió eficaç i eficient del servei 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 subven-
ció condicionada d’acord amb els objectius definits en el 
conveni.

f) Efectes que s’han de derivar de l’incompliment 
dels compromisos acordats.

g) Control pel Ministeri d’Economia i Hisenda de 
l’execució del conveni i dels resultats derivats de la seva 
aplicació i les mesures necessàries per assegurar-ne 
l’efectivitat.

Dos. Una vegada subscrit el conveni amb l’Estat, els 
pressupostos per al 2006 aprovats en aquesta Llei per a 
l’ens públic RTVE i les seves societats gestores dels ser-
veis públics de radiodifusió i televisió han de ser adaptats 
al que s’hi estipuli. Quan l’adaptació doni lloc a modifica-
cions o variacions pressupostàries cal atenir-se al que 
disposa per a aquestes la Llei 47/2003, de 26 de novem-
bre, general pressupostària.

Disposició addicional trentasisena. Subvencions al 
transport aeri i marítim per a residents a les Canàries, 
les Balears, Ceuta i Melilla.

S’incrementa al 45 per cent el percentatge vigent de 
reducció en les tarifes dels serveis de transport aeri i marí-
tim de viatgers, per a viatges efectuats entre aquestes 
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, dels altres estats membres de la 
Unió Europea, dels estats que pertanyen a l’Espai Econò-
mic Europeu i de Suïssa residents a les Canàries, les Ba-
lears, Ceuta i Melilla.

S’autoritza el Govern de la Nació perquè, durant l’any 
2006, modifiqui les quanties previstes en el paràgraf ante-
rior o, si s’escau, reemplaci el règim esmentat per un altre 
sistema de compensació. La modificació no pot suposar 
mai una disminució de l’ajuda prestada o un deteriora-
ment en la qualitat del servei, ni increment dels crèdits 
assignats a aquesta finalitat.

En tot cas, per a les comunitats de les Canàries i de 
les Balears cal atenir-se al que regula l’article 6 de la 
Llei 19/1994, de 6 de juny, de modificació del règim eco-
nòmic i fiscal de les Canàries, així com l’article 5 de la 
Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les 
Illes Balears, respectivament.

Disposició addicional trentasetena. Modificació de la 
Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social.

Es modifica la disposició addicional novena de la Llei 
14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, adminis-
tratives i de l’ordre social, en la redacció que en fa la dis-
posició addicional quaranta-unena 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’aplica-
ció de la Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de solidaritat 
amb les víctimes del terrorisme.

U. L’àmbit temporal d’aplicació de la Llei 
32/1999 s’estén als fets que preveu la Llei 
esmentada, esdevinguts entre l’1 de gener de 
2006 i el 31 de desembre de 2006, sense perju-
dici de les altres ajudes que puguin correspon-
dre per aquests d’acord amb l’ordenament jurí-
dic.

Dos. Quan en virtut d’una sentència ferma es 
reconegui una indemnització en concepte de res-
ponsabilitat civil per fets esdevinguts posterior-
ment al 10 d’octubre de 1999, superior a la quantitat 
global percebuda pels conceptes que preveuen la 
Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’ordre social, i la Llei 32/
1999, l’Administració General de l’Estat n’ha d’abo-
nar a l’interessat la diferència.

Tres. El termini per sol·licitar les ajudes que 
preveu la Llei 32/1999 per fets succeïts entre l’1 de 
gener de 2006 i el 31 de desembre de 2006 és d’un 
any comptat a partir de la data en què s’hagin pro-
duït.»

Disposició addicional trentavuitena. Capital del Banc 
d’Espanya.

El capital del Banc d’Espanya és de mil milions d’eu-
ros.

L’augment del capital des de la xifra actual fins a la 
nova prevista al paràgraf anterior s’ha de fer amb càrrec 
als beneficis que el Banc d’Espanya registri el 31 de 
desembre de 2005.

Disposició addicional trentanovena. Condonació de 
deute amb el Senegal.

S’autoritza la condonació de deute procedent de 
l’Acord de cooperació financera entre el Govern d’Espa-
nya i el Govern de la República del Senegal per un import 
màxim de 122.794,24 euros.
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Disposició addicional quarantena. Extinció de determi-
nades obligacions.

Queden extingides totes les obligacions nascudes 
dels crèdits hipotecaris que a l’empara de la Llei d’habitat-
ges protegits, de 19 d’abril de 1939, i de la Llei d’habitatge 
de renda limitada, de 15 de juliol de 1954, van ser conce-
dits per l’Institut Nacional de l’Habitatge a particulars, 
cooperatives, patronats, associacions, corporacions 
locals i altres associacions sense ànim de lucre, per finan-
çar la construcció d’habitatges de protecció oficial de 
promoció privada, la quota trimestral d’amortització dels 
quals sigui igual o inferior a 30 euros.

En el moment d’entrada en vigor d’aquesta Llei que-
den caducats i cancel·lats els assentaments que es referei-
xin a aquests crèdits hipotecaris.

Disposició addicional quarantaunena. Pagaments cor-
responents al finançament d’actuacions de medi 
ambient, d’agricultura i de desenvolupament rural 
dels programes operatius i programes de desenvolu-
pament rural cofinançats 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 pressupostà-
ria, els pagaments corresponents al finançament dels 
programes operatius i els programes de desenvolupa-
ment rural cofinançats pel FEOGA-Orientació i FEOGA-
Garantia per a actuacions de medi ambient, d’agricultura 
i de desenvolupament rural, en regions d’objectiu núm. 1, 
regions en règim transitori i regions fora d’objectiu núm. 
1, es poden lliurar en la seva totalitat una vegada hagin 
estat acordats en conferència sectorial els criteris objec-
tius de distribució i la distribució resultant, així com la 
ratificació mitjançant un acord del Consell de Ministres.

Disposició addicional quarantadosena. Modificació de 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressu-
postària.

Amb efectes d’1 de gener de 2006 i vigència indefi-
nida, es modifiquen els preceptes següents de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària:

U. Se suprimeix 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 pressupostà-
ria, que queden redactats de la manera següent:

«2. El perceptor d’un pagament indegut total o 
parcial queda obligat a la seva restitució. L’òrgan 
que hagi comès l’error que va originar el pagament 
indegut ha de disposar immediatament, d’ofici, la 
restitució de les quantitats pagades indegudament 
d’acord amb els procediments establerts per regla-
ment i, en defecte d’un procediment específic, 
d’acord amb el que estableixi el ministre d’Econo-
mia i Hisenda, o el de Treball i Afers Socials en l’àm-
bit de la Seguretat Social.»

«4. A banda del que estableix la normativa 
reguladora dels diferents reintegraments, el reinte-
grament de pagaments indeguts o declarats invàlids 
d’acord amb el que estableix l’apartat anterior 
merita l’interès que preveu l’article 17 d’aquesta 
Llei, des del moment en què es va produir el paga-
ment fins a la data en què s’acordi 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 servei de 
traspassos estatals a les comunitats autònomes, 
aquestes hagin de gestionar i administrar els crèdits 
de subvencions, s’han de tenir en compte les regles 
següents:

Primera.–La gestió i administració s’efectuen 
d’acord amb la normativa estatal que reguli cada 
tipus de subvencions i, si s’escau, se n’han de fer 
càrrec les comunitats autònomes en la mesura que 
siguin competents per a això.

Segona.–Els criteris objectius que serveixin de 
base per a la distribució territorial de les subven-
cions, així com la seva distribució els fixa la confe-
rència sectorial corresponent al començament de 
l’exercici econòmic. Els compromisos financers per 
a l’Administració General de l’Estat s’han de forma-
litzar mitjançant un acord del Consell de Ministres.

Tercera.–Sense perjudici del que disposa la regla 
segona precedent, es poden establir, en els casos en 
què això estigui justificat, reserves generals de crè-
dits no distribuïts en l’origen amb la finalitat de 
cobrir necessitats o demandes imprevistes al llarg 
de l’execució del pressupost.

Quarta.–Els crèdits que correspongui gestionar a 
cada comunitat autònoma se li han de lliurar i fer 
efectius per quartes parts en la segona quinzena 
natural de cada trimestre, sense que s’hagi de pro-
duir més excepció a aquesta regla que la del paga-
ment corresponent al primer trimestre, que s’ha de 
fer efectiu tan aviat com s’hagi efectuat el reparti-
ment territorial dels crèdits, que regula la regla ante-
rior.

Quan les subvencions tinguin per finalitat pres-
tacions de caràcter personal o social s’han de lliurar 
a les comunitats autònomes per dotzenes parts, a 
principi de mes.

Els pagaments corresponents al finançament del 
Programa operatiu de pesca per a les regions d’ob-
jectiu número 1, en règim transitori i del document 
únic de programació (DOCUP) per a les regions de 
fora d’objectiu número 1 es poden lliurar en la seva 
totalitat una vegada hagin estat acordats en la con-
ferència sectorial els criteris objectius de distribució 
i la distribució resultant, així com la ratificació mit-
jançant acord del Consell de Ministres.

Els lliuraments de les beques i ajudes a l’estudi 
que es convoquin amb càrrec als crèdits del Minis-
teri d’Educació i Ciència en els pressupostos gene-
rals de l’Estat i els gestionin les comunitats autòno-
mes s’han d’adaptar a les necessitats del curs 
escolar.

Cinquena.–Els romanents de fons no compro-
mesos resultants a l’hora de finalitzar cada exercici, 
que estiguin en poder de les comunitats autònomes, 
segueixen mantenint la destinació específica per a la 
qual van ser transferits i s’han d’utilitzar en l’exercici 
següent com a situació de tresoreria en l’origen com 
a romanents que han de ser descomptats de la 
quantitat que correspongui transferir a cada comu-
nitat autònoma.

Si la subvenció a la qual correspongui el roma-
nent queda suprimida en el pressupost de l’exercici 
següent, s’ha de destinar aquell en primer lloc a fer 
efectives les obligacions pendents de pagament en 
acabar l’exercici immediatament anterior i el sobrant 
que no estigui compromès s’ha de reintegrar a l’Es-
tat.

Sisena.–Finalitzat l’exercici econòmic, i no més 
tard del 31 de març de l’exercici següent, les comu-
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nitats autònomes han de remetre al departament 
ministerial corresponent un estat d’execució de 
l’exercici, i indicar les quanties totals de compromi-
sos de crèdits, obligacions reconegudes i pagaments 
realitzats durant l’any, detallat per cadascuna de les 
aplicacions pressupostàries del pressupost de des-
peses de l’Estat des de les quals es van fer les trans-
ferències de crèdit. La informació s’ha de posar en 
coneixement de la conferència sectorial i s’ha de 
tenir en compte en l’adopció dels acords de distribu-
ció de fons.

Setena.–Les comunitats autònomes que gestio-
nin les ajudes a què es refereix aquest article n’han 
de fer un control adequat que asseguri la correcta 
obtenció, gaudi i destinació dels fons percebuts pel 
beneficiari.»

La resta de l’article continua amb la mateixa redacció.

Disposició addicional quarantatresena. Modificació de 
la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social.

A partir de l’1 de gener de 2006 i amb vigència inde-
finida, es modifiquen els preceptes següents de la Llei 
66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, adminis-
tratives i de l’ordre social.

U. Es modifica l’article 114 de la Llei 66/1997, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social, que queda redactat de la manera següent:

«Article 114. Constitució, objecte i dotació del Fons 
per a inversions a l’exterior.
U. Es crea un fons per a inversions a l’exterior 

destinat a promoure la internacionalització de l’acti-
vitat de les empreses, i, en general, de l’economia 
espanyola, a través d’inversions temporals i minori-
tàries en empreses situades a l’exterior, realitzades 
de manera directa o indirecta, i mitjançant participa-
cions en els fons propis de les esmentades empre-
ses i a través de qualssevol instruments financers 
participatius.

La gestora a què es refereix l’apartat dos de l’ar-
ticle 116 d’aquesta Llei no pot intervenir directament 
en la gestió operativa de les empreses participades 
pel Fons. Excepcionalment, el ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç pot acordar, a proposta del secre-
tari d’Estat de Turisme i Comerç, la presa d’una par-
ticipació majoritària i autoritzar la gestora perquè 
assumeixi la gestió operativa de l’empresa partici-
pada pel Fons.

Dos. La dotació inicial del Fons per a inversions 
a l’exterior es pot incrementar anualment amb les 
dotacions que, amb caràcter acumulatiu, s’establei-
xin en les successives lleis de pressupostos generals 
de l’Estat, a les quals és necessari afegir l’import 
dels dividends o altres remuneracions que resultin 
de les inversions que es realitzin, així com els resul-
tats de les desinversions que s’efectuïn amb el 
temps.

Igualment, en les successives lleis de pressupos-
tos generals de l’Estat ha de figurar l’import total 
màxim de les operacions que al llarg de l’any en 
qüestió pugui aprovar el Comitè Executiu d’aquest 
Fons. El desplegament reglamentari oportú 
d’aquesta norma ha d’establir els mitjans i procedi-
ments de participació d’inversors privats en les acti-
vitats d’aquest Fons.»

Dos. Es modifica l’article 115 de la Llei 66/1997, de 30 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’or-
dre social, que queda redactat de la manera següent:

«Article 115. Constitució, objecte i dotació del Fons 
per a operacions d’inversió a l’exterior de la 
petita i mitjana empresa.

U. Es crea un fons per a operacions d’inversió a 
l’exterior de la petita i mitjana empresa destinat a 
promoure la internacionalització de l’activitat de les 
petites i mitjanes empreses, i, en general, de l’eco-
nomia espanyola, a través d’inversions temporals i 
minoritàries en empreses situades a l’exterior, realit-
zades de manera directa o indirecta, mitjançant par-
ticipacions en els fons propis de les esmentades 
empreses o a través de qualssevol altres instru-
ments financers participatius.

La gestora a què es refereix l’apartat dos de l’ar-
ticle 116 d’aquesta Llei no pot intervenir directament 
en la gestió operativa de les empreses participades 
pel Fons. Excepcionalment, el ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç pot acordar, a proposta del secre-
tari d’Estat de Turisme i Comerç, la presa d’una par-
ticipació majoritària i autoritzar la gestora perquè 
assumeixi la gestió operativa de l’empresa partici-
pada pel Fons.

Dos. La dotació inicial del Fons per a opera-
cions d’inversió a l’exterior de la petita i mitjana 
empresa es pot incrementar anualment amb les 
dotacions que, amb caràcter acumulatiu, s’establei-
xin en les successives lleis de pressupostos generals 
de l’Estat, a les quals és necessari afegir l’import 
dels dividends o altres remuneracions que resultin 
de les inversions que es realitzin, així com els resul-
tats de les desinversions que s’efectuïn amb el 
temps.

Igualment, en les successives lleis de pressupos-
tos generals de l’Estat ha de figurar l’import total 
màxim de les operacions que al llarg de l’any en 
qüestió pugui aprovar el Comitè Executiu d’aquest 
Fons. El desplegament reglamentari oportú 
d’aquesta norma ha d’establir els mitjans i els proce-
diments de participació d’inversors privats en les 
activitats d’aquest Fons.»

Disposició addicional quarantaquatrena. Modificació 
del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 
d’abril.

Amb efectes d’1 de gener de 2006 i vigència indefi-
nida, s’afegeix al primer paràgraf del seu número 2 «in 
fine» de l’article 41 del text refós de la Llei de classes 
passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 
670/1987, de 30 d’abril, el paràgraf següent:

«Llevat que estigui cursant estudis, i es manté en 
aquests casos la percepció de la pensió d’orfandat 
fins al dia 1 del mes següent de l’inici del curs acadè-
mic següent.»

Disposició addicional quarantacinquena. Ampliació del 
termini de cancel·lació de préstec atorgat a la Segure-
tat Social.

S’amplia en deu anys, a partir del 2006, el termini 
per a la cancel·lació del préstec atorgat a la Seguretat 
Social per l’Estat, a què es refereix l’article 12.tres de la 
Llei 41/1994, de 30 de desembre, de pressupostos gene-
rals de l’Estat per al 1995, prorrogat per al 1996.
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Disposició addicional quarantasisena. Pagament de 
deutes amb la Seguretat Social d’institucions sanità-
ries la titularitat de les quals sigui de les administra-
cions públiques o institucions sense ànim de lucre.

Les institucions sanitàries la titularitat de les quals 
tinguin les administracions públiques o institucions públi-
ques o privades sense ànim de lucre, acollides a la mora-
tòria prevista a la disposició addicional trentena de la Llei 
41/1994, de 30 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per al 1995, poden sol·licitar a la Tresoreria General 
de la Seguretat Social l’ampliació de la carència conce-
dida a dotze anys; així mateix, poden sol·licitar l’ampliació 
de la moratòria concedida fins a un màxim de deu anys 
amb amortitzacions anuals.

Disposició addicional quarantasetena. Modificació de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals.

Amb efectes d’1 de gener i vigència indefinida, s’afe-
geix un apartat 2 a la disposició addicional cinquena de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, i el seu contingut actual passa a constituir l’apar-
tat 1, amb el text següent:

«2. Amb la finalitat de garantir la regularitat en 
el compliment dels fins de la Fundació, s’hi poden 
fer aportacions patrimonials, amb càrrec al Fons de 
prevenció i rehabilitació esmentat en l’apartat ante-
rior, amb la periodicitat i en la quantia que es deter-
minin per reglament.»

La resta de la disposició continua amb el mateix con-
tingut.

Disposició addicional quarantavuitena. Modificació del 
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Amb efectes d’1 de gener de 2006 i vigència indefi-
nida, es modifiquen els preceptes següents del text refós 
de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny:

U. Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 
128 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, 
que queda redactat de la manera següent:

«a) Les degudes a malaltia comuna o profes-
sional i a accident, sigui de treball o no, mentre el 
treballador rebi assistència sanitària de la Seguretat 
Social i estigui impedit per treballar, amb una durada 
màxima de dotze mesos, prorrogables per sis mesos 
més quan es consideri que durant aquests el treba-
llador pot ser donat d’alta mèdica per curació.

Exhaurit el termini de durada de dotze mesos 
previst al paràgraf anterior, l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, a través dels òrgans competents 
per avaluar, qualificar i revisar la incapacitat perma-
nent del treballador, és l’únic competent per reco-
nèixer la situació de pròrroga expressa amb un límit 
de sis mesos més, o bé per determinar la iniciació 
d’un expedient d’incapacitat permanent, o bé per 
emetre l’alta mèdica únicament als efectes de la 
prestació econòmica per incapacitat temporal. L’Ins-
titut Nacional de la Seguretat Social és l’únic compe-
tent per determinar si una nova baixa mèdica té 
efectes econòmics o no quan per emetre qualsevol 
baixa mèdica que es produeixi en un termini de sis 
mesos posterior a l’abans esmentada alta mèdica 
per la mateixa patologia o similar.»

Dos. La Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, a 
proposta de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i 

mitjançant una resolució publicada en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» ha de determinar la data en què els òrgans 
competents per avaluar, qualificar i revisar la situació 
d’incapacitat permanent del treballador assumiran les 
competències establertes al segon paràgraf de l’article 
128.1.a) del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social.

Tres. S’afegeix un nou paràgraf segon, de manera 
que l’actual 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 pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, amb la redacció següent:

«En el cas que el dret al subsidi s’extingeixi pel 
transcurs del termini màxim que estableix l’apartat 
a) del número 1 de l’article 128 i el treballador hagi 
estat donat d’alta mèdica sense declaració d’incapa-
citat permanent, només es pot generar un nou pro-
cés d’incapacitat temporal per la mateixa patologia 
o una patologia similar si hi ha un període d’activitat 
laboral superior a sis mesos o si l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social, a través dels òrgans compe-
tents per avaluar, qualificar i revisar la situació d’in-
capacitat permanent del treballador, emet la baixa 
únicament 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 
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

«2. Quan la situació d’incapacitat temporal 
s’extingeixi pel transcurs del termini màxim que fixa 
el paràgraf primer de l’apartat a) del número 1 de 
l’article 128, termini de dotze mesos o, si s’escau, 
fins de divuit mesos, s’ha d’examinar necessària-
ment, en el termini màxim de tres mesos, l’estat de 
la incapacitat als efectes de la seva qualificació, en el 
grau que correspongui, com a invàlid permanent.

No obstant el que preveu el paràgraf anterior, en 
els casos en què continuï la necessitat de tractament 
mèdic, perquè no són definitives les reduccions ana-
tòmiques o funcionals que presenti el treballador, 
s’ha de valorar i qualificar la situació d’incapacitat 
permanent en el grau que correspongui, i es declara 
la situació revisable en el termini de sis mesos. 
Només en aquest cas no s’exigeix per al reconeixe-
ment de la pensió d’incapacitat permanent durant 
sis mesos un període de cotització diferent a l’esta-
blert per a la incapacitat temporal.

Durant el termini de tres mesos previst per a la 
qualificació de la incapacitat, una vegada exhaurit el 
termini de durada màxim de divuit mesos de la inca-
pacitat temporal, no subsisteix l’obligació de cotit-
zar.»

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 plurio-
cupació, les bases per les quals s’hagi cotitzat a les 
diverses empreses es computen en la seva totalitat, 
sense que la suma d’aquestes bases pugui 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 pel 
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, afegint-hi un 
segon paràgraf amb el contingut següent:

«En el cas d’orfandat absoluta, si l’orfe està cur-
sant estudis i compleix vint-i-quatre anys durant el 
transcurs del curs escolar, la percepció de la pensió 
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d’orfandat es manté fins al dia 1 del mes següent de 
l’inici del curs acadèmic següent.»

Set. Es fa una nova redacció de l’apartat 3 de l’article 
218 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en 
els termes següents:

«Article 218. Cotització durant la percepció del sub-
sidi.
1. Durant la percepció del subsidi, l’entitat ges-

tora ha d’ingressar les cotitzacions a la Seguretat 
Social corresponents a les prestacions d’assistència 
sanitària i, si s’escau, protecció a la família.

2. En el cas de subsidi per desocupació per a 
treballadors de més de cinquanta-dos anys, l’entitat 
gestora ha de cotitzar, a més, per la contingència de 
jubilació.

3. En els casos de percepció de subsidi per des-
ocupació quan es tracta de treballadors fixos discon-
tinus:

a) Si tenen menys de cinquanta-dos anys i el 
beneficiari ha acreditat, a efectes del reconeixement 
del subsidi, un període d’ocupació cotitzat de cent 
vuitanta dies o més, l’entitat gestora també ha d’in-
gressar les cotitzacions a la Seguretat Social corres-
ponents a la contingència de jubilació durant un 
període de seixanta dies, a partir de la data en què 
neixi el dret al subsidi.

b) Si tenen més de cinquanta-dos anys, l’enti-
tat gestora també ha d’ingressar les cotitzacions a la 
Seguretat Social corresponents a la contingència de 
jubilació durant tota la percepció del subsidi, a què 
tinguin dret, una vegada complerta l’edat indicada.

4. Als efectes de determinar la cotització dels 
casos assenyalats als apartats anteriors, s’ha de 
prendre com a base de cotització el límit mínim de 
cotització vigent en cada moment.»

Vuit. Es fa una nova redacció de la disposició addi-
cional trenta-vuitena del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social, en els termes següents:

«Quan s’acreditin cotitzacions a diversos règims 
i no es causi dret a pensió en un d’ells, les bases de 
cotització acreditades en aquest últim en règim de 
pluriactivitat poden ser acumulades a les del règim 
en què es causi la pensió, exclusivament per deter-
minar-ne la base reguladora, sense que la suma de 
les bases pugui excedir el límit màxim de cotització 
vigent en cada moment.»

Disposició addicional quarantanovena. Reducció de 
quotes a favor dels cotitulars d’explotacions agràries.

U. En el cas de persones que siguin cotitulars d’ex-
plotacions agràries, incorporades al règim especial agrari 
de la Seguretat Social a partir de l’1 de gener de 2006, que 
tinguin quaranta anys d’edat o menys i el cònjuge de les 
quals, també cotitular de la mateixa explotació agrària, 
estigui donat d’alta en aquest règim especial, s’aplica una 
reducció del 30 per cent de la quota per contingències 
comunes de cobertura obligatòria que correspongui 
ingressar, en funció de la base de cotització que corres-
pongui i del tipus de cotització del 18,75 per cent.

Dos. La reducció de les quotes que estableix l’apar-
tat 1 té una durada de tres anys, a comptar de l’1 d’abril de 
2006, llevat del cas d’altes al règim especial agrari de la 
Seguretat Social, per part de persones que compleixin els 
requisits que indica l’apartat anterior, posteriors a la data 
indicada, cas en què el termini de tres anys es computa 
des de la data d’efectes de l’obligació de cotitzar.

Disposició addicional cinquantena. Programa de foment 
de l’ocupació per al 2006.

U. Àmbit d’aplicació.
1. Es poden acollir a les bonificacions establertes per 

al Programa de foment d’ocupació:
1.1 Les empreses que contractin indefinidament, 

inclosa la contractació de treballadors fixos discontinus i 
d’acord amb els requisits i les condicions que s’assenya-
len en aquesta norma, treballadors desocupats, inscrits a 
l’oficina d’ocupació i inclosos en alguns dels col·lectius 
següents:

a) Dones aturades, entre setze i quaranta-cinc anys.
b) Dones aturades, quan es contractin per prestar 

serveis en professions o ocupacions amb un menor índex 
d’ocupació femení.

c) Aturats inscrits ininterrompudament a l’oficina 
d’ocupació durant sis mesos o més.

d) Aturats de més de quaranta-cinc anys i fins a cin-
quanta-cinc.

e) Aturats de més de cinquanta-cinc anys i fins a sei-
xanta-cinc.

f) Aturats perceptors de prestacions o subsidis per 
desocupació, als quals els quedi un any o més de percep-
ció en el moment de la contractació.

g) Aturats perceptors del subsidi per desocupació a 
favor dels treballadors inclosos en el règim especial agrari 
de la Seguretat Social, així com els perceptors de la renda 
agrària.

h) Aturats admesos en el programa que preveu 
l’ajuda específica anomenada renda activa d’inserció.

i) Dones aturades inscrites a l’oficina d’ocupació que 
siguin contractades dins 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 treballa-
dors per compte propi o autònoms, donats d’alta en 
aquest almenys des de l’1 de gener de 2005, que contrac-
tin indefinidament, inclosa la contractació de treballadors 
fixos discontinus, treballadors aturats inscrits a l’oficina 
d’ocupació inclosos en algun dels col·lectius definits a 
l’apartat anterior.

1.3 Les empreses i les entitats sense ànim de lucre 
que contractin, indefinidament, inclosa la contractació de 
treballadors fixos discontinus, o temporalment, treballa-
dors aturats en situació d’exclusió social, es poden acollir 
a les bonificacions previstes en aquesta norma en els ter-
mes que en aquesta s’indiquen. La situació d’exclusió 
social l’han d’acreditar els serveis socials competents i 
queda determinada per la pertinença a algun dels col-
lectius següents:

a) Perceptors de rendes mínimes d’inserció, o qual-
sevol altra prestació de naturalesa igual o similar, segons 
la denominació adoptada en cada comunitat autònoma.

b) Persones que no puguin accedir a les prestacions 
a què fa referència el paràgraf anterior, per alguna de les 
causes següents:

Falta de període exigit de residència o empadrona-
ment, o per a la constitució de la unitat perceptora.

Haver exhaurit el període màxim de percepció legal-
ment establert.

c) Joves de més de divuit anys i de menys de trenta, 
procedents d’institucions de protecció de menors.

d) Persones amb problemes de drogoaddicció o 
alcoholisme que estiguin en processos de rehabilitació o 
reinserció social.

e) Interns de centres penitenciaris la situació peni-
tenciària dels quals els permeti accedir a una ocupació, 
així com alliberats condicionals i exreclusos.
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f) Menors interns inclosos en l’àmbit d’aplicació de 
la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la 
responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals 
els permeti accedir a una ocupació, així com els que estan 
en situació de llibertat vigilada i els exinterns.

1.4 Les cooperatives o societats laborals a les quals 
s’incorporin aturats inclosos en algun dels col·lectius 
establerts als apartats 1.1 i 1.3 d’aquest número u, com a 
socis treballadors o de treball, amb caràcter indefinit i 
sempre que l’entitat hagi optat per un règim de Seguretat 
Social propi de treballadors per compte d’altri.

1.5 Els ocupadors a què es refereixen els apartats 1.1, 
1.2, 1.3 i 1.4 que contractin o incorporin indefinidament, 
inclosa la contractació de treballadors fixos discontinus, o 
temporalment, persones que tinguin acreditada per l’Ad-
ministració competent la condició de víctima de violència 
de gènere per part d’algun membre de la unitat familiar 
de convivència.

2. Igualment s’ha d’incentivar, en els termes que 
preveu aquesta norma, la transformació en indefinits, 
inclosa la modalitat de fix discontinu, dels contractes de 
durada determinada o temporals, subscrits abans de l’1 
de gener de 2006. A més, s’incentiva la transformació en 
indefinits dels contractes formatius, de relleu i de substi-
tució per anticipació de l’edat de jubilació, sigui quina 
sigui la data de la seva formalització.

3. Així mateix, els contractes de treball de caràcter 
indefinit, subscrits amb treballadors de seixanta anys o 
més i amb una antiguitat a l’empresa de cinc anys o més, 
donen dret a les bonificacions que preveu aquesta dispo-
sició.

Les cooperatives tenen dret a aquestes bonificacions 
respecte als seus socis treballadors o de treball, amb vin-
cle de caràcter indefinit, de més de seixanta anys i amb 
l’antiguitat establerta al paràgraf anterior, sempre que 
l’entitat hagi optat per un règim de Seguretat Social propi 
de treballadors per compte d’altri.

4. Els contractes de treball, de caràcter indefinit o de 
durada determinada o temporals, de les dones treballado-
res que siguin suspesos per maternitat o per excedència 
per tenir cura de fill, així com la transformació dels con-
tractes de durada determinada o temporals en indefinits, 
donen dret a les bonificacions que preveu aquesta dispo-
sició quan es produeixi la reincorporació efectiva de la 
dona en el treball en els dos anys següents a la data del 
part, sempre que aquest s’hagi produït posteriorment al 
27 d’abril de 2003.

Les cooperatives i les societats laborals tenen dret a 
aquestes bonificacions respecte a les seves sòcies treba-
lladores o de treball, amb vincle de caràcter indefinit, 
sempre que l’entitat hagi 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 aquesta 

norma han de complir els requisits següents:
a) Estar al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social tant 
en la data de la concessió de les bonificacions, com durant 
la percepció d’aquestes. La falta d’ingrés dins el termini 
reglamentari d’aquestes obligacions dóna lloc a la pèrdua 
automàtica de les bonificacions que regula aquest pro-
grama, respecte a les quotes corresponents a períodes no 
ingressats en aquest termini.

b) No haver estat exclosos de l’accés als beneficis 
derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la 
comissió d’infraccions molt greus no prescrites, tot això 
de conformitat amb el que preveu l’article 46.2 de la Llei 
sobre infraccions i sancions en l’ordre social, text refós 
aprovat al Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Tres. Incentius.
1. Els contractes indefinits inicials, inclosos els fixos 

discontinus, a temps complet o parcial, subscrits durant 
l’any 2006, donen dret, a partir de la data de la contracta-
ció, a les bonificacions següents de la quota empresarial 
a la Seguretat Social per contingències comunes:

a) Contractació de dones aturades d’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 prestar serveis en pro-
fessions i ocupacions establertes a l’Ordre ministerial de 
16 de setembre de 1998, per al foment de l’ocupació esta-
ble de dones en les professions i ocupacions amb un 
menor índex d’ocupació femení, que compleixin, a més, 
el requisit d’estar inscrites ininterrompudament a l’oficina 
d’ocupació, per un període mínim de sis mesos, o bé tin-
guin més de quaranta-cinc anys: 70 per cent durant el 
primer any de vigència del contracte; 60 per cent durant el 
segon any de vigència del mateix contracte. Si no com-
pleixen algun d’aquests requisits addicionals, la bonifica-
ció és del 35 per cent durant el període dels vint-i-quatre 
mesos següents a l’inici de la vigència del contracte.

c) Contractacions d’aturats inscrits ininterrompuda-
ment a 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 d’aturats de més de quaranta-cinc 
anys i fins als cinquanta-cinc: 50 per cent durant el primer 
any de vigència del contracte; 45 per cent durant la resta 
de la vigència del mateix contracte.

e) Contractacions d’aturats de més 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 del mateix contracte.

f) Contractació de perceptors de prestacions o subsi-
dis per desocupació, als que els quedi un any o més de 
percepció 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 vigència del mateix contracte.

g) Contractacions d’aturats perceptors del subsidi de 
desocupació a favor dels treballadors inclosos en el règim 
especial agrari de la Seguretat Social, així com els percep-
tors de la renda agrària: 90 per cent durant el primer any 
de vigència del contracte; 85 per cent durant el segon any 
de vigència del mateix contracte.

h) Contractació d’aturats admesos en el programa 
que preveu l’ajuda específica denominada renda activa 
d’inserció: 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 del mateix contracte en el cas 
de treballadors de més de quaranta-cinc anys i fins als 
cinquanta-cinc; o 50 per cent durant la resta de vigència 
del mateix contracte en el cas de treballadors de més de 
cinquanta-cinc anys i fins als seixanta-cinc.

i) Contractació de dones aturades inscrites a l’oficina 
d’ocupació que siguin contractades en els vint-i-quatre 
mesos següents a la data del part: 100 per cent durant els 
dotze mesos següents a l’inici de la vigència del con-
tracte.

2. La contractació indefinida a temps complet o par-
cial, inclosa la contractació de treballadors fixos disconti-
nus, que dugui a terme un treballador autònom dels refe-
rits a l’apartat 1.2 del número u amb un treballador aturat 
dóna lloc a l’aplicació de les bonificacions en la quota 
empresarial a la Seguretat Social per contingències 
comunes que preveu el número 1 d’aquest apartat, amb 
un increment de cinc punts respecte al que estigui previst 
per a cada cas, excepte en el cas de la lletra i).

3. La incorporació a les cooperatives o societats 
laborals com a socis treballadors o de treball, amb caràc-
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ter indefinit i enquadrats en un règim per compte d’altri 
de Seguretat Social que es produeixin fins al 31 de desem-
bre de 2006, donen dret a partir de la data d’incorporació 
a les bonificacions de la quota empresarial a la Seguretat 
Social per contingències comunes establertes als apartats 
1, 5, 6, 7 i 8 d’aquest número tres, segons escaigui en cada 
cas.

4. Quan les contractacions inicials que preveuen els 
paràgrafs c), d), e), f) i h) de l’apartat 1 i els apartats 2, 3, 5 
i 6 d’aquest número es facin a temps complet amb dones 
aturades, les bonificacions de quotes s’incrementen en 
deu punts.

5. Les empreses i entitats que contractin indefinida-
ment, inclosa la contractació de treballadors fixos discon-
tinus, o temporalment, o bé mitjançant contractacions a 
temps complet o parcial, treballadors aturats en situació 
d’exclusió social, en els termes de l’apartat 1.3 del número 
u, poden aplicar una bonificació en la quota empresarial a 
la Seguretat Social per contingències comunes del 65 per 
cent, durant un màxim de vint-i-quatre mesos. Quan un 
mateix treballador subscrigui diferents contractes de tre-
ball, ja sigui amb una mateixa empresa o entitat, o amb 
una altra de diferent, amb solució de continuïtat o sense, 
s’aplica igualment el màxim de vint-i-quatre mesos des 
de la data inicial del primer contracte.

6. Els ocupadors als quals es refereixen els apartats 
1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 del número u que contractin o incorporin 
indefinidament, inclosa la contractació de treballadors 
fixos discontinus, o temporalment, persones que tinguin 
acreditada per l’Administració competent la condició de 
víctima de violència de gènere per part d’algun membre 
de la unitat familiar de convivència poden aplicar una 
bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social 
per contingències comunes del 65 per cent, durant un 
màxim de vint-i-quatre mesos. Quan un mateix treballa-
dor subscrigui diferents contractes de treball, ja sigui amb 
un mateix ocupador o amb un altre de diferent, amb solu-
ció de continuïtat o sense, s’aplica igualment el màxim de 
vint-i-quatre mesos des de la data inicial del primer con-
tracte.

7. Les transformacions en indefinits, incloses les que 
s’acordin a la modalitat de fix discontinu que es facin fins 
al 31 de desembre de 2006, dels contractes de durada 
determinada o temporals subscrits a temps complet o 
parcial abans de l’1 de gener de 2006, així com la dels 
contractes formatius, de relleu i de substitució per antici-
pació de l’edat de jubilació concertats, d’acord amb el que 
disposa la seva normativa reguladora, a temps complet o 
parcial, sigui quina sigui la data de la seva formalització, 
donen lloc a una bonificació del 25 per cent durant el pe-
ríode dels vint-i-quatre mesos següents a l’inici de la 
vigència del nou contracte.

Donen dret a aquesta bonificació les transformacions 
de contractes de pràctiques i de relleu subscrits inicial-
ment a temps parcial, en indefinits a temps parcial. En 
aquest cas la jornada del nou contracte indefinit ha de ser 
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 
estiguin subscrits amb treballadors de seixanta anys o 
més i amb una antiguitat a l’empresa de cinc anys o més 
donen dret durant l’any 2006 a una bonificació sobre les 
quotes corresponents a l’aportació empresarial en la cotit-
zació a la Seguretat Social per contingències comunes, 
excepte per incapacitat temporal derivada d’aquestes, de 
la quantia següent:

50 per cent per als que compleixin els requisits per 
primera vegada el 2006.

60 per cent per als que ja complien els requisits el 
2005.

70 per cent per als que ja complien els requisits el 
2004.

80 per cent per als que ja complien els requisits el 
2003.

90 per cent per als que ja complien els requisits el 
2002.

Aquests percentatges s’incrementen en un 10 per cent 
en cada exercici fins a assolir un màxim del 100 per cent.

Si en complir seixanta anys el treballador no té l’anti-
guitat a l’empresa de cinc anys, la bonificació a què es 
refereix el paràgraf anterior és aplicable a partir de la data 
en què s’assoleixi aquesta antiguitat.

Aquestes bonificacions s’apliquen en el cas de coope-
ratives respecte als seus socis treballadors o de treball, 
amb vincle de caràcter indefinit, de més de seixanta anys 
i amb l’antiguitat establerta al paràgraf primer d’aquest 
apartat, sempre que l’entitat hagi optat per un règim de 
Seguretat Social propi de treballadors per compte d’altri.

9. Els contractes de treball i relacions a què es refe-
reix l’apartat 4 del número u d’aquesta disposició donen 
dret a una bonificació en la quota empresarial per contin-
gències 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 mater-
nitat o per excedència per tenir cura de fill, d’acord amb el 
que estableix l’esmentat apartat 4.

En el cas de contractes de durada determinada o tem-
porals subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
present disposició, quan es produeixi la reincorporació en 
els termes assenyalats en el paràgraf anterior i abans que 
hagi transcorregut un any des d’aquesta, es transformi el 
contracte en indefinit, la durada de la bonificació a què es 
refereix el paràgraf anterior és de divuit mesos. Aquesta 
bonificació no és acumulable a altres bonificacions pre-
vistes per transformació de contractes.

10. Els contractes de treball acollits a aquest pro-
grama de foment d’ocupació estable s’han de formalitzar 
en el model oficial que disposi el Servei Públic d’Ocupació 
Estatal, excepte en el cas de contractes ja existents, als 
quals es refereixen els apartats 3 i 4 del número u.

Quatre. Concurrència de bonificacions.
En el cas en què la contractació indefinida d’un treba-

llador aturat o la seva incorporació com a soci treballador 
o soci de treball a una cooperativa o societat laboral, 
subscrita en virtut d’aquest programa de foment d’ocupa-
ció, pugui donar lloc simultàniament a la seva inclusió en 
més d’un dels supòsits per als quals estan previstes boni-
ficacions, només és possible aplicar-les respecte d’un 
d’ells, opció que correspon al beneficiari de les deduccions 
que preveu aquesta norma.

No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, les 
bonificacions a les cotitzacions previstes per als contrac-
tes indefinits amb treballadors de 60 anys o més i amb 
una antiguitat a l’empresa de cinc anys o més són compa-
tibles amb les bonificacions establertes amb caràcter 
general en els programes de foment d’ocupació i són a 
càrrec del Servei Públic d’Ocupació Estatal, sense que en 
cap cas la suma de les bonificacions aplicables pugui 
superar el 100 per 100 sense perjudici, si s’escau, del que 
disposa l’article 112 bis del text refós de la Llei general de 
la Seguretat Social.

Cinc. Exclusions.
1. Les bonificacions previstes en aquest Programa 

no s’apliquen en els casos següents:
a) Relacions laborals de caràcter especial que pre-

veu 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 institu-
cions penitenciàries i de la relació laboral especial dels 
menors en centres d’internament, a les quals es pot apli-



Suplement núm. 1 Dilluns 2 gener 2006 85

car el règim de bonificacions establertes per als treballa-
dors aturats en situació d’exclusió social.

b) Contractacions que afectin el cònjuge, ascen-
dents, descendents i altres parents, per consanguinitat o 
afinitat, fins al segon grau inclusivament, de l’empresari, 
o dels qui ocupin càrrecs de direcció o siguin membres 
dels òrgans d’administració de les entitats o de les empre-
ses que tinguin la forma jurídica de societat, així com les 
que es produeixin amb aquests últims.

No és aplicable l’exclusió recollida al paràgraf anterior 
quan es tracti de la contractació, per part de treballadors 
autònoms sense assalariats, de familiars que estiguin 
entre els col·lectius compresos a les lletres a), b), c), f) i i) 
de l’apartat 1.1 del punt u. Per a això és necessari que 
aquesta contractació es porti a terme amb un sol familiar 
que no convisqui a la seva llar ni estigui a càrrec seu.

c) Contractacions realitzades amb treballadors que 
en els vint-i-quatre mesos anteriors a la data de la con-
tractació hagin prestat serveis a la mateixa empresa, grup 
d’empreses o entitat mitjançant un contracte per temps 
indefinit.

El que disposa el paràgraf precedent també és aplica-
ble en el cas de vinculació laboral anterior del treballador 
amb empreses a les quals el sol·licitant dels beneficis hagi 
succeït en virtut del que estableix l’article 44 de la Llei de 
l’Estatut dels treballadors, text refós aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

d) Treballadors que hagin finalitzat la seva relació 
laboral de caràcter indefinit en el termini de tres mesos 
previs a la formalització del contracte.

e) Incorporacions de socis treballadors o de treball a 
cooperatives o societats laborals quan hagin mantingut 
un vincle contractual previ amb aquestes societats supe-
rior als dotze mesos.

2. Les empreses o entitats que hagin extingit o extin-
geixin, per acomiadament declarat improcedent o per 
acomiadament col·lectiu, contractes bonificats a l’empara 
d’aquesta norma i del Reial decret llei 9/1997, de 17 de 
maig, pel qual es regulen incentius en matèria de Segure-
tat 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 desembre, de la Llei 62/2003, de 30 de 
desembre, i de la Llei 2/2004, de 27 de desembre, queden 
excloses per un període de dotze mesos de les bonifica-
cions que preveu aquesta disposició. Aquesta exclusió 
afecta un nombre de contractacions igual al de les extin-
gides.

El període d’exclusió es compta a partir de la declara-
ció d’improcedència de l’acomiadament o de l’extinció 
derivada de l’acomiadament col·lectiu.

3. No són aplicables a les aportacions empresarials 
relatives a treballadors que prestin els seus serveis a les 
administracions públiques o als organismes públics que 
regula el títol III de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organitza-
ció i funcionament de l’Administració General de l’Estat:

a) Les bonificacions dels contractes indefinits amb 
treballadors de seixanta anys o més i amb una antiguitat 
a l’empresa de cinc anys o més.

b) Les bonificacions dels contractes de treball de les 
dones treballadores que siguin suspesos per maternitat o 
per excedència per tenir cura de fill.

Sis. Incompatibilitats.
Les bonificacions aquí previstes no poden superar, en 

concurrència amb altres mesures de suport públic esta-

blertes per a la mateixa finalitat, 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 contractaci-

ons establertes en aquesta norma es financen amb càrrec 
a la corresponent partida pressupostària del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal.

2. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de 
facilitar mensualment al Servei Públic d’Ocupació Estatal 
el nombre de treballadors objecte de bonificacions de 
quotes a la Seguretat Social, detallats per col·lectius, amb 
les seves respectives bases de cotització i les deduccions 
que s’apliquin com a conseqüència del que preveu 
aquesta norma.

3. Amb la mateixa periodicitat, la Direcció General 
del Servei Públic d’Ocupació Estatal ha de facilitar a la 
Direcció General 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 deduccions aplicades a aquests contractes 
que sigui necessària, a l’efecte de facilitar a aquest centre 
directiu la planificació i programació de l’actuació inspec-
tora que permeti vigilar l’adequada aplicació de les boni-
ficacions previstes en aquesta norma pels subjectes que 
en són beneficiaris.

Vuit. Reintegrament dels beneficis.
1. En els casos d’obtenció de les bonificacions sense 

complir els requisits exigits, és procedent la devolució de 
les quantitats deixades d’ingressar per bonificació de 
quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec correspo-
nent.

2. L’obligació de reintegrament que estableix el parà-
graf anterior s’entén sense perjudici del que preveu la Llei 
sobre infraccions i sancions en l’ordre social, text refós 
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2002, de 4 d’agost.

Nou. Manteniment de bonificacions.
Es poden mantenir les bonificacions de les quotes a la 

Seguretat Social que s’estiguin gaudint per la contracta-
ció indefinida d’un treballador quan aquest hagi extingit 
voluntàriament un contracte, acollit a mesures previstes 
en els programes anuals de foment de l’ocupació d’apli-
cació a partir del 17 de maig de 1997, i sigui contractat 
sense solució de continuïtat mitjançant un nou contracte 
indefinit, a temps complet o parcial, inclosa la modalitat 
de fix discontinu, per una altra empresa o entitat, dins el 
mateix grup d’empreses.

En aquest cas, al nou contracte li són aplicables les 
bonificacions de les quotes a la Seguretat Social que res-
pecte al treballador estigui gaudint l’anterior ocupador, en 
la mateixa quantia i pel temps que falti per completar el 
període total previst en el moment de la seva contractació 
indefinida inicial.

Si el primer ocupador ha percebut alguna altra ajuda 
de foment de l’ocupació per la mateixa contractació, no 
està obligat a la seva devolució ni té dret a una nova ajuda 
si s’escau 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 que regula aquesta dispo-
sició, estableixi bonificacions en les cotitzacions a càrrec 
de l’empresari per contingències comunes, a favor dels 
becaris i el personal vinculat a projectes de recerca, des-
envolupament i innovació tecnològica en la quantia, els 
termes i les condicions que s’estableixin per reglament.

2. De la mateixa manera, s’autoritza el Govern per 
estendre les bonificacions que preveu l’article 9 de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies 
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nombroses, respecte a la contractació de treballadors 
dedicats a tenir cura de persones dependents i discapaci-
tats a la llar familiar.

3. El Govern, en funció dels resultats del diàleg 
social sobre mercat de treball desenvolupat a partir de la 
Declaració per al diàleg social de 8 de juliol de 2004, ha 
d’adoptar les iniciatives legislatives que corresponguin 
per a la modificació del Programa de foment de l’ocupa-
ció que regula aquesta disposició.

Disposició addicional cinquantaunena. Pensions assis-
tencials per ancianitat a favor dels emigrants espa-
nyols.

Amb efectes d’1 de gener de 2006 i vigència indefinida 
s’estableix que:

U. Les sol·licituds per al reconeixement del dret a les 
pensions assistencials per ancianitat a favor dels emi-
grants espanyols es poden entendre desestimades si 
transcorregut el termini màxim de sis mesos, comptat des 
de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en els 
registres de l’òrgan competent per a la seva tramitació, no 
se n’ha notificat una resolució expressa. Sense perjudici 
d’això, l’òrgan competent està obligat a resoldre en la 
forma prevista a l’article 43.4 b) de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Dos. L’òrgan competent per resoldre les pensions 
assistencials per ancianitat a favor dels emigrants espa-
nyols pot rectificar, en qualsevol moment, errors mate-
rials o de fet i els aritmètics, així com revisar de manera 
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 correspo-
nents a les pensions assistencials per ancianitat a favor 
dels emigrants espanyols caduca al cap de l’any del seu 
venciment respectiu. En els casos en què es reprengui el 
pagament, després d’haver estat suspès de manera cau-
telar per causes imputables al beneficiari, el dret a perce-
bre les mensualitats que corresponguin des del moment 
de la suspensió caduca al cap de l’any del seu venciment 
respectiu.

Disposició addicional cinquantadosena. Prestació eco-
nòmica establerta per la Llei 3/2005, de 18 de març.

A partir de l’1 de gener de 2006, la quantia de les pres-
tacions 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 seva minoria d’edat, 
com a conseqüència de la Guerra Civil, i que van dur a 
terme la major part de la seva vida fora del territori nacio-
nal puja, en còmput anual, a la diferència entre 6.394,56 
euros i l’import anual que percebi cada beneficiari per les 
pensions a què es refereixen els apartats a), b) i c) de l’ar-
ticle 2 de la Llei 3/2005, o a la diferència entre 6.394,56 
euros i les rendes o els ingressos anuals que percebin els 
beneficiaris a què es refereix l’apartat d) de l’article 2 de la 
Llei 3/2005.

Disposició addicional cinquantatresena. 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 efectes d’1 de gener de 2006 i vigència indefi-
nida, es modifica la disposició addicional onzena «Bonifi-
cació de quotes a la Seguretat Social per a les persones 
minusvàlides que s’estableixin com a treballadors per 
compte propi» 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, i queda redac-
tada de la manera següent:

«Disposició addicional onzena. Bonificació de 
quotes a la Seguretat Social per a les persones 
minusvàlides que s’estableixin com a treballadors 
per compte propi.

Les persones amb discapacitat, que causin alta 
inicial en el règim especial de la Seguretat Social 
dels treballadors per compte propi o autònoms, es 
beneficien, durant els 3 anys següents a la data 
d’efectes de l’alta, d’una bonificació del 50% de la 
quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el 
tipus vigent en cada moment en el règim especial 
esmentat.»

Disposició addicional cinquantaquatrena. Pensió de 
viduïtat.

El Govern ha de presentar davant el Congrés dels 
Diputats, amb la seva valoració prèvia i anàlisi amb els 
agents socials en el marc del diàleg social, un projecte de 
llei que, dins un context de reformulació global de la pen-
sió de viduïtat, dirigit al fet que aquesta recuperi el seu 
objectiu de prestació substitutiva de les rendes perdudes 
com a conseqüència de la defunció del causant i possibi-
liti, igualment, l’accés a la cobertura a les persones que, 
sense l’existència de vincle matrimonial, conformin un 
nucli familiar en què es produeixi una situació de depen-
dència econòmica i/o hi hagi fills menors comuns, en el 
moment de defunció del causant.

Disposició addicional cinquantacinquena. Beneficis fis-
cals aplicables a l’«Año Lebaniego 2006».

U. La celebració de l’«Año Lebaniego 2006» té la 
consideració d’esdeveniment d’excepcional interès públic 
als efectes del que disposa l’article 27 de la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
finalitats de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Dos. La durada del programa de suport a aquest 
esdeveniment és des de l’1 de gener de 2006 fins al 30 
d’abril de 2007.

Tres. La certificació de l’adequació de les despeses i 
inversions efectuades als objectius i els plans del pro-
grama és competència d’un Consorci que s’ha de crear 
d’acord amb el que disposa l’article 27.2.b) de l’esmentada 
Llei 49/2002, de 23 de desembre.

Quatre. Les actuacions que s’han de dur a terme han 
de ser les que assegurin el desenvolupament adequat de 
l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en 
plans i programes d’activitats específiques els ha de dur a 
terme el Consorci al qual s’ha fet referència a l’apartat 
tres.

Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els 
màxims que estableix l’article 27.3 de la Llei 49/2002, de 23 
de desembre.

Disposició addicional cinquantasisena. Beneficis fiscals 
aplicables a «EXPO Saragossa 2008».

U. La celebració d’«EXPO Saragossa 2008» té la con-
sideració d’esdeveniment d’excepcional interès públic als 
efectes 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 durada del programa de suport a aquest 
esdeveniment és des de l’1 de gener de 2006 fins al 31 de 
desembre de 2008.

Tres. La certificació de l’adequació de les despeses i 
inversions efectuades als objectius i els plans del pro-
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grama és competència d’un Consorci que s’ha de crear 
d’acord amb el que disposa l’article 27.2.b) de l’esmentada 
Llei 49/2002, de 23 de desembre.

Quatre. Les actuacions que s’han de dur a terme són 
les que assegurin el desenvolupament adequat de l’esde-
veniment. El desenvolupament i la concreció en plans i 
programes d’activitats específiques els ha de dur a terme 
el Consorci al qual s’ha fet referència a l’apartat tres.

Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els 
màxims que estableix l’article 27.3 de la Llei 49/2002, de 23 
de desembre.

Disposició addicional cinquantasetena. Modificació de 
la Llei 46/1985, de 27 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per al 1986.

Amb efectes de l’1 de gener de 2006 i vigència indefi-
nida es modifica la disposició addicional divuitena, apar-
tat u, de la Llei 46/1985, de 27 de desembre, de pressupos-
tos generals de l’Estat per al 1986, que queda redactada 
en els termes següents:

«U. Als efectes del que preveuen els articles 1.7 
i 2.1.d) de la Llei orgànica 12/1995, de 12 de desem-
bre, de repressió del contraban, s’entén prohibida la 
circulació, el comerç, la tinença o la producció de 
bitllets, butlletes, segells, cartrons, resguards, 
màquines o qualsevol altre element, fins i tot tècnic 
o informàtic, que constitueixi suport en la pràctica 
de jocs d’atzar, sortejos, loteries, rifes, tómboles, 
travesses, combinacions aleatòries i, en general, 
totes les activitats en què s’arrisquin quantitats de 
diners o objectes econòmicament avaluables en 
forma d’envits o postes sobre resultats.»

Disposició addicional cinquantavuitena. Transferència 
de l’Institut Nacional de la Seguretat Social a les 
comunitats autònomes en relació amb assegurats en 
un altre Estat i que resideixen a Espanya.

Anualment, l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
ha de transferir a les comunitats autònomes el saldo net 
positiu obtingut en l’exercici immediatament anterior i 
resultant de la diferència, en l’àmbit nacional, entre l’im-
port recaptat en concepte de quotes globals per la cober-
tura de l’assistència sanitària als membres de la família 
d’un treballador assegurat en un altre Estat que viuen al 
territori espanyol, així com els titulars de pensió i mem-
bres de la seva família assegurats en un altre Estat que 
resideixin a Espanya, i l’import abonat a altres estats pels 
familiars d’un treballador assegurat a Espanya que resi-
deixin en el territori d’un altre Estat, així com pels titulars 
de pensió i els seus familiars assegurats a Espanya que 
resideixin en el territori d’un altre Estat, tot això a l’em-
para de la normativa internacional.

La distribució entre comunitats autònomes del saldo 
net obtingut d’acord amb l’apartat anterior s’ha de fer 
proporcionalment al nombre de residents assegurats pro-
cedents d’altres estats i al període de residència en cadas-
cuna de les comunitats autònomes, amb cobertura sanità-
ria sobre la base del certificat emès per l’organisme 
assegurador i degudament inscrit a l’Institut Nacional de 
la Seguretat Social.

Disposició addicional cinquantanovena. Assistència 
sanitària per accidents de treball i malalties professio-
nals.

La Seguretat Social ha de procedir al pagament de les 
prestacions sanitàries, farmacèutiques i recuperadores 
derivades de contingències professionals pels afiliats 
amb cobertura per aquestes contingències a l’Institut 

Nacional de la Seguretat Social i a l’Institut Social de la 
Marina, als serveis públics de Salut de les comunitats 
autònomes. A aquests efectes es consignen en els pressu-
postos d’aquestes entitats gestores les dotacions corres-
ponents per un import total de 100 milions d’euros.

Disposició addicional seixantena.

S’autoritza el Govern perquè l’any 2006 acordi amb la 
Junta d’Andalusia i l’Ajuntament de Sevilla el Conveni 
d’inversió que fixi la participació de l’Estat en el finança-
ment de la nova infraestructura de FI BES (Palau d’Expo-
sicions i Congressos de Sevilla).

Disposició addicional seixantaunena.

El Govern ha de presentar durant l’any 2006 una pro-
posta del II Pla nacional de sanejament, per a la seva dis-
cussió a la Conferència sectorial de medi ambient.

Disposició addicional seixantadosena. Acció integrada a 
les forests, defensa contra incendis i creació del Fons 
per a una gestió forestal sostenible.

El Govern, a través del Ministeri de Medi Ambient, ha 
de destinar un mínim de 200 milions d’euros a la gestió 
forestal sostenible, i garantir des d’una acció integrada 
l’estabilitat de recursos econòmics per al suport al patri-
moni 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 diferents projec-
tes d’inversió directa de l’Estat del programa 456 C Pro-
tecció i millora del medi natural i des de la dotació d’un 
fons de gestió forestal de 40 milions d’euros per a transfe-
rències, des de les partides pressupostàries següents:

1. 23.09.4560.759.00 «Silvicultura contra incendis 
forestals (PAPIF), de 15.746,40 en milers d’euros».

2. 23.09.4560.759.01 «Gestió forestal sostenible de 
forests privades, de 4.054,56 en milers d’euros».

3. 23.09.4560.759.02. «Gestió forestal sostenible de 
forests 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 seixantatresena. Modalitats de 
finançament dels destins turístics consolidats.

1. Amb efectes per als períodes impositius que s’ini-
ciïn durant l’any 2006, les línies de finançament dels pro-
jectes finançats amb càrrec a la línia de finançament de 
l’ICO per a entitats privades consisteixen 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’eu-
ros i un mínim de 0,4 milions d’euros, per beneficiari i 
any.

2. Els préstecs es concedeixen a un tipus d’interès 
d’euríbor a sis mesos més el 0,50 per cent, i han de ser 
reemborsables a un màxim de 15 anys, amb un període 
de carència que no excedeixi els cinc anys.

3. Els préstecs destinats a projectes cofinançats con-
juntament amb entitats locals, així com amb entitats de 
dret públic o empreses públiques que en depenen per un 
import mínim del 30 per cent de la inversió neta finança-
ble, s’han de concedir a un tipus d’interès d’euríbor a sis 
mesos, i són reemborsables a un màxim de 15 anys, amb 
un període de carència que no excedeixi els cinc anys.
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Disposició addicional seixantaquatrena. Exempció del 
pagament de l’IRPF a les indemnitzacions rebudes per 
persones que, havent patit privació de llibertat, esti-
guin en els supòsits que preveu la Llei 46/1977, de 15 
d’octubre, d’amnistia.

En el termini de dos mesos el Govern ha de remetre a 
les Corts Generals un projecte de llei mitjançant el qual es 
consideren rendes exemptes de l’IRPF, a partir de l’1 de 
gener de 2005, les indemnitzacions que preveu la legis-
lació de l’Estat i de les comunitats autònomes per com-
pensar la privació de llibertat en establiments penitenci-
aris com a conseqüència dels supòsits que preveu la Llei 
46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia. Addicionalment 
s’ha de reconèixer una ajuda dirigida a compensar la càr-
rega tributària de les indemnitzacions percebudes per 
aquest concepte des de l’1 de gener de 1999 fins al 31 de 
desembre de 2004.

Disposició addicional seixantacinquena. Bonificacions a 
treballadores 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 seva activitat per maternitat i gaudint del període 
de descans corresponent, tornin a realitzar una activitat 
per compte propi en els dos anys següents a la data del 
part tenen dret a percebre una bonificació del 100 per cent 
de la quota per contingències comunes que resulta d’apli-
car el tipus de cotització a la base mínima vigent en el 
règim especial de treballadors per compte propi o autò-
noms de la Seguretat Social, independentment de la base 
per la qual cotitzin, i durant un període de 12 mesos.

Aquesta bonificació també és aplicable a les sòcies 
treballadores de cooperatives de treball associat que s’in-
cloguin en aquest règim especial.

Disposició addicional seixantasisena. Fons per a l’ho-
mogeneïtzació, 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 procedir al rescat selectiu de 
peatges i la subvenció dels usuaris habituals de les vies 
amb peatges d’acord amb la legislació vigent i les condi-
cions existents en els contractes de concessió.

Disposició addicional seixantasetena.

Es modifica l’article 6 de la Llei 39/2003, de 17 de 
novembre, del sector ferroviari, mitjançant l’addició dels 
apartats següents:

«6.4  El Ministeri de Foment, així com l’entitat 
pública Administrador d’Infraestructures Ferrovià-
ries (ADIF) poden encomanar, mitjançant un conveni 
de col·laboració, a altres administracions públiques, 
entitats de dret públic i societats vinculades o 
dependents d’aquestes administracions, les facul-
tats corresponents a la contractació d’obres ferro-
viàries a la Xarxa Ferroviària d’Interès General. En 
tot cas, l’aprovació de l’estudi informatiu i del pro-
jecte de construcció correspon en aquests casos a 
l’òrgan competent de l’Administració General de 
l’Estat, que també exerceix les funcions de supervi-
sió i recepció de l’obra.

6.5  El ministre de Foment, així com l’entitat 
pública Administrador d’Infraestructures Ferrovià-
ries (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’infra-
estructures ferroviàries poden encomanar a una 

societat mercantil de les que preveu l’article 166.2 
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni 
de les administracions públiques, la construcció i 
l’explotació de les obres ferroviàries dins de les 
seves respectives competències establertes a la Llei 
39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari.

Les relacions entre l’Administració General de 
l’Estat i l’ADIF, d’una banda, i les societats estatals a 
què es refereix el paràgraf anterior, de l’altra, es 
regulen mitjançant els convenis corresponents que, 
en el marc pressupostari establert pel Ministeri 
d’Economia i Hisenda, han de ser autoritzats pel 
Consell de Ministres. Aquests convenis han de pre-
veure, com a mínim, el règim de construcció i explo-
tació de les obres ferroviàries de què es tracti, 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 cor-
respon a aquells, i les aportacions econòmiques que 
hagin de realitzar a la societat estatal 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 ferro-
viàries és el que preveu per a les societats mercan-
tils estatals la legislació de contractes de les admi-
nistracions públiques, que també és aplicable a la 
construcció i explotació de carreteres.

L’activitat de contractació en relació amb l’elec-
trificació i senyalització, així com el manteniment 
de la infraestructura ferroviària, s’ha d’efectuar 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 fer-
roviàries.»

Disposició addicional seixantavuitena.

En el marc del diàleg social, el Govern ha de fer un 
estudi en què s’analitzi la possibilitat de portar a terme 
mesures de reducció de l’edat de jubilació dels treballa-
dors autònoms, en els casos de realització de feines que 
siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, 
perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat 
o mortalitat, sempre que els treballadors afectats acredi-
tin en la respectiva professió o feina el mínim d’activitat 
que s’estableixi.

A l’estudi, que s’ha de fer amb el concurs de l’Institut 
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, s’hi han d’in-
corporar les compensacions econòmiques que s’hagin 
d’efectuar a favor de la Seguretat Social per l’aplicació de 
les mesures oportunes, a fi de preservar l’equilibri econo-
micofinancer del sistema i els principis de contribució i 
proporcionalitat entre les aportacions efectuades i les 
prestacions que han de rebre. Entre aquestes compensa-
cions es poden preveure cotitzacions incrementades per 
al col·lectiu que pugui ser beneficiari de les mesures de 
reducció de l’edat de jubilació.

Disposició addicional seixantanovena.

El Govern ha de presentar al Congrés dels Diputats, en 
el termini d’un any, un projecte de llei d’Estatut del treba-
llador autònom en què es defineixi el treball autònom i es 
prevegin els drets i les obligacions dels treballadors autò-
noms, el seu nivell de protecció social, les relacions labo-
rals i la política de foment de l’ocupació autònoma, així 
com la figura del treballador autònom dependent.
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Disposició addicional setantena. Exercici col·lectiu de la 
professió d’advocat.

Els advocats a què es refereix el paràgraf segon, 
apartat 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 comu-
nitàries 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 aportacions transfrontereres a fons de 
pensions en l’àmbit de la Unió Europea, que exerceixin la 
professió com a socis en règim d’associació amb altres, 
s’han d’atenir, pel que fa a la Seguretat Social, al que esta-
bleix la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1995, 
de 8 de novembre, de supervisió i ordenació de les asse-
gurances privades.

Disposició addicional setantaunena. Acció de l’Institut 
de Crèdit Oficial en préstecs destinats a les empreses 
dels sectors tèxtil, calçat, moble i joguina.

En el termini de tres mesos, a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, el Govern ha d’instruir l’Institut de 
Crèdit Oficial per a l’obertura d’una línia de mediació que 
tingui per objecte la concessió de préstecs destinats a les 
empreses dels sectors tèxtil, calçat, moble i joguina, que 
tinguin per finalitat la realització d’inversions reals desti-
nades a la renovació d’instal·lacions, internacionalització 
de les empreses, exportació, constitució de xarxes de dis-
tribució, innovació i altres que contribueixin al foment 
d’aquests sectors i a la millora de la seva competitivitat.

En el termini de sis mesos, a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, el Govern ha d’instruir l’Institut de 
Crèdit Oficial perquè, conjuntament amb la Direcció 
General de Política de la Petita i Mitjana Empresa del 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i a través dels 
convenis de col·laboració oportuns subscrits amb els 
òrgans administratius competents, es realitzin els estudis 
tendents a analitzar la viabilitat de la creació de societats 
de garantia recíproca especialitzades en els sectors abans 
esmentats.

Disposició addicional setantadosena.

En el termini de tres mesos, a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, el Govern ha d’instruir l’Institut de 
Crèdit Oficial per a l’obertura d’una línia de mediació, que 
tingui per objecte la concessió de préstecs, destinats a les 
empreses dels sectors tèxtil, calçat i moble, que tingui per 
finalitat la realització d’inversions reals destinades a reno-
vació d’instal·lacions, internacionalització de les empre-
ses, exportació, constitució de xarxes de distribució, inno-
vació i altres que contribueixin al foment d’aquests 
sectors i a la millora de la seva competitivitat.

En el termini de sis mesos, a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, el Govern ha d’instruir l’Institut de 
Crèdit Oficial perquè, conjuntament amb la Direcció 
General de Política de la Petita i Mitjana Empresa del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i a través dels 
convenis de col·laboració oportuns subscrits amb els 
òrgans administratius competents, es duguin a terme els 
estudis tendents a analitzar la viabilitat de la creació de 
societats de garantia recíproca especialitzades en els sec-
tors abans esmentats.

S’autoritza el Govern per adoptar mesures de suport a 
la modernització i millora de la competitivitat del sector 
del tèxtil i la confecció, calçat i moble, i de cobertura 
social als treballadors que resultin excedents estructurals 
en aquests sectors, en els àmbits de recol·locació, foment 
de l’ocupació, formació professional, atur, FOGASA i 
Seguretat Social. Aquestes mesures han de ser 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 setantatresena. Estudi sobre la 
fiscalitat que grava les activitats de transport per car-
retera.

Durant l’exercici pressupostari de 2006 el Govern ha 
d’impulsar la realització d’un estudi valoratiu sobre el 
marc fiscal que grava les activitats del sector del transport 
per carretera, la seva repercussió en la competitivitat 
internacional del sector i la seva incidència en la competi-
tivitat internacional de l’economia espanyola. Així mateix, 
l’estudi ha de preveure propostes de modificacions fiscals 
dirigides a propiciar millores de la competitivitat del sec-
tor de transport.

Disposició addicional setantaquatrena.  Obertura de 
mercats estrangers.

El Govern, en el marc de l’adequació a la normativa i 
directrius comunitàries dels règims de deducció a l’expor-
tació, ha d’adoptar les mesures oportunes per a la inclu-
sió d’incentius fiscals que permetin la implantació de les 
empreses espanyoles en mercats estrangers, en particu-
lar, respecte a les despeses de registre i homologació 
exigides per a l’obertura d’aquests mercats.

Disposició addicional setantacinquena. Mesures de 
suport a la modernització i millora de la competitivitat 
del sector del tèxtil i la confecció, el calçat i el moble.

S’autoritza el Govern per adoptar mesures de suport a 
la modernització i millora de la competitivitat del sector 
del tèxtil i la confecció, el calçat i el moble, i de cobertura 
social als treballadors que resultin excedents estructurals 
en aquests sectors, en els àmbits de recol·locació, foment 
de l’ocupació, formació professional, atur, FOGASA i 
Seguretat Social.

Aquestes mesures han de ser 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 setantasisena. Ajudes destinades 
al lloguer per a persones de més de setanta anys per-
ceptores de pensions no contributives amb poques 
possibilitats econòmiques.

El Govern, el primer semestre del 2006 ha d’arbitrar 
les mesures necessàries per fer front a aquesta situació 
mitjançant ajudes destinades al lloguer i altres despeses 
derivades de l’habitatge en conveni o acord amb les 
comunitats autònomes. Tot això una vegada que disposi 
de les conclusions de l’estudi que el Congrés va acordar 
que realitzés amb les comunitats autònomes respecte a la 
situació de pobresa que pot generar la situació de perso-
nes de més de setanta anys que viuen soles, sense recur-
sos patrimonials i perceptores d’ingressos inferiors a 
quatre-cents euros mensuals.

Disposició addicional setantasetena.

El Govern, al si de la Comissió Interministerial de 
Ciència i Tecnologia, amb la participació plural d’especia-
listes en la matèria, ha d’elaborar un informe sobre els 
programes de R+D+I del Govern, en què s’han d’especifi-
car les despeses de recerca de caràcter civil i aquelles que 
tinguin caràcter militar, i, si s’escau, ha de fer una avalua-
ció de l’assignació d’aquests. El dit informe ha de ser tra-
mès al Parlament LTI el primer semestre de 2006.
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Disposició addicional setantavuitena. Ajudes per des-
plaçament i dietes d’estada de beneficiaris d’assistèn-
cia sanitària de Ceuta i Melilla.

L’Institut Nacional de Gestió Sanitària pot actualitzar i 
adaptar la regulació de les ajudes per desplaçament i die-
tes d’estades als beneficiaris de l’assistència sanitària 
d’aquesta entitat gestora desplaçats per motius assisten-
cials 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 d’aquesta 
entitat.

L’actualització i adaptació s’ha de fer sota el principi 
d’igualtat substancial de tota la població quant a les pres-
tacions sanitàries i a fi d’evitar qualsevol tipus de discri-
minació en l’accés, l’administració i el règim de prestació 
dels serveis sanitaris.

Disposició transitòria primera. Compensació fiscal als 
arrendataris d’habitatge habitual el 2005.

U. Els contribuents amb deducció per lloguer d’habi-
tatge habitual en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques l’any 1998, els contractes de lloguer dels quals 
siguin anteriors al 24 d’abril de 1998 i es mantinguin en 
l’exercici de 2005, tenen dret a la deducció que regula 
aquesta disposició, sempre que es compleixin els 
següents requisits:

a) Que la suma de les parts general i especial de la 
renda del període impositiu minorada en les reduccions 
per rendiments del treball i per discapacitat de treballa-
dors actius regulades, respectivament, a l’article 51 i 
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 sigui superior a 
21.035,42 euros en tributació individual o 30.050,61 euros 
en tributació conjunta.

b) Que les quantitats satisfetes el 2005 en concepte 
de lloguer excedeixin del 10 per cent dels rendiments nets 
del contribuent.

Dos. La quantia d’aquesta deducció és del 10 per 
cent de les quantitats satisfetes el 2005 pel lloguer de l’ha-
bitatge habitual, amb el límit de 601,01 euros anuals.

Tres. L’import de la deducció a què es refereix 
aquesta disposició es resta de la quota líquida total de 
l’impost, després de les deduccions per doble imposició a 
què es refereixen 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 d’habitatge habitual el 2005.

U. Els contribuents que hagin adquirit el seu habi-
tatge habitual abans del 4 de maig de 1998 i puguin apli-
car el 2005 la deducció per inversió en habitatge habitual 
que preveu l’article 69.1 del text refós de la Llei de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, tenen dret a la 
deducció que regula aquesta disposició.

Dos. La quantia d’aquesta deducció és la diferència 
positiva entre l’import de l’incentiu teòric que hauria cor-
respost, si s’hagués mantingut la normativa vigent el 31 
de desembre de 1998, i la deducció per inversió en habi-
tatge que sigui procedent per al 2005.

Tres. L’import de l’incentiu teòric a què es refereix 
l’apartat anterior és la suma de les quantitats següents:

a) El resultat d’aplicar el tipus mitjà de gravamen a la 
magnitud resultant de sumar els imports satisfets el 2005 
per interessos dels capitals aliens invertits en l’adquisició 
de l’habitatge habitual, amb el límit de 4.808,01 euros en 
tributació individual o 6.010,12 euros en tributació con-

junta, i per la quota i els recàrrecs, llevat del de constre-
nyiment, meritats per l’impost sobre béns immobles, 
menys la quantia del rendiment imputat que hauria resul-
tat si s’hagués aplicat l’article 34.b) de la Llei 18/1991, de 6 
de juny, de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques.

Per tipus mitjà de gravamen s’entén l’obtingut de 
sumar els tipus mitjans, estatal i autonòmic, a què es refe-
reixen 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 el 2005 en l’adquisició de l’habitatge 
habitual que, d’acord amb el que disposa l’article 69.1.2n 
del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, donin dret a deducció per inversió en 
habitatge habitual, exclosos els interessos derivats del 
finançament aliè. Les quantitats invertides tenen com a 
límit el 30 per cent del resultat d’afegir a les bases liquida-
bles, general i especial, el mínim personal i familiar a què 
es refereix l’article 41 i les reduccions que regulen els arti-
cles 54, 55 i els apartats 1 i 2 de l’article 58, del text refós 
de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques.

Quatre. La quantia de la deducció així calculada s’ha 
de restar de la quota líquida total, després de les deduc-
cions per doble imposició a què es refereixen els articles 
81 i 82 del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques.

Disposició transitòria tercera. Plans de pensions d’ocu-
pació o assegurances col·lectives.

Els plans de pensions d’ocupació o assegurances col-
lectives en què les administracions, entitats o societats a 
què es refereix l’article 19.u d’aquesta Llei actuïn com a 
promotors, que estaven en vigor i autoritzats abans de l’1 
d’octubre de 2003, i les aportacions dels quals per compte 
d’aquests promotors superin el percentatge del 0,5 per 
cent de la massa salarial que preveu l’article 19.tres 
d’aquesta Llei, poden mantenir la quantia i l’estructura de 
l’aportació, i l’excés ha de ser absorbit de l’increment que 
preveu l’apartat dos de l’article 19 d’aquesta Llei.

A aquests plans s’hi poden incorporar nous promo-
tors, d’acord amb el que disposen el paràgraf anterior i 
l’article 19.tres d’aquesta Llei.

Disposició transitòria quarta. Indemnització per residèn-
cia del personal al servei del sector públic estatal.

Durant l’any 2006, la indemnització per residència del 
personal en actiu del sector públic estatal es continua 
meritant en les àrees del territori nacional que la tenen 
reconeguda, amb un increment del 2 per cent sobre les 
quanties vigents el 31 de desembre de 2005.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, els que 
estiguin percebent la indemnització per residència en 
quanties superiors a les establertes per al personal del 
sector públic estatal continuen meritant-la sense cap 
increment l’any 2006 o amb el que sigui procedent per 
assolir aquestes últimes.

Disposició transitòria cinquena. Complements perso-
nals i transitoris.

U. Els complements personals i transitoris recone-
guts en compliment del que disposa l’article 13 de la Llei 
50/1984, de 30 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per al 1985, al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació 
de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, són absorbits per qualse-
vol millora retributiva que es produeixi l’any 2006, inclo-
ses les derivades del canvi de lloc de treball.
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Fins i tot en cas que el canvi de lloc de treball deter-
mini una disminució de retribucions, s’ha de mantenir el 
complement personal transitori fixat en produir-se l’apli-
cació del nou sistema, a l’absorció del qual s’ha d’imputar 
qualsevol millora retributiva ulterior, fins i tot les que 
puguin derivar del canvi de lloc de treball.

Als efectes de l’absorció que preveuen els paràgrafs 
anteriors, l’increment de retribucions de caràcter general 
que estableix aquesta Llei només es computa en el 50 per 
cent del seu import, entenent que tenen aquest caràcter el 
sou, referit a catorze mensualitats, el complement de des-
tinació i l’específic. En cap cas es consideren els triennis, 
el complement de productivitat, ni les gratificacions per 
serveis extraordinaris.

Dos. Els complements personals i transitoris recone-
guts al personal de les Forces Armades i dels cossos de la 
Guàrdia Civil i Nacional de Policia, així com el personal 
funcionari de l’Administració de la Seguretat Social i a 
l’estatutari de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, i altre 
personal amb dret a percebre aquests complements, es 
regeixen per les mateixes normes establertes a l’apartat u 
anterior per als funcionaris inclosos a l’àmbit d’aplicació 
de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

Tres. Els complements personals i transitoris reco-
neguts al personal destinat a l’estranger s’absorbeixen 
aplicant les mateixes normes establertes per al que presti 
serveis en territori nacional, sense perjudici de la seva 
supressió quan el funcionari afectat canviï de país de des-
tinació.

Disposició transitòria sisena. Gestió de crèdits pressu-
postaris en matèria de classes passives.

Es prorroga durant l’any 2006 la facultat conferida a la 
disposició final tercera de la Llei 39/1992, de 29 de desem-
bre, de pressupostos generals de l’Estat per al 1993.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 29 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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 ANNEX II

Crèdits ampliables

Es consideren ampliables fins a una suma igual a les 
obligacions que es reconeguin, previ el compliment de les 
formalitats legalment establertes o de les que s’establei-
xin, els crèdits que, inclosos en el pressupost de l’Estat, 
en els dels organismes autònoms i en els dels altres orga-
nismes públics aprovats per aquesta Llei, es detallen tot 
seguit:

Primer. Aplicables a totes les seccions i programes.
Els destinats a satisfer:
a) Les quotes de la Seguretat Social, d’acord amb els 

preceptes en vigor, i l’aportació de l’Estat al règim de pre-
visió social dels funcionaris públics, civils o militars, que 
estableixen els reials decrets legislatius 1/2000, de 9 de 
juny, i 3/2000 i 4/2000, de 23 de juny.

b) Els crèdits de transferències a favor de l’Estat que 
figurin en els pressupostos de despeses dels organismes 
autònoms, fins a l’import dels romanents que resultin 
com a conseqüència de la gestió d’aquests.

Segon. Aplicables a les seccions i programes que 
s’indiquen.

U. A la secció 07, «Classes passives»:
Els crèdits relatius a atendre obligacions de pensions i 

indemnitzacions.

Dos. A la secció 12, «Ministeri d’Afers Exteriors»:
El crèdit 12.000X.03.415 «A l’Agència Espanyola de 

Cooperació Internacional per als fins socials que es realit-
zin en el camp de la cooperació internacional (article 2 del 
Reial decret 825/1988, de 15 de juliol). Percentatge IRPF».

Tres. A la secció 14, «Ministeri de Defensa»:

a) El crèdit 14.121M.01.489 per al pagament de les 
indemnitzacions derivades de l’aplicació del Reial decret 
llei 8/2004, de 5 de novembre, sobre indemnitzacions als 
partícips en operacions internacionals de pau i seguretat.

b) El crèdit 14.122M.03.228 per a despeses origina-
des per participació de les FAS en operacions de manteni-
ment de la pau.

Quatre. A la secció 15, «Ministeri d’Economia i 
Hisenda»:

a) El crèdit 15.923O.19.351.01, destinat a la cobertura 
de riscos en avals prestats pel Tresor.

b) El crèdit 15.923O.19.486, per al pagament de les 
indemnitzacions als afectats per la síndrome tòxica, 
segons la Sentència de la Sala Segona del Tribunal 
Suprem de 26 de setembre de 1997.

Cinc. A la secció 16, «Ministeri de l’Interior»:

a) El crèdit 16.131M.01.487, destinat al pagament 
d’indemnitzacions en aplicació dels articles 93 al 96 de la 
Llei de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social 
per a 1997, així com les que derivin dels danys a tercers, 
en relació amb els articles 139 a 144 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 
52/1984, de 26 de desembre, de protecció de mitjans de 
transport que es trobin en territori espanyol fent viatges 
de caràcter internacional.

b) Els crèdits 16.134M.01.461, 16.134M.01.471, 
16.134M.01.482, 16.134M.01.761 i 16.134M.01.782, desti-
nats a la cobertura de necessitats de tot tipus motivades 
per sinistres, catàstrofes o altres d’urgència reconeguda.

c) El crèdit 16.131M.01.483, destinat a atendre el 
pagament de les indemnitzacions i compensacions deri-
vades de l’aplicació de la Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de 
solidaritat amb les víctimes del terrorisme.

d) El crèdit 16.924M.01.485.02, per subvencionar les 
despeses electorals dels partits polítics (Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general).

e) El crèdit 16.132A.02.451, «Cost provisional de la 
policia autònoma de Catalunya, fins i tot liquidacions defi-
nitives d’exercicis anteriors».

Sis. A la secció 19, «Ministeri de Treball i Afers So-
cials»:

a) El crèdit 19.231F.04.484, destinat a la cobertura 
dels fins d’interès social, regulats per l’article 2 del Reial 
decret 825/1988, de 15 de juliol.

b) El crèdit 19.232B.08.480, destinat a la cobertura 
d’ajudes socials, article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 
la violència de gènere.

c) El crèdit 19.251M.101.480.00, destinat a finançar 
les prestacions contributives, fins i tot obligacions d’exer-
cicis anteriors.

d) El crèdit 19.251M.101.480.01, destinat a finançar 
subsidis per desocupació, fins i tot obligacions d’exercicis 
anteriors.

e) El crèdit 19.251M.101.487.00, destinat a finançar 
quotes de beneficiaris de prestacions contributives per 
desocupació, fins i tot obligacions d’exercicis anteriors.

f) El crèdit 19.251M.101.487.01, destinat a finançar 
quotes de beneficiaris del subsidi de desocupació, fins i 
tot obligacions d’exercicis anteriors.

g) El crèdit 19.241A.101.487.03, destinat a finançar les 
bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social 
acollides a mesures de foment d’ocupació per contracta-
ció laboral.

Set. A la secció 21, «Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació»:

El crèdit 21.416A.01.440, «Al Consorci de Compensació 
d’Assegurances per a la cobertura de pèrdues de l’assegu-
rança agrària combinada».

Vuit. A la secció 24, «Ministeri de Cultura»:

Els crèdits 24.337C.03.621 i 24.337B.03.631, per la dife-
rència entre la consignació inicial per a inversions pro-
ducte de l’«1 per cent cultural» (article 68 Llei 16/1985, del 
patrimoni històric espanyol, i article únic del Reial decret 
162/2002, de desenvolupament parcial d’aquesta) i les 
retencions de crèdit no anul·lades a què es refereix l’apar-
tat tres de l’article 20 de la Llei 33/1987, de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1988.

Nou.  A la secció 26, «Ministeri de Sanitat i Con-
sum»:

El crèdit 26.311O.12.453, «Fons de cohesió sanitària».

Deu. A la secció 32, «Ens territorials»:

a) Els crèdits 32.941M.18.452.00 «Fons de suficièn-
cia» i 32.941M.18.452.01 «Garantia d’assistència sanità-
ria», fins a l’import a què ascendeixi la liquidació defini-
tiva d’exercicis anteriors de les comunitats autònomes i 
ciutats amb estatut d’autonomia, i els crèdits que s’habili-
tin per fer front a les transferències a les comunitats autò-
nomes pel cost dels serveis assumits.

b) El crèdit 32.942M.23.468, en la mesura que ho exi-
geixi la liquidació definitiva de la participació de les cor-
poracions locals en els ingressos de l’Estat corresponent 
a exercicis anteriors, i les compensacions derivades del 
nou Model de finançament local.
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c) Els crèdits 460.04 i 460.05 del programa 942N, 
«Altres aportacions a corporacions locals», per raó d’al-
tres drets legalment establerts o que s’estableixin a favor 
de les corporacions locals, habilitant, si és necessari, els 
conceptes corresponents.

d) El crèdit 32.941O.01.450, per a compensació finan-
cera derivada de l’impost especial sobre les labors del 
tabac, inclosa la liquidació definitiva de l’exercici ante-
rior.

Onze. Els crèdits de la secció 34, «Relacions finance-
res amb la Unió Europea», ampliables tant en funció dels 
compromisos que hagi adquirit o que pugui adquirir l’Es-
tat espanyol amb la Unió Europea o que derivin de les 
disposicions financeres d’aquestes, com en funció de la 
recaptació efectiva de les exaccions agràries, drets de 
duanes per la part subjecta a l’aranzel exterior comunitari, 
i cotitzacions del sucre i isoglucosa.

Tercer. Tots els crèdits d’aquest pressupost en funció 
dels compromisos de finançament exclusiu o de cofinan-
çament que es puguin contraure amb les Comunitats 
Europees.

Quart. En el pressupost de la Seguretat Social, els 
crèdits que siguin necessaris en els programes de despe-
ses de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària per reflectir 
les repercussions que tinguin en aquests les modificaci-
ons dels crèdits, que consten en l’estat de transferències 
entre subsectors dels pressupostos generals de l’Estat.

Així mateix, són ampliables els crèdits destinats a 
dotar el Fons de reserva de la Seguretat Social. 

ANNEX III

Operacions de crèdit autoritzades a organismes públics

Milers
d’euros

  
Ministeri d’Economia i Hisenda  

Institut de Crèdit Oficial (ICO)   . . . . . . . . . . . . . 5.500.000
(Aquest límit no afecta les operacions de tre-

soreria que es concertin i s’amortitzin dins 
l’any, ni al refinançament del deute contret a 
curt i llarg termini)

 

Ens Públic Ràdio Televisió Espanyola (*)   . . . . 275.518

Ministeri de Foment  

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) 
(*)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.317.437

Ports de l’Estat i autoritats portuàries (*)   . . . 485.631
Ferrocarrils de Via Estreta (FEVE) (*)   . . . . . . . 49.008
Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 

(ADIF) (*)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918.959
RENFE-Operadora (*)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408.919

Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació

 

Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA)  . . 90.151,82

Ministeri de Medi Ambient  

Confederació Hidrogràfica del Xúquer   . . . . . 14.600,00
Confederació Hidrogràfica del Segura   . . . . . 4.000,00
Confederació Hidrogràfica del Nord   . . . . . . . 27.523,84
Confederació Hidrogràfica del Tajo   . . . . . . . . 20.000,00 
Mancomunitat de Los Canales del Taibilla   . . 65.000,00
Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir  88.000 

 (*) Aquesta xifra s’entén com a increment net màxim de l’en-
deutament a curt i llarg termini, entre l’1 de gener i el 31 de desem-
bre de l’any 2006.

ANNEX IV

Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a 
sosteniment de centres concertats

D’acord amb el que disposa l’article 14 d’aquesta Llei, 
els imports anuals i desglossament dels mòduls econò-
mics per unitat escolar en els centres concertats dels dife-
rents nivells i modalitats educatives queden establerts 
amb efectes d’1 de gener, i fins al 31 de desembre de 2006 
de la manera següent: 

Euros

  
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA  

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.303,45

Despeses variables   . . . . . . . . . . . . . . . . 3.580,11
Altres despeses   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.363,93

IMPORT  TOTAL ANUAL   . . . . . . . . . . . . 35.247,49

EDUCACIÓ ESPECIAL * 
(nivells obligatoris i gratuïts) 

 

 
I. Educació bàsica/Primària:  

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.303,45

Despeses variables   . . . . . . . . . . . . . . . . 3.580,11
Altres despeses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.721,5

IMPORT  TOTAL ANUAL   . . . . . . . . . . . . 35.605,11

Personal complementari (logopedes, fisio-
terapeutes, ajudants tècnics educatius, 
psicòleg-pedagog i treballador social), 
segons deficiències:  

Psíquics   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.061,89
Autistes o problemes greus de personali-

tat   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.462,13
Auditius   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.736,34
Pluridiscapacitats   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.013,33

II.  Formació professional: «Aprenentatge 
de tasques»:  

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.606,89

Despeses variables   . . . . . . . . . . . . . . . . 4.697,40
Altres despeses   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.151,09

IMPORT  TOTAL ANUAL   . . . . . . . . . . . . 65.455,38

Personal complementari (logopedes, fisio-
terapeutes, ajudants tècnics educatius, 
psicòleg-pedagog i treballador social), 
segons deficiències:  

Psíquics   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.434,94
Autistes o problemes greus de personali-

tat   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.222,13
Auditius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.581,04
Pluridiscapacitats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.843,28

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA

 

 
I. Primer i segon curs:  

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.564,12
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Despeses variables   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.211,72
Altres despeses   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.973,14

IMPORT  TOTAL ANUAL   . . . . . . . . . . . . . . 42.748,98

II. Tercer i quart curs:  

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.008,16

Despeses variables   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.066,08
Altres despeses   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.696,55

IMPORT  TOTAL ANUAL   . . . . . . . . . . . . . . 57.770,79

BATXILLERAT  

Salaris de personal docent, incloses càrre-
gues socials   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.479,23

Despeses variables   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.540,54
Altres despeses   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.149,25

IMPORT  TOTAL ANUAL   . . . . . . . . . . . . . . 61.169,02

CICLES FORMATIUS  

I.  Salaris de personal docent, incloses 
càrregues socials:  

Grup 1. Cicles formatius de grau mitjà de 
1.300 a 1.700 hores:  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.039,40
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Grup 2. Cicles formatius de grau mitjà 
de 2.000 hores:  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.039,40
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.039,40

Grup 3. Cicles formatius de grau supe-
rior de 1.300 a 1.700 hores:  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.420,99
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Grup 4. Cicles formatius de grau supe-
rior de 2.000 hores:  . . . . . . . . . . . . . . . .  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.420,99
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.420,99

II. Despeses variables:  

Grup 1. Cicles formatius de grau mitjà de 
1.300 a 1.700 hores:  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.352,09
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Grup 2. Cicles formatius de grau mitjà 
de 2.000 hores:  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.352,09
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.352,09

Grup 3. Cicles formatius de grau supe-
rior de 1.300 a 1.700 hores:  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.310,99
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Grup 4. Cicles formatius de grau supe-
rior de 2.000 hores:  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.310,99
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.310,99

III. Altres despeses:  

Grup 1. Cicles formatius de:  
– Conducció d’activitats fisicoesportives 

en el medi natural  
– Pastisseria i forn  
– Serveis de restaurant i bar  
– Animació turística  
– Estètica personal decorativa  
– Química ambiental  
– Farmàcia  
– Higiene bucodental  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.322,40
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.810,30

Grup 2. Cicles formatius de:  

– Gestió administrativa  
– Secretariat  
– Busseig a profunditat mitjana  
– Laboratori d’imatge  
– Comerç  
– Gestió comercial i màrqueting  
– Serveis al consumidor  
– Agències de viatges  
– Allotjament  
– Informació i comercialització turísti-

ques  
– Elaboració d’olis i sucs  
– Elaboració de productes lactis  
– Elaboració de vi i altres begudes  
– Escorxador i carnisseria-xarcuteria  
– Molineria i indústries cerealistes  
– Panificació i rebosteria  
– Laboratori  
– Fabricació de productes farmacèutics i 

afins  
– Atencions auxiliars d’infermeria  
– Documentació sanitària  
– Adobs  
– Patronatge  
– Processos d’ennobliment tèxtil  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.334,80
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.180,30

Grup 3. Cicles formatius de:  

– Conserveria vegetal, càrnia i de peix  
– Transformació de fusta i suro  
– Operacions de fabricació de productes 

farmacèutics  
– Operacions de procés i pasta de paper  
– Operacions de procés de planta quí-

mica  
– Operacions de transformació de plàs-

tics i cautxú  
– Indústries de procés de pasta i paper  
– Indústries de procés químic  
– Plàstic i cautxú  
– Operacions d’ennobliment tèxtil.  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.490,01
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.180,30

Euros

  

Euros
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Grup 4. Cicles formatius de:  

– Enquadernació i manipulació de paper i 
cartró.  

– Impressió en arts gràfiques.  
– Fosa.  
– Tractaments superficials i tèrmics.  
– Fabricació industrial de fusteria i moble  
– Calçat i marroquineria  
– Confecció  
– Producció de filatura i teixidoria de 

calar  
– Producció de teixits de punt  
– Processos de confecció industrial  
– Processos tèxtils de filatura i teixidoria 

de calar  
– Processos tèxtils de teixidoria de punt  
– Operacions de fabricació de productes 

ceràmics  
– Operacions de fabricació de vidre i 

transformats  
– Fabricació i transformació de productes 

de vidre  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.607,54
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.180,30

Grup 5. Cicles formatius de:  

– Realització i plans d’obra  
– Assessoria d’imatge personal  
– Radioteràpia  
– Animació sociocultural  
– Integració social  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.322,40
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.525,78

Grup 6. Cicles formatius de:  

– Operacions de conreu aqüícola  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.490,01
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.525,78

Grup 7. Cicles formatius de:  

– Explotacions ramaderes  
– Jardineria  
– Treballs forestals i de conservació del 

medi natural  
– Gestió i organització d’empreses agro-

pecuàries  
– Gestió i organització de recursos natu-

rals i paisatgístics  
– Administració i finances  
– Pesca i transport marítim  
– Navegació, pesca i transport marítim  
– Producció d’audiovisuals, ràdio i espec-

tacles  
– Comerç internacional  
– Gestió del transport  
– Obres de paleta  
– Obres de formigó  
– Operació i manteniment de maquinària 

de construcció  
– Desplegament i aplicació de projectes 

de construcció  
– Desenvolupament de projectes urbanís-

tics i operacions topogràfiques  
– Òptica i protètica ocular  

– Caracterització  
– Perruqueria  
– Estètica  
– Explotació de sistemes informàtics  
– Administració de sistemes informàtics  
– Desenvolupament d’aplicacions infor-

màtiques  
– Desenvolupament de productes de fus-

teria i moble  
– Prevenció de riscos professionals  
– Anatomia patològica i citologia  
– Salut ambiental  
– Audiopròtesis  
– Dietètica  
– Imatge per al diagnòstic  
– Laboratori de diagnòstic clínic  
– Ortoprotèsica  
– Educació infantil  
– Interpretació de la llengua de signes  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.395,97
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.142,41

Grup 8. Cicles formatius de:  

– Explotacions agràries extensives  
– Explotacions agrícoles intensives  
– Operació, control i manteniment de 

maquinària i instal·lacions del vaixell  
– Supervisió i control de màquines i 

instal·lacions del vaixell  
– Equips electrònics de consum  
– Equips i instal·lacions electrotècniques  
– Desenvolupament de productes electrò-

nics  
– Instal·lacions electrotècniques  
– Sistemes de regulació i control automà-

tics  
– Acabats de construcció  
– Cuina  
– Restauració  
– Manteniment d’aviònica  
– Anàlisi i control  
– Pròtesis dentals  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.340,78
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.803,60

Grup 9. Cicles formatius de:  

– Animació d’activitats físiques i esporti-
ves  

– Disseny i producció editorial  
– Producció en indústries d’arts gràfiques  
– Imatge  
– Realització d’audiovisuals i espectacles  
– So  
– Sistemes de telecomunicació i informà-

tics  
– Desenvolupament de projectes mecà-

nics  
– Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia  
– Producció per mecanització  
– Fabricació a mida i instal·lació de fusta i 

moble  
– Producció de fusta i moble  
– Muntatge i manteniment d’instal·lacions 

de fred, climatització i producció de 
calor  

Euros

  

Euros
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– Desenvolupament de projectes d’instal-
lacions de fluids, tèrmiques i de manu-
tenció  

– Manteniment i muntatge d’instal·lacions 
d’edificis i processos  

– Carrosseria  
– Electromecànica de vehicles  
– Automoció  
– Manteniment aeromecànic  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.162,60
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.494,18

Grup 10. Cicles formatius de:  

– Producció aqüícola  
– Preimpressió en arts gràfiques  
– Joieria  
– Mecanització  
– Soldadura i caldereria  
– Construccions metàl·liques  
– Indústria alimentària  
– Instal·lació i manteniment electromecà-

nic de maquinària i conducció de línies  
– Manteniment ferroviari  
– Manteniment d’equip industrial  
– Desenvolupament i fabricació de pro-

ductes ceràmics  

Primer curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.068,77
Segon curs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.085,94

PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL  

I. Salaris de personal docent, incloses 
càrregues socials   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.039,40

II. Despeses variables   . . . . . . . . . . . . . . 6.352,09
III. Altres despeses:  

Grup 1   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.683,84

* Famílies professionals de:  
– Administració  
– Comerç i màrqueting  
– Hostaleria i turisme  
– Imatge personal  
– Sanitat  
– Serveis socioculturals i a la comunitat  

Grup 2   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.641,63

* Famílies professionals de:  

– Activitats agràries  
– Arts gràfiques  
– Comunicació, imatge i so  
– Edificació i obra civil  
– Electricitat i electrònica  
– Fabricació mecànica  
– Indústries alimentàries  
– Fusta i moble  
– Manteniment de vehicles autopropul-

sats  
– Manteniment i serveis a la producció  
– Tèxtil, confecció i pell  

 * Les comunitats autònomes en ple exercici de competències edu-
catives poden adequar els mòduls de personal complementari d’educa-
ció especial a les exigències derivades de la normativa aplicable en 
cadascuna d’aquestes.

ANNEX V

Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a 
sosteniment de centres concertats ubicats a les ciutats de 

Ceuta i Melilla

D’acord amb el que disposa l’article 14 d’aquesta Llei, 
els imports anuals i desglossament dels mòduls econò-
mics per unitat escolar en els centres concertats dels dife-
rents nivells i modalitats educatives ubicats a les ciutats 
de Ceuta i Melilla queden establerts amb efectes d’1 de 
gener, i fins al 31 de desembre de 2006 de la manera 
següent: 

Euros

  
EDUCACIÓ INFANTIL  

Relació professor / unitat: 1:1  

Salaris de personal docent, incloses càr-
regues socials   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.706,13

Despeses variables   . . . . . . . . . . . . . . . . 3.580,11
Altres despeses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.033,70

IMPORT  TOTAL ANUAL   . . . . . . . . . . . . 40.319,94

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

Relació professor / unitat: 1,17:1  

Salaris de personal docent, incloses càr-
regues socials   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.926,18

Despeses variables   . . . . . . . . . . . . . . . . 3.580,11
Altres despeses   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.033,70

IMPORT  TOTAL ANUAL   . . . . . . . . . . . . 45.539,99

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA

 
 

I. Primer i segon curs:  

Relació professor / unitat: 1,49:1  

Salaris de personal docent, incloses càr-
regues socials   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.752,15

Despeses variables   . . . . . . . . . . . . . . . . 4.211,72
Altres despeses   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.843,83 

IMPORT  TOTAL ANUAL   . . . . . . . . . . . . 57.807,70 

II. Tercer i quart curs:  

Relació professor / unitat: 1,65:1  

Salaris de personal docent, incloses càr-
regues socials   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.550,15

Despeses variables   . . . . . . . . . . . . . . . . 8.066,09
Altres despeses   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.657,55

IMPORT  TOTAL ANUAL   . . . . . . . . . . . . 75.273,79

 • La quantia del component del mòdul d’«Altres des-
peses» per a les unitats concertades en els ensenyaments 
d’educació infantil, educació primària i educació secundà-
ria obligatòria, s’incrementa en 1.109,63 euros en els cen-
tres ubicats a Ceuta i Melilla, per el cost més gran originat 
pel plus de residència del personal d’administració i ser-
veis. 

Euros
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 • Al personal docent dels centres concertats ubicats 
a Ceuta i Melilla, se’ls abona la quantitat corresponent al 
plus de residència establert en el Conveni col·lectiu cor-
responent, si bé l’Administració educativa no assumeix 
increments superiors al percentatge d’increment global 
fixat en aquesta Llei de pressupostos generals de l’Estat.

ANNEX VI

Costos de personal de la Universitat Nacional
d’Educació a Distància

D’acord amb el que disposa l’article 15 d’aquesta Llei, 
el cost del personal docent (funcionari i contractat) i del 
personal d’administració i serveis (funcionari i laboral 
fix) té el detall següent, en milers d’euros, sense incloure-
hi triennis, Seguretat Social ni les partides que en aplica-
ció del Reial decret 1558/1986, de 28 de febrer, i disposici-
ons que el despleguen, incorpori al seu pressupost la 
Universitat, procedent de les institucions sanitàries cor-
responents, per finançar les retribucions de les places 
vinculades: 

Universitats

Personal docent *
(funcionari i contractat)

Personal no docent
(funcionari i laboral fi x)

Milers d’euros Milers d’euros

   
UNED 46.150,90 24.478,66

 * Inclou la dotació sol·licitada per al personal funcionari i contrac-
tat de 353,00 milers d’euros en concepte de meritació de sexennis i 
quinquennis el 2006.

ANNEX VII

Romanents de crèdit incorporables en l’exercici de 2006

Es poden incorporar als crèdits de l’exercici els roma-
nents que es recullen a continuació:

a) Els crèdits 14.122A.02.650, 14.122A.03.650, 
14.122A.11.650, 14.122A.16.650, 14.122A.21.650, 14.122B.03.65 
i 14.122A.107.650 per a la modernització de les Forces Arma-
des.

b) Els procedents dels crèdits habilitats de conformi-
tat amb els reials decrets llei 2/2005, 8/2005 i 11/2005, de 
la Llei 2/2005 i del Reial decret 949/2005 promulgats per 
reparar els danys causats per diverses situacions d’emer-
gència.

c) El del crèdit 17.453B.38.752 per a inversions de 
l’article 12 de la Llei 19/1994, així com les que correspon-
guin al superprojecte 96.17.38.9500 «Conveni amb la 
Comunitat Autònoma de Canàries», sempre que sigui 
inferior al que es produeixi en el crèdit 17.38.453D.60.

d) El del crèdit 17.453B.38.601, per a inversions que 
corresponguin al projecte 98.17.38.06000 «Conveni amb la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears», sempre que 
sigui inferior al que es produeixi en el crèdit 
17.38.453B.60.

e) Els procedents dels crèdits 18.322A.01.750 i 
18.322B.01.750 Pla integral d’Ocupació de les Canàries.

f) Els dels crèdits 20.423M.101.741, 20.423M.101.771, 
20.457M.101.751 i 20.457M.101.761 per a reactivació econò-
mica de les comarques mineres del carbó.

g) El del crèdit 23.456D.06.601 que correspongui a 
l’anualitat establerta en el Conveni de col·laboració subs-
crit entre el Ministeri de Medi Ambient i la Comunitat 
Autònoma de Canàries per a actuacions a les costes, sem-
pre que sigui inferior al romanent que es produeixi en el 
crèdit 23.06.456D.60.

h) El del crèdit 23.456A.05.601 que correspongui a 
l’anualitat establerta en el Conveni de col·laboració subs-
crit entre el Ministeri de Medi Ambient i la Comunitat 

Autònoma de Canàries per a actuacions d’infraestructu-
res hidràuliques i de qualitat de les aigües, sempre que 
sigui inferior al romanent que es produeixi en el crèdit 
23.05.456A.60.

i) El del crèdit 23.452A.05.611 que correspongui a 
l’anualitat establerta en el Conveni de col·laboració subs-
crit entre el Ministeri de Medi Ambient i la Comunitat 
Autònoma de Canàries per a actuacions d’infraestructu-
res hidràuliques i de qualitat de les aigües, sempre que 
sigui inferior al romanent que es produeixi en el crèdit 
23.05.452A.61.

j) Els del crèdit 25.912O.02.483 «Per a tota classe de 
despeses derivades de les propostes de la Comissió Inter-
ministerial creada pel Reial decret 1891/2004, de 10 de 
setembre».

k) El del crèdit 32.458C.05.750, a la Comunitat Autò-
noma del Principat d’Astúries, per a la rehabilitació del 
conjunt denominat Universitat Laboral de Gijón.

l) Els de la secció 32, procedents de les transferèn-
cies realitzades com a conseqüència dels reials decrets de 
traspassos de serveis.

ll) Els procedents dels fons de compensació interterrito-
rial, en els termes que estableix la Llei 22/2001, de 27 de 
desembre.

m) Els romanents procedents del suplement de crè-
dit aprovat per l’Acord de Consell de Ministres per refor-
çar les mesures de seguretat en els perímetres fronterers 
de Ceuta i Melilla, en el crèdit 16.132A.02.620, Superpro-
jecte Pla sud d’immigració, Projecte d’adequació de períme-
tres Ceuta i Melilla.

n) Els romanents del crèdit dotat per donar compli-
ment als reials decrets llei 1/2005, de 4 de febrer, i 6/2005, 
de 8 d’abril, pels quals s’adopten mesures urgents per pal-
liar els danys ocasionats en el sector agrari per les gelades 
esdevingudes els mesos de gener, febrer i març de 2005.

ANNEX VIII

Béns del patrimoni històric

De conformitat amb el que estableix la disposició 
addicional desena d’aquesta Llei, s’especifiquen a conti-
nuació els béns del patrimoni històric als quals és aplica-
ble la dita disposició.

Grup I. Béns singulars declarats Patrimoni de la 
Humanitat.

Tots els béns declarats d’interès cultural integrats en 
la relació següent:

Andalusia

Mesquita de Còrdova (novembre 1984).
Alhambra i Generalife. Granada (novembre 1984).
Catedral, Alcàsser i Arxiu d’Índies de Sevilla (desem-

bre 1987).
Béns inclosos en l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de 

la Península Ibèrica (desembre 1998):
Los Molinos I (Vélez Blanco, Almeria).
Los Molinos II (Vélez Blanco, Almeria).
Gabar (Vélez Blanco, Almeria).
Abric Central de Tello (Vélez Blanco, Almeria).
Abric de Manuel Vallejo (Quesada, Jaén).

Aragó

Arquitectura mudèjar d’Aragó (novembre 1986 i 
desembre de 2001):

Torre i església de San Pedro (Terol).
Torres i cassetonat, catedral (Terol).
Torre de San Salvador (Terol).
Torre de San Martín (Terol).
Palau de La Aljafería (Saragossa).
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Seu de San Salvador (Saragossa).
Església de San Pablo (Saragossa).
Església de Santa María (Tobed).
Església de Santa Tecla (Cervera de la Cañada).
Col·legiata de Santa María (Calataiud).

Béns inclosos en l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de 
la Península Ibèrica (desembre 1998):

Cova de La Fuente del Trucho (Asque, Colunga, Osca).
Abric del Plano del Pulido (Casp, Saragossa).
Cova del Chopo (Obón, Terol).
Abric de Santa Ana I (Castellonroi, Osca).
Abrics del Conjunt de Las Tajadas de Bezas (Bezas, 

Terol). 
Astúries

Preromànic asturià (desembre 1985 i ampliació de 
2000):

Santa María del Naranco.
San Miguel de Lillo.
Santa Cristina de Lena.
San Salvador de Valdediós.
Cambra Santa Catedral d’Oviedo.
San Julián de los Prados.

Canàries

Parc Nacional de Garajonay. Gomera (desembre 1986).

Cantàbria

Cova d’Altamira. Santillana del Mar (desembre 1985).

Castella i Lleó

Catedral de Burgos (novembre 1984).
Esglésies extramurs d’Àvila (desembre 1985):
San Pedro.
San Vicente.
San Segundo.
San Andrés.

Las Médulas, Lleó (desembre 1997).
El Jaciment Arqueològic de la Serra d’Atapuerca 

(desembre 2000).
Castella-la Manxa

Béns inclosos en l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de 
la Península Ibèrica (desembre 1998):

Conjunt d’art rupestre d’Alpera, al terme municipal 
d’Alpera (Albacete).

Conjunt d’art rupestre de Minateda, al terme munici-
pal d’Hellín (Albacete).

Conjunt d’art rupestre Torcal de las Bojadillas, al terme 
municipal de Nerpio (Albacete).

Abric de Solana de las Covachas, al terme municipal 
de Nerpio (Albacete).

Conjunt d’art rupestre de Villar del Humo, al terme 
municipal de Villar del Humo (Conca).

Catalunya
Parc Güell, Palau Güell, Casa Milà a Barcelona (novem-

bre 1984).
Monestir de Poblet. Vimbodí. Tarragona (desembre 

1991).
Palau de la Música Catalana (desembre 1997).
Hospital de Sant Pau de Barcelona (desembre 1997).
El Conjunt Arqueològic de Tàrraco (desembre 2000).
Les Esglésies Romàniques de la Vall de Boí (desembre 

2000).
Béns inclosos en l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de 

la Península Ibèrica (desembre 1998):

La Roca dels Moros (el Cogul, les Garrigues).
Conjunt Abrics d’Ermites de la Serra de la Pietat 

(Ulldecona, el Montsià).
Cova dels Vilasos o dels Vilars (Os de Balaguer, la 

Noguera).
Cabra Feixet (el Perelló, el Baix Ebre).
La Vall de la Coma (l’Albí, les Garrigues). 

Extremadura

Monestir de Guadalupe. Càceres (desembre 1993).
Conjunt Arqueològic de Mèrida. Badajoz (desembre 

1993).
Galícia

La Muralla Romana de Lugo (desembre 2000).

Madrid

Monestir d’El Escorial. San Lorenzo de El Escorial. 
Madrid (novembre 1984).

Paisatge Cultural d’Aranjuez.

Múrcia

Béns inclosos en l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de 
la Península Ibèrica (desembre 1998):

Barranc de Los Grajos (Cieza).
Mont Arbi (Iecla).
Cañaíca del Calar (Moratalla).
La Risca (Moratalla).
Abric d’El Milano (Mula).

La Rioja

Monestirs de Suso i Yuso, San Millán de la Cogolla. La 
Rioja (desembre 1997).

València

La Llotja de València, València (desembre 1996).
El Palmerar d’Elx (desembre 2000).
Béns inclosos en l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de 

la Península Ibèrica (desembre 1998):
Cova Remigia (Ares del Maestrat, Castelló).
Galeria Alta de la Masia (Morella, Castelló).
Les Coves de l’Aranya (Bicorb, València).
La Sarga (Alcoi, Alacant).

Grup II. Edificis eclesiàstics inclosos en el Pla nacio-
nal de catedrals.

Andalusia

Almeria. Catedral de Nuestra Señora de la Encarna-
ción.

Cadis. Catedral de Santa Cruz.
Cadis. Nuestro Señor San Salvador. Jerez de la Fron-

tera. Catedral.
Còrdova. Catedral de La Asunción de Nuestra Señora. 

Mesquita.
Granada. Catedral de La Anunciación.
Huelva. Nuestra Señora de la Merced. Catedral.
Guadix, Granada. Catedral de La Encarnación de la 

Asunción.
Jaén. Catedral de La Asunción de la Virgen.
Màlaga. Catedral de La Encarnación.
Sevilla. Catedral de Santa María.
Cocatedral de Baza.
Cadis Vella. Excatedral.
Baeza, Jaén. La Natividad de Nuestra Señora. Excate-

dral.
Aragó

Osca. Catedral de la Transfiguració del Senyor.
Terol. El Salvador. Albarracín. Catedral.
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Barbastre, Osca. Catedral de Santa María.
Jaca, Osca. Catedral de San Pedro Apóstol.
Terol. Catedral de Santa María de Mediavilla.
Saragossa. Salvador. Catedral.
Tarassona, Saragossa. Catedral de Santa María.
Saragossa. Catedral Basílica de Nuestra Señora del 

Pilar.
Montsó. Osca. Santa María del Romeral. Cocatedral.
Osca. Excatedral de Roda d’Isàvena.

Astúries 

Oviedo. Catedral de San Salvador.

Balears 

Mallorca. Catedral de Santa Maria de Palma.
Menorca. Catedral de Ciutadella.
Eivissa. Catedral de Santa Maria d’Eivissa.

Castella i Lleó 

Àvila. Catedral d’El Salvador.
Burgos. Catedral de Santa María.
Lleó. Catedral de Santa María.
Astorga, Lleó. Catedral de Santa María.
Palència. Catedral de San Antolín.
Salamanca. Catedral nova de La Asunción de la Vir-

gen.
Ciudad Rodrigo, Salamanca. Catedral de Santa María.
Segòvia. Catedral de Santa María.
Burgo de Osma, Sòria. Catedral de La Asunción.
Valladolid. Catedral de Nuestra Señora de la Asun-

ción.
Zamora. Catedral de La Transfiguración.
Sòria. Cocatedral de San Pedro.
Salamanca. Catedral vella de Santa María.

Castella-la Manxa

Albacete. Catedral de San Juan Bautista.
Ciudad Real. Catedral de Santa María del Prado.
Conca. Catedral de Santa María y San Julián.
Sigüenza, Guadalajara. Catedral de Nuestra Señora.
Toledo. Catedral de Santa María. 
Guadalajara. Cocatedral.

Canàries

Las Palmas de Gran Canaria. Catedral Basílica de les 
Canàries. Església de Santa Ana.

La Laguna. Catedral de La Laguna, Església de Nues-
tra Señora de los Remedios.

Catalunya

Barcelona. Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.
Vic. Catedral de Sant Pere.
Girona. Catedral de Santa Maria.
Lleida. Catedral de Santa Maria de la Seu Nova.
La Seu d’Urgell. Catedral de Santa Maria. 
Solsona. Catedral de Santa Maria.
Tarragona. Catedral de Santa Maria.
Tortosa. Catedral de Santa Maria.
Lleida. Catedral de Santa Maria de la Seu Vella.
Barcelona. Sagrada Família.

Cantàbria

Santander. Catedral de La Asunción de la Virgen.

Extremadura

Badajoz. Catedral de San Juan Bautista.

Coria, Càceres. Catedral de La Asunción de Nuestra 
Señora.

Plasència, Càceres. Catedral de Santa María.
Càceres. Cocatedral de Santa María.
Mèrida. Cocatedral de Santa María.

Galícia 

Santiago de Compostel·la, A Coruña. Catedral Basílica 
Metropolitana.

Lugo. Catedral de Santa María.
Mondoñedo, Lugo. Catedral de Nuestra Señora de los 

Remedios.
Ourense. Catedral de San Martín.
Tuy, Pontevedra. Catedral de La Asunción.
Cocatedral de Vigo.
Cocatedral de Ferrol.

Madrid 

Madrid. La Almudena. Catedral.
Alcalá de Henares. La Magistral. Catedral.
Getafe. Santa María Magdalena. Catedral.
San Isidro, Madrid. Excatedral.

Múrcia

Cartagena. Església Antiga de Santa María. Catedral.
Múrcia. Cocatedral de Santa María.

Navarra 

Pamplona. Catedral de La Asunción de Nuestra 
Señora.

Tudela. Virgen María. Catedral.

País Basc 

Bilbao. Catedral de Santiago Apóstol.
Vitòria. Catedral vella de Santa María.
Sant Sebastià. Buen Pastor. Catedral.

La Rioja

Calahorra. Catedral de La Asunción de Nuestra 
Señora.

Santo Domingo de la Calzada. Catedral d’El Salvador.
Logronyo. Cocatedral de Santa María de la Redonda.

València 

Oriola, Alacant. Catedral del Salvador i Santa Maria.
València. Catedral de Sant Pere i Santa Maria.
Castelló. Sogorb. Catedral.
Alacant. Cocatedral de Sant Nicolau.
Castelló. Santa Maria. Cocatedral.

Ceuta 

La Asunción. Catedral.

Grup III. Altres béns culturals.

Andalusia

Zona arqueològica de Madinat Azhara. Còrdova.

Aragó

Palau dels Comtes d’Argillo, Morata de Jalón.

Astúries

Monestir de San Salvador de Cornellana. Salas.
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Balears

La Llotja de Palma.
Canàries

Casa de los Coroneles. La Oliva. Fuerteventura.

Cantàbria

Universitat Pontifícia de Comillas.

Castella-la Manxa

Jaciment arqueològic d’El Tolmo (Albacete).

Castella i Lleó

Monestir de Silos.
Catalunya

Conjunt de Cardona: Castell, Col·legiata i entorn urbà.
Gran Teatre del Liceu (Barcelona).

Extremadura

Monestir de Guadalupe (Càceres).

Galícia

Àrea de gravats rupestres de Paredes, Praderrei. 
Campolameiro, Pontevedra.

Madrid

Conjunt palatí de Nuevo Baztán.

Múrcia

Teatre Romà de Cartagena.

Navarra

Conjunt Històric de Roncesvalles.

País Basc

Basílica de San Prudencio. Barri d’Armentia. Vitòria-
Gasteiz.

La Rioja

Castell de Leira.
València

Monestir de Santa Maria de la Valldigna. Simat de la 
Valldigna. València.

Ceuta

Banys Àrabs, Ceuta.
Melilla

Fort de Victoria Chica i Fort d’El Rosario. Melilla. 

ANNEX IX

Retribucions de determinats membres del poder 
judicial i del ministeri fiscal

Presidents de sala de l’Audiència Nacio-
nal (magistrats del Tribunal Suprem) 1.139,09 1.423,86

Magistrats del Tribunal Suprem (no 
inclosos en els apartats anteriors)  . 1.139,09 1.423,86

Membres del ministeri fiscal
  

Tinent fiscal del Tribunal Suprem  . . . 1.202,76 1.503,45
Fiscal inspector  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.139,09 1.423,86
Fiscal en cap de la Fiscalia davant el 

Tribunal Constitucional  . . . . . . . . . . 1.139,09 1.423,86
Fiscal en cap de la Fiscalia de l’Audièn-

cia Nacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.139,09 1.423,86
Fiscal en cap de la Fiscalia del Tribunal 

de Comptes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.139,09 1.423,86
Fiscal en cap de la Secretaria Tècnica 

del Fiscal General de l’Estat  . . . . . . 1.139,09 1.423,86
Fiscal en cap de la Fiscalia especial per 

a la prevenció i repressió del tràfic 
il·legal de drogues  . . . . . . . . . . . . . . 1.139,09 1.423,86

Fiscal en cap de la Fiscalia especial per 
a la repressió dels delictes econòmics 
relacionats amb la corrupció  . . . . . 1.139,09 1.423,86

Fiscals de Sala del Tribunal Suprem  . 1.139,09 1.423,86

ANNEX X

Quantia a incloure en la paga extraordinària dels mem-
bres de la carrera judicial i de la carrera fiscal, dels secre-
taris judicials i del personal al servei de l’Administració 

judicial

Membres de la carrera judicial

Grup 
de 

pobla-
ció

Quantia en € a incloure
en cada paga
extraordinària

Juny Desembre

    

President de l’Audiència Nacional 
(no magistrat del Tribunal 
Suprem)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.202,76 1.503,45

Presidents de sala de l’Audiència 
Nacional (no magistrats del Tri-
bunal Suprem)  . . . . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36

Magistrat de l’Audiència Nacional 
(no magistrat del Tribunal 
Suprem)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36

Magistrat del Gabinet Tècnic del 
Tribunal Suprem  . . . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36

President del Tribunal Superior 
de Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36

Presidents de sala i magistrats 
del Tribunal Superior de Justí-
cia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36

Presidents i magistrats d’audièn-
cia provincial  . . . . . . . . . . . . . 1 961,76 1.202,19

Jutges centrals i magistrats dels 
òrgans unipersonals  . . . . . . . 1 824,51 1.030,63

President del Tribunal Superior 
de Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . 2 962,43 1.203,03

Presidents de sala i magistrats 
del Tribunal Superior de Justí-
cia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 882,52 1.103,15

Presidents i magistrats d’audièn-
cia provincial  . . . . . . . . . . . . . 2 868,83 1.086,03

Determinats membres del poder judicial i del ministeri 
fi scal

Quantia en € a incloure 
en cada paga 
extraordinària

Juny Desembre

   

Determinats membres del poder judicial i del ministeri 
fi scal

Quantia en € a incloure 
en cada paga 
extraordinària

Juny Desembre

   
Membres del poder judicial   

Presidents de sala del Tribunal Suprem 
(no inclou el seu president)  . . . . . . . 1.202,76 1.503,45

President de l’Audiència Nacional 
(magistrat del Tribunal Suprem).  . . . 1.202,76 1.503,45
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Magistrats dels òrgans uniperso-
nals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 731,58 914,47

President del Tribunal Superior 
de Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . 3 949,94 1.187,42

Presidents de sala i magistrats 
del Tribunal Superior de Justí-
cia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 853,19 1.066,48

Presidents i magistrats d’audièn-
cia provincial  . . . . . . . . . . . . . . 3 839,49 1.049,36

Magistrats dels òrgans uniperso-
nals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 702,20 877,75

Presidents i magistrats d’audièn-
cia provincial  . . . . . . . . . . . . . . 4 776,95 971,18

Magistrats dels òrgans uniperso-
nals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 639,70 799,62

Jutges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 518,93 648,66

Membres de la carrera fi scal

Grup
de 

pobla-
ció

Quantia en € a incloure
en cada paga 
extraordinària

    
Fiscals de la Fiscalia davant el Tri-

bunal Constitucional  . . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36
Fiscals de la Fiscalia del Tribunal 

Suprem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36
Fiscals de la Fiscalia davant l’Au-

diència Nacional  . . . . . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36
Fiscal en cap al Tribunal Superior 

de Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36
Tinent fiscal del Tribunal Superior 

de Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36
Fiscals de la Fiscalia davant el Tri-

bunal de Comptes  . . . . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36
Fiscals de la Fiscalia General de 

l’Estat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36
Fiscals i advocats fiscals de la Fis-

calia especial de prevenció i re-
pressió del tràfic il·legal de dro-
gues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36

Fiscals i advocats fiscals de la Fis-
calia especial per a la repressió 
dels delictes econòmics relacio-
nats amb la corrupció.  . . . . . . . . 1 975,49 1.219,36

Resta de fiscals de segona catego-
ria llevat de coordinadors  . . . . . 1 824,51 1.030,63

Fiscals coordinadors  . . . . . . . . . . 1 938,08 1.172,60
Fiscal en cap al Tribunal Superior 

de Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 962,43 1.203,03
Tinent fiscal al Tribunal Superior 

de Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 882,52 1.103,15
Fiscals en cap i tinents fiscals 

d’audiència provincial  . . . . . . . . 2 868,83 1.086,03
Resta de fiscals de segona catego-

ria llevat de coordinadors  . . . . . 2 731,58  914,47
Fiscals coordinadors  . . . . . . . . . . 2 845,20 1.056,49
Fiscal en cap al Tribunal Superior 

de Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 949,94 1.187,42
Tinent fiscal del Tribunal Superior 

de Justícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 853,19 1.066,48
Fiscals en cap i tinents fiscals 

d’audiència provincial  . . . . . . . . 3 839,49 1.049,36
Resta de fiscals de segona catego-

ria llevat de coordinadors  . . . . . 3 702,20  877,75
Fiscals coordinadors  . . . . . . . . . . . 3 815,82 1.019,77
Fiscals en cap i tinents fiscals 

d’audiència provincial  . . . . . . . . 4 776,95  971,18

Resta de destins corresponents a 
la segona categoria de fiscals, 
llevat de coordinadors  . . . . . . 4 639,70  799,62

Fiscals coordinadors  . . . . . . . . . 4 753,26  941,57
Resta de destins corresponents a 

la tercera categoria de fiscals 5 518,93  648,66

Secretaris judicials

Grup 
d’acord 

amb 
l’annex 
II.1 RD 

1130/2003

Quantia en € a incloure
en cada paga
extraordinària

Juny Desembre

    
Secretaris del Tribunal Suprem 1 818,23 1.022,78
Secretari de Govern de l’Audièn-

cia Nacional  . . . . . . . . . . . . . . 1 818,23 1.022,78
Secretaris de l’Audiència Nacio-

nal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 776,24 970,30
Secretaris del Tribunal Superior 

de Justícia  . . . . . . . . . . . . . . 1 776,24 970,30
Secretari coordinador provincial 

i secretari d’audiència provin-
cial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 766,32 957,90

Secretari d’òrgan unipersonal, 
d’òrgans no jurisdiccionals i 
registres civils i de jutjats cen-
trals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 687,09 858,86

Secretaris del Tribunal Superior 
de Justícia   . . . . . . . . . . . . . . 2 698,83 873,53

Secretari coordinador provincial 
i secretari d’audiència provin-
cial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 688,84 861,05

Secretari d’òrgan unipersonal, 
òrgans no jurisdiccionals i 
registres civils  . . . . . . . . . . . 2 609,64 762,05

Secretaris del Tribunal Superior 
de Justícia  . . . . . . . . . . . . . . 3 678,31 847,88

Secretari coordinador provincial 
i secretari d’audiència provin-
cial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 668,32 835,40

Secretari òrgan unipersonal, 
òrgans no jurisdiccionals i 
registres civils  . . . . . . . . . . . 3 589,13 736,41

Secretari coordinador provincial 
i secretari d’audiència provin-
cial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 665,08 831,34

Resta de destins corresponents 
a la segona categoria de secre-
taris judicials  . . . . . . . . . . . . 4 585,88 732,35

Destins corresponents a la ter-
cera categoria de secretaris 
judicials  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 424,96 531,19

Metges forenses i facultatius de l’Institut 
Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses

Grup
d’acord 

amb 
l’article 
7è RD 

1909/2000 

Quantia en € a incloure
en cada paga 
extraordinària

Juny Desembre

    
Director de l’Institut de Toxicolo-

gia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 650,10 812,62
Director de l’Institut de Medicina 

Legal de Madrid o Barcelona, o 
instituts amb competències 
pluriprovincials   . . . . . . . . . . I 650,10 812,62

Director d’instituts de medicina 
legal amb competències pluri-
provincials  . . . . . . . . . . . . . . II 635,53 794,41

Membres de la carrera fi scal

Grup
de 

pobla-
ció

Quantia en € a incloure
en cada paga 
extraordinària

    

Membres de la carrera judicial

Grup 
de 

pobla-
ció

Quantia en € a incloure
en cada paga
extraordinària

Juny Desembre
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Director d’instituts de medicina 
legal amb competències pluri-
provincials  . . . . . . . . . . . . . . . III 620,97 776,21

Director de departament d’insti-
tuts de toxicologia  . . . . . . . . . I 620,97 776,21

Director de departament d’insti-
tuts de toxicologia  . . . . . . . . . II 606,40 758,00

Director d’instituts de medicina 
legal amb competències uni-
provincials o d’àmbit inferior  . II 606,40 758,00

Director d’instituts de medicina 
legal amb competències uni-
provincials o d’àmbit inferior  . III 591,84 739,79

Subdirector d’Institut de Medi-
cina Legal de Madrid o 
Barcelona, i director amb com-
petències pluriprovincials  . . . I 620,97 776,21

Subdirector d’instituts de medi-
cina legal amb competències 
pluriprovincials  . . . . . . . . . . . . II 606,40 758,00

Subdirector d’instituts de medi-
cina legal amb competències 
pluriprovincials  . . . . . . . . . . . . III 591,84 739,79

Subdirector d’instituts de medi-
cina legal amb competències 
uniprovincials o d’àmbit infe-
rior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 577,28 721,59

Subdirector d’instituts de medi-
cina legal amb competències 
uniprovincials o d’àmbit infe-
rior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 562,75 703,43

Direccions de servei d’instituts 
de medicina legal i institut de 
toxicologia i els seus departa-
ments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 591,84 739,79

Direccions de servei d’instituts 
de medicina legal i institut de 
toxicologia i els seus departa-
ments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 577,28 721,59

Direccions de servei d’instituts 
de medicina legal i institut de 
toxicologia i els seus departa-
ments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 562,75 703,43

Direccions de secció d’instituts 
de medicina legal i institut de 
toxicologia  . . . . . . . . . . . . . . . I 562,75 703,43

Direccions de secció d’instituts 
de medicina legal i institut de 
toxicologia  . . . . . . . . . . . . . . . II 548,14 685,17

Direccions de secció d’instituts 
de medicina legal i institut de 
toxicologia  . . . . . . . . . . . . . . . III 533,58 666,97

Metges forenses i tècnics facul-
tatius de l’Institut de Toxicolo-
gia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 475,32 594,14

Metges forenses i tècnics faculta-
tius de l’Institut de Toxicologia. II 460,79 575,98

Metges forenses i tècnics facul-
tatius de l’Institut de Toxicolo-
gia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 446,18 557,72

Metges forenses en registres 
civils (Reial decret 181/1993, 
de 9 de febrer, DA 2a)  . . . . . . I 109,30 136,62

Metges forenses en registres 
civils (Reial decret 181/1993, 
de 9 de febrer, DA 2a)  . . . . . . II  80,12 100,15

Metges forenses en registres 
civils (Reial decret 181/1993, 
de 9 de febrer, DA 2a)  . . . . . . III  65,56  81,94

Personal al servei de l’Administració
de justícia

Grup 
d’acord 

amb 
l’article 
7è RD 

1909/2000

Quantia en € a incloure
en cada paga
extraordinària

Juny Desembre

    
Cos o escala de gestió processal 

i administrativa.
I 319,80 399,74
II 298,99 373,73
III 288,59 360,73
IV 278,22 347,77

Cos o escala de tramitació pro-
cessal i administrativa.

I 292,04 365,05
II 271,18 338,97
III 260,77 325,96
IV 250,37 312,96

Cos o escala d’auxili judicial. I 250,12 312,65
II 229,36 286,69
III 218,96 273,69
IV 208,55 260,68

Cos o escala de tècnics especialis-
tes de l’Institut Nacional de Toxi-
cologia i Ciències Forenses.

I 319,80 399,74
II 298,99 373,73
III 288,59 360,73

Cos o escala d’ajudants de labo-
ratori de l’Institut Nacional de 
Toxicologia i Ciències Forenses.

I 292,04 365,05
II 271,18 338,97
III 260,77 325,96

Secretaris de pau (a extingir). IV 347,72 434,64

Metges forenses amb règim transitori 
d’integració i retributiu

Grup
article 7è 

RD 
1909/2000

Quantia en € a incloure
en cada paga
extraordinària

Juny Desembre

    

Director regional d’inst. anatò-
mic forense o de clínica medi-
coforense (en agrupacions de 
jutjats algun dels quals estigui 
servit per magistrat o que con-
juntament amb un jutjat siguin 
titulars d’especialitat o càrrec 
directiu).

I 619,05 773,81
II 604,48 755,60

III 589,92 737,40

Director regional d’inst. anatò-
mic forense o de clínica medi-
coforense (en agrupacions no 
incloses a l’apartat anterior).

I 604,48 755,60
II 589,92 737,40
III 575,40 719,24

Director provincial d’inst. anatò-
mic forense o de clínica medi-
coforense (en agrupacions de 
jutjats algun dels quals estigui 
servit per magistrat o que con-
juntament amb un jutjat siguin 
titulars d’especialitat o càrrec 
directiu).

I 589,92 737,40
II 575,40 719,24
III 560,83 701,03

Director provincial d’inst. anatò-
mic forense o de clínica medi-
coforense (en agrupacions no 
incloses a l’apartat anterior).

I 575,40 719,24
II 560,83 701,03
III 546,27 682,83

Metges forenses i facultatius de l’Institut 
Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses

Grup
d’acord 

amb 
l’article 
7è RD 

1909/2000

Quantia en € a incloure
en cada paga
extraordinària

Juny Desembre

Metges forenses i facultatius de l’Institut 
Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses

Grup
d’acord 

amb 
l’article 
7è RD 

1909/2000 

Quantia en € a incloure
en cada paga 
extraordinària

Juny Desembre
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Cap de servei d’inst. anatòmic 
forense o de clínica medicofo-
rense (en agrupacions de jut-
jats algun dels quals estigui 
servit per magistrat o que con-
juntament amb un jutjat siguin 
titulars d’especialitat o càrrec 
directiu). 

I 560,83 701,03
II 546,27 682,83
III 531,70 664,62

Cap de servei d’inst. anatòmic 
forense o clínica medicoforense 
(en agrupacions no incloses a 
l’apartat anterior).

I 546,27 682,83
II 531,70 664,62
III 517,13 646,41

Cap de secció d’inst. anatòmic 
forense o clínica medicofo-
rense (en agrupacions de jut-
jats algun dels quals estigui 
servit per magistrat o que con-
juntament amb un jutjat siguin 
titulars d’especialitat o càrrec 
directiu).

I 531,70 664,62
II 517,13 646,41
III 502,52 628,15

Cap de secció d’inst. anatòmic 
forense o clínica medicoforense 
(en agrupacions no incloses a 
l’apartat anterior).

I 517,13 646,41
II 502,52 628,15
III 487,96 609,95

Metge forense (en agrupacions 
de jutjats algun dels quals esti-
gui servit per magistrat o que 
conjuntament amb un jutjat 
siguin titulars d’especialitat o 
càrrec directiu).

I 473,44 591,79
II 458,87 573,58
III 444,31 555,38

Metge forense (en agrupacions 
no incloses a l’apartat anterior).

I 458,87 573,58
II 444,31 555,38
III 429,74 537,17

Règim de jornada normal

Director regional d’inst. anatò-
mic forense o de clínica medi-
coforense.

I 422,47 528,08
II 407,90 509,87
III 393,33 491,66

Director provincial d’inst. anatò-
mic forense o de clínica medi-
coforense.

I 393,33 491,66
II 378,76 473,45
III 364,20 455,25

Cap de servei d’inst. anatòmic 
forense o de clínica medicofo-
rense.

I 364,20 455,25
II 349,58 436,97
III 335,02 418,77

Cap de secció d’inst. anatòmic 
forense o de clínica medicofo-
rense.

I 335,02 418,77
II 320,45 400,56
III 305,94 382,42

Metges forenses. I 276,81 346,01
II 262,24 327,80
III 247,62 309,52

 ANNEX XI

Fundacions del sector públic estatal

Fundació AENA.
Fundació Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i 

Acreditació.

Fundació Almadén-Francisco Javier Villegas.
Fundació Biodiversitat.
Fundació Canària Ports de Las Palmas.
Fundació Centre d’Estudis Econòmics i Comercials 

(CECO).
Fundació Centre de Recerca de Malalties Neurològi-

ques.
Fundació Centre Nacional de Recerca Oncològica 

Carlos III.
Fundació Centre Nacional del Vidre.
Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza.
Fundació Col·legis Majors MAE-AECI.
Fundació dels Ferrocarrils Espanyols.
Fundació de Serveis Laborals.
Fundació del Teatre Líric.
Fundació EFE.
Fundació ENRESA.
Fundació Escola d’Organització Industrial.
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnolo-

gia.
Fundació Espanyola per a la Innovació de l’Artesa-

nia.
Fundació Iberoamericana per al Foment de la Cul-

tura i Ciències del Mar.
Fundació ICO.
Fundació Institut de Recerca Cardiovascular Carlos III.
Fundació Institut Iberoamericà de Mercat de 

Valors.
Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de 

la Comunitat Valenciana.
Fundació Internacional i per a Llatinoamèrica d’Ad-

ministració i Polítiques Públiques.
Fundació Juan José García.
Fundació Laboral de Minusvàlids Santa Bárbara.
Fundació Museu do Mar de Galícia.
Fundació Museu Lázaro Galdiano.
Fundació Museu Sorolla.
Fundació Observatori de Prospectiva Tecnològica 

Industrial (OPTI).
Fundació per al Desenvolupament de la Formació a 

les Zones Mineres del Carbó.
Fundació per al Desenvolupament de la Recerca en 

Genòmica i Proteòmica.
Fundació per a la Cooperació i Salut Internacional 

Carlos III.
Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.
Fundació Parcs Nacionals.
Fundació Pluralisme i Convivència.
Fundació Reial Casa de la Moneda.
Fundació Residència d’Estudiants.
Fundació SEPI.
Fundació Servei Interconfederal de Mediació i Arbi-

tratge-SIMA.
Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupa-

ció.
Fundació Víctimes del Terrorisme.

ANNEX XII

Entitats públiques empresarials i organismes públics als 
quals es refereix l’article 1.h) d’aquesta Llei

Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF).

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA).
Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Indus-

trial (CDTI).
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions 

(CMT).
Comissió Nacional de l’Energia (CNE).
Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Metges forenses amb règim transitori 
d’integració i retributiu

Grup
article 7è 

RD 
1909/2000

Quantia en € a incloure
en cada paga
extraordinària

Juny Desembre
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Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS).
Consorci de la Zona Especial de les Canàries 

(CZEC).
Consorci València 2007.
Consorci Zona Franca Cadis.
Consorci Zona Franca de Gran Canaria.
Consorci Zona Franca Vigo.
Entitat Pública Empresarial Red.es (Red.es).
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de 

la Moneda (FNMT-RCM).
Ferrocarrils de Via Estreta (FEVE).
Gerència del Sector de la Construcció Naval.
Institut de Crèdit Oficial (ICO).
Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia 

(IDAE).
Loteries i Apostes de l’Estat (LAE).
Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries.
Renfe-Operadora.
SEPES Entitat Pública Empresarial de Sòl (EPE 

SÒL).
Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASE-

MAR).
Societat Estatal de Participacions Industrials 

(SEPI).

ANNEX XIII

Grans instal·lacions científiques

De conformitat amb el que estableix la disposició 
addicional desena d’aquesta Llei, s’especifiquen a con-
tinuació les instal·lacions científiques als efectes d’ac-
tivitat prioritària al mecenatge a què és aplicable 
aquesta disposició:

Plataforma Solar d’Almeria.
Centre Astronòmic de Calar Alto.
Institut de Radioastronomia Mil·limètrica 

d’Almeria.
Reserva Científica de Doñana.
Laboratori Subterrani de Canfranc.
Gran Telescopi de les Canàries.
Observatori del Teide.
Observatori de Roque de los Muchachos.
Centre Astronòmic de Yebes.
Centre de Computació i Comunicacions de 

Catalunya C4 (CESCA-CEPBA).
Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear 

(RMN de 800 MHz) del Parc Científic de Barcelona.
Sala Blanca del Centre Nacional de Microelectrò-

nica.
Font de Radiació del Sincrotró del Vallès.
Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional 

de Supercomputació (BSC-CNS).
Canal de Recerca i Experimentació Marítima 

(CIEM).
Dispositiu de Fusió Termonuclear TJII (CIEMAT).
Instal·lació d’Alta Seguretat Biològica (CISA-INIA).
Instal·lacions singulars d’enginyeria civil a CEDEX.
Xarxa IRIS de serveis telemàtics avançats a la 

comunitat científica espanyola.
Central de Tecnologia de l’Institut de Sistemes 

Optoelectrònics de la Universitat Politècnica de 
Madrid.

Canal d’Experiències Hidrodinàmiques d’El Pardo 
(CEHIPAR).

Vaixell Oceanogràfic Cornide de Saavedra.
Vaixell Oceanogràfic Sarmiento de Gamboa.
Vaixell de Recerca Oceanogràfica Hespérides.
Bases antàrtiques espanyoles Juan Carlos I i Gabriel 

de Castilla.
Planta de Química Fina de Catalunya.

Xarxa de centres propis i concertats de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), de la 
Generalitat de Catalunya.

SECCIÓ 01

Sense modificacions.

SECCIÓ 02. CORTS GENERALS

ALTA

Secció: 02. Corts Generals.
Servei: 02.
Programa: 911N.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: incrementar en 400,0 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: disminuir en 400,0 milers.

ALTA: (en milers de €)

Secció: 02. Corts Generals.
Servei: 03.
Programa: 911N.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 480.
Import: 200.

BAIXA: (en milers de €)

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 200.

ALTA

Secció: 02. Corts Generals.
Servei: 02. Congrés dels Diputats.
Programa: 911N Activitat legislativa.
Concepte: 11 «Personal eventual».
Import: 15,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 15,00 milers d’euros.
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SECCIÓ 03

Sense modificacions.

SECCIÓ 04

Sense modificacions.

SECCIÓ 05

Sense modificacions.

SECCIÓ 06

Sense modificacions.

SECCIÓ 07

Sense modificacions.

SECCIÓ 08

Sense modificacions.

SECCIÓ 12. MINISTERI D’AFERS EXTERIORS I DE
COOPERACIÓ

ALTA

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 142A. Acció de l’Estat a l’exterior.
Capítol: 2.
Article: 22.
Concepte: 227.06. Estudis i treballs tècnics.
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 500 milers.

ALTA

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 142A. Acció de l’Estat a l’exterior.
Capítol: 4.
Article: 49.
Concepte: 493. Protecció d’espanyols a l’estranger: 

assistència social, evacuacions, hospitalitzacions i repatri-
acions.

Import: 258 milers.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.

Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 258 milers.

ALTA

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 141M. Direcció i Serveis Generals d’Afers 

Exteriors.
Capítol: 4. Transferències corrents.
Article: 48 (Nou). A famílies i institucions sense ànim 

de lucre.
Concepte: 481 (Nou). A associacions juvenils i entitats 

d’àmbit nacional prestadores de serveis de joventut que 
pertanyin a organitzacions internacionals amb presència 
a l’Amèrica Llatina per a la realització de trobades iberoa-
mericanes a Espanya.

Import: 200 milers.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 200 milers.

ALTA

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 142A. Acció de l’Estat a l’exterior.
Concepte: 120.00. Sous grup A: 169.500 euros.
Concepte: 120.01. Sous grup B: 112.600 euros.
Concepte: 120.02. Sous grup C: 12.200 euros.
Concepte: 120.03. Sous grup D: 48.700 euros.
Concepte: 121.00. Complement de destinació: 225.500 

euros.
Concepte: 121.01. Complement específic: 225.500 

euros.
Concepte: 123.00. Indemnització per destí a l’estran-

ger: 1.948.000 euros.
Concepte: 130.00. Retribucions bàsiques: 699.000 

euros.
Concepte: 160.00. Seguretat Social: 276.000 euros.
Concepte: 202. Arrend. edif. i altres construccions: 

464.000 euros.
Concepte: 204. Arrend. material de transport: 1.000 

euros.
Concepte: 205. Arrend. mobiliari i béns: 4.000 euros.
Concepte: 208. Arrend. altre immobilitzat material: 

15.000 euros.
Concepte: 218. Béns situats a l’exterior: 290.000 

euros.
Concepte: 220.15. Material d’oficina a l’exterior: 

44.000 euros.
Concepte: 221.15. Subministraments a l’exterior: 

160.000 euros.
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Concepte: 222.15. Comunicacions a l’exterior: 138.000 
euros.

Concepte: 223. Transports: 40.000 euros.
Concepte: 224. Primes d’assegurances: 10.000 euros.
Concepte: 225.15. Tributs a l’exterior: 6.000 euros.
Concepte: 226.15. Despeses diverses a l’exterior: 

118.000 euros.
Concepte: 227.15. Treb. real. altres empr. i prof. a l’ext.: 

219.000 euros.
Concepte: 230. Dietes: 16.000 euros.
Concepte: 231. Locomoció: 27.000 euros.
Concepte: 232. Trasllat: 141.000 euros.
Concepte: 359. Altres despeses financeres: 2.000 

euros.
Concepte: 620. Inv. nova assoc. al func. operatiu serv.: 

2.905.000 euros.
Import: 8.317 milers.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 8.317 milers.

REPERCUSSIÓ EN L’ANNEX D’INVERSIONS REALS

ALTA

Projecte 2003.12.01.0001. Obertura noves representa-
cions.

Import: 2.075.000 €.
Projecte 2004.12.01.0010. Xarxa de Comunicacions 

entre MAE i les seves representacions a l’exterior.
Import: 290.000 €.
Projecte 2001.12.01.0009. Adquisició de vehicles.
Import: 540.000 €.

ALTA

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei: 103.
Programa: 143-A.
Concepte: 432.
Import: 4.500 milers.

BAIXA

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei: 103.
Programa: 143-A.
Concepte: 496.04.
Import: 4.500 milers.

ALTA

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei: 01.
Programa: 142A.

Article: 2.
Projecte d’inversió (nou): Ambaixades espanyoles a 

Rússia i la Xina.
Import: 60 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 60 milers d’euros.

ALTA

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei: 01.
Programa: 142A.
Concepte: 48100 Al Consell Federal Espanyol del 

Moviment Europeu.
Import: 17,80 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 17,80 milers d’euros.

ALTA

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei: 01.
Programa: 142A.
Concepte: 48104 A la Lliga Europea de Cooperació 

Econòmica.
Import: 6,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 6,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei 04: Secretaria d’Estat d’Afers Exteriors.
Programa: 142A. Acció de l’Estat a l’exterior.
Concepte: 492.04 «Programa Mundial Interagències 

(ONUSIDA)».
Import: 226,20 milers d’euros. 
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 BAIXA

Secció: 12.
Servei: 01.
Programa: 141M.
Article: 22611.
Import: 226,20 milers d’euros.

ALTA

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei 04: Secretaria d’Estat d’Afers Exteriors.
Programa: 142A. Acció de l’Estat a l’exterior.
Concepte: 492.06 (nou) «Organització Internacional de 

la Migració (OIM)».
Import: 300,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 12.
Servei: 01.
Programa: 141M.
Article: 22611.
Import: 300,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei: 03 Agència Espanyola de Cooperació Interna-
cional.

Programa: 143A. Cooperació per al desenvolupa-
ment.

Concepte: 
440.00 Casa Àrab, per al seu funcionament i activi-

tats. 2.000.000 €.
440.01 Casa Àfrica, per al seu funcionament i activi-

tats. 2.000.000 €.
440.02 Casa Sefarad, per al seu funcionament i acti-

vitats. 1.000.000 €.
440.03 Casa Àsia, per al seu funcionament i activi-

tats. 2.300.000 €.
440.04 Casa d’Amèrica, per al seu funcionament i 

activitats. 1.900.000 €.

Incrementar en 9.200,00 €.

BAIXA

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei: 03 Agència Espanyola de Cooperació Interna-
cional.

Programa: 143A. Cooperació per al desenvolupa-
ment.

Concepte: 
482.00 Casa Àsia, per al seu funcionament i activi-

tats. 2.300.000 €.
482.01 Casa Amèrica, per al seu funcionament i acti-

vitats. 1.900.000 €.
482.03 Casa Àfrica, per al seu funcionament i activi-

tats. 2.000.000 €.
482.04 Casa Àrab, per al seu funcionament i activi-

tats. 2.000.000 €.
482.05 Casa Sefarad, per al seu funcionament i acti-

vitats. 1.000.000 €.

Disminuir en 9.200,00 €.

ALTA: (en milers de €)

Secció: 12. Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció.

Servei 01: Ministeri. Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa 142A: Acció de l’Estat a l’exterior.
Singular 227.15: Treballs realitzats per altres empreses 

i professionals a l’exterior.
Augmentar en 60.

BAIXA: (en milers de €)

Secció 31: Despeses diversos ministeris.
Servei 02: D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Capítol 5: Fons de contingència i altres previstos.
Article 51: Altres imprevistos.
Concepte 510: Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Disminuir en 60.

SECCIÓ 13. MINISTERI DE JUSTÍCIA

ALTA

Secció: 13. Ministeri de Justícia.
Servei: 02. Direcció General de Relacions amb l’Admi-

nistració de Justícia.
Programa: 112A. Tribunals de justícia i ministeri fiscal.
Article: 63. Inversió de reposició associada al funcio-

nament operatiu dels serveis.
Superprojecte 1989.13.03.9190. «Reformes d’edificis 

seu d’òrgans judicials. Diverses comunitats».
Projecte 2005.13.02.0003. Burgos.
Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 13. Ministeri de Justícia.
Servei: 02.
Programa: 112A. Tribunals de justícia i ministeri fiscal.
Article: 63.
Superprojecte 1989.13.03.9190. «Reformes d’edificis 

seu d’òrgans judicials. Diverses comunitats».
Projecte 1999.13.02.0022. Obres diverses, reformats i 

liquidacions.
Import: 1.000 milers.

ALTA

Secció: 13. Ministeri de Justícia.
Servei: 02. Direcció General de Relacions amb l’Admi-

nistració de Justícia.
Programa: 112A. Tribunals de justícia i ministeri fiscal.
Singular 121.00. Import: 2.932,68 milers.
Singular 220.00. Import: 378,64 milers.
Concepte: 620. Import: 2.169,00 milers.
Superprojecte 2006.13.02.9001. Dot. N. Òrgans i O. 

Judic.
Projecte 2006.13.02.0011. Dot. N. Òrgans i O. Judic.
Incrementar en 5.480,32 milers.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
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Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Disminuir en 5.480,32 milers.

ALTA

PRESSUPOST DE DESPESES DE L’ORGANISME 101

Secció: 13. Ministeri de Justícia.
Organisme 101. Centre d’Estudis Jurídics.
Programa: 111Q. Formació de personal de l’Adminis-

tració de justícia.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 481. Beques per a la preparació d’oposici-

ons de les carreres judicial i fiscal.
Import: 270 milers.

ALTA

PRESSUPOST D’INGRESSOS DE L’ORGANISME 101

Secció: 13. Ministeri de Justícia.
Organisme 101. Centre d’Estudis Jurídics.
Concepte: 870. Romanent de tresoreria.
Import: 270 milers.

ALTA

Secció: 13. Ministeri de Justícia.
Servei: 02. Direcció General de Relacions amb l’Admi-

nistració de Justícia.
Programa: 112A. Tribunals de Justícia i Ministeri de 

l’Interior.
Capítol: 06. Inversions reals.
Article: 63. Inversió de reposició associada al funcio-

nament operatiu dels serveis.
Concepte: 630: Inversió de reposició associada al fun-

cionament operatiu dels serveis.
Superprojecte 1989.13.03.9190. «Reformes d’edificis 

seu d’òrgans judicials diverses comunitats».
Projecte: 2006.13.02.0020. Albacete.
Import: 200 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. de Pressupostos. Despeses dels 

departaments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Capítol: 05: Fons de contingència i altres imprevistos.
Article: 51: Altres imprevistos.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 200 milers d’euros.

SECCIÓ 14. MINISTERI DE DEFENSA

Sense modificacions.

SECCIÓ 15. MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA

On diu:

15.01.923 M.760. Conveni amb l’Ajuntament de 
Saragossa per a la construcció del Parc Metropolità de 
l’Aigua.

Ha de dir:
15.01.923 M.760. «A l’Ajuntament de Saragossa per a 

la construcció del Parc Metropolità de Saragossa, en el 
marc del Conveni de col·laboració entre l’Estat, la Diputa-
ció General d’Aragó i l’esmentat Ajuntament».

ALTA

Secció: 15. Ministeri d’Economia i Hisenda.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 923M. Direcció i Serveis Generals d’Econo-

mia i Hisenda.
Capítol: 4. Transferències corrents.
Article: 44. A societats mercantils estatals, EE i altres 

OP.
Concepte: 448. Al Consorci de la Zona Especial Canà-

ria.
Dotació: 600 milers.

BAIXA

Secció: 15. Ministeri d’Economia i Hisenda.
Servei: 14. Direcció General de Fons Comunitaris.
Programa: 422. A Incentius regionals a la localització 

industrial.
Capítol: 7. Transferències de capital.
Article: 77. A empreses privades.
Concepte: 771. Subvencions a empreses localitzades 

en zones de promoció econòmica i altres zones acordades 
pel Govern.

Dotació: 600 milers.

SECCIÓ 16. MINISTERI DE L’INTERIOR

ALTA

Secció: 16. Ministeri de l’Interior.
Servei: 03. Direcció General de la Policia.
Programa: 132A. Seguretat Ciutadana.
Capítol: 6.
Article: 63.
Superprojecte 2004.16.03.8001. Infraestructures.
Proj. Cod. 2004.16.03.3063. Obres urgents imprevis-

tes.
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 500 milers.

ALTA

Secció: 16. Ministeri de l’Interior.
Servei: 04. Direcció General de la Guàrdia Civil.
Programa: 132A. Seguretat Ciutadana.
Capítol: 6.
Article: 63.
Superprojecte 2004.16.04.8001. Infraestructures.
Proy. Cod. (nou) 2006.16.04.3060. Obres urgents 

imprevistes.
Import: 700 milers.
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BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 700 milers.

A L’ANNEX D’INVERSIONS REALS I PROGRAMACIÓ PLU-
RIANUAL

ENTITAT: SOCIETAT D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPA-
MENTS PENITENCIARIS, SA

ALTA

Comunitat Autònoma: Castella i Lleó.
Província: Zamora.
Projecte (nou): Centre Penitenciari per a Drogodepen-

dents a Zamora.
Import: 200 milers.

BAIXA

Comunitat Autònoma: no regionalitzable.
Província: no regionalitzable.
Codi de projecte: 0147.
Import: 200 milers.

ALTA

Secció: 16. Ministeri de l’Interior.
Servei: 01.
Programa: 924-M.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 485.01. Finançament a partits polítics (Llei 

orgànica 3/1987).
Import: 1.168,20 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 1.168,20 milers.

ALTA

Secció: 16. Ministeri de l’Interior.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 131P. Dret d’asil i apàtrides.
Concepte: 226.02. Publicitat i propaganda. Quantia: 30 

milers de €.
Concepte: 226.06. Reunions, conferències i cursos. 

Quantia: 280 milers de €.
Concepte: 227.06. Estudis i treballs tècnics. Quantia: 

260 milers de €.
Concepte: 230. Dietes. Quantia: 130 milers de €.
Concepte: 231. Locomoció. Quantia: 70 milers de €.
Concepte: 233. Altres indemnitzacions. Quantia: 230 

milers de €.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Quantia: 1.000 milers €.

ALTA

Secció: 16. Ministeri de l’Interior.
Servei: 101. Prefectura de Trànsit.
Programa: 132 B. Seguretat Viària.
Article: 46.
Concepte: 460. A corporacions locals per a ajuda a la 

renovació de parcs infantils de trànsit.
Dotació 2006 addicional: 100 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 51.
Dotació 2006: 100 milers d’euros.

ALTA

Secció: 16. Ministeri de l’Interior.
Servei: 101. Prefectura de Trànsit.
Programa: 132 B. Seguretat Viària.
Article: 48. A corporacions locals.
Concepte: 485. Pla de suport a l’educació viària.
Dotació 2006 addicional: 160 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 51.
Dotació 2006: 160 milers d’euros.

ALTA

Secció: 16. Ministeri de l’Interior.
Servei: 03.
Programa: 132 A.
Article: 63.
Projecte d’inversió (nou): Millores dels calabossos de 

la comissaria d’Eivissa.
Import: 240 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 240 milers d’euros.
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ALTA

Secció: 16. Ministeri de l’Interior.
Servei: Secretaria d’Estat de Seguretat.
Programa: 132. Seguretat Ciutadana.
Capítol: 4. Transferències corrents.
Concepte: 452. Creació del Punt d’Inspecció Fronte-

rera de Lanzarote, a les Canàries.
Import: 1.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 1.000,00 milers d’euros.

ALTA: (en milers de €)

Secció: 16. Ministeri de l’Interior.
Servei: 04. Direcció General de la Guàrdia Civil.
Programa: 132A. Seguretat Ciutadana.
Concepte: 150. Productivitat.
Augmentar en 8.768,21.

BAIXA: (en milers de €)

Secció: 16. Ministeri de l’Interior.
Servei: 04. Direcció General de la Guàrdia Civil.
Programa: 132A. Seguretat Ciutadana.
Concepte: 121.06. Complement específic singular FC 

Seguretat.
Disminuir en 8.768,21.

SECCIÓ 17. MINISTERI DE FOMENT

ALTA

Secció: 17.
Servei: 02. Direcció General de Programació Econò-

mica.
Programa: 451N.
Concepte: 620.
Projecte (nou): Suport a l’expansió territorial de cotxe 

multiusuari («carsharing») i cotxe compartit («carpoo-
ling»).

Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.000 milers.

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Singular: 225.10. «Tributs».
Import: 30,60 milers.
On diu en el Projecte de pressupostos: «Tributs», ha de 

dir: «Tributs. Obligacions d’exercicis anteriors».

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Concepte: 780 (nou): «Ajudes a la recerca».
Import: 327 milers.

BAIXA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Plani-

ficació.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Concepte: 780: «Ajudes a la recerca».
Import: 327 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 1999.17.20.0660. Línia fèrria Barcelona-

Puigcerdà (tram Ripoll-Puigcerdà).
Import: 10.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 10.000 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): (Estudi viabilitat) Traçat Barcelona-

Mataró-Blanes.
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
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Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Rodalies de Barcelona, desdoblament 

Montcada-la Garriga.
Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.000 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005.17.40.0790. Port de Barcelona. Conne-

xió ferroviària amb Cornellà.
Import: 300 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 300 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Connexió ferroviària Barcelona Sants-

Aeroport de Barcelona.
Import: 300 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 300 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 1992.17.39.0010. LAV València-Tarragona.
Import: 12.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 12.000 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Rodalies de València. Estudis i planifica-

ció de la xarxa ferroviària de rodalies de València.
Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.000 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 1995.17.39.0610. Rodalies de Madrid.
Import: 2.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 2.000 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005.17.40.0668. Xàtiva-Alcoi (PC).
Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
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Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.000 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2001.17.40.0345. Osca-Canfranc.
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Terol-Sagunt (EI).
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): FEVE. Bypass Gijón.
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Electrificació i millora de la línia C3 de 

Rodalies València-Utiel.
Import: 1.500 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.500 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Fregenal de la Sierra i Port de Huelva.
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Variant d’Alcantarilla.
Import: 300 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 300 milers.
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ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Concepte: 601. Altres.
Superprojecte: 1995.17.39.9100 Corredor Mediterrani.
Projecte: 2006.17.040.0902 LAV Múrcia-Almeria. Trams 

Lorca-Totana, Totana-Alhama.
Import: 8.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20 Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Plani-

ficació.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Article: 610. Inversions en terrenys.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 8.000 milers d’euros.

A L’ANNEX D’INVERSIONS REALS

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Article: 60.
Superprojecte: 1987.23.03.9010. Rodalies.
Anul·lació de la condició de vinculació del dit super-

projecte i, en conseqüència, eliminar-lo de l’annex d’in-
versions vinculants.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Estudis Complex Ferroviari d’Irun. 

(Estació intermodal d’Irun).
Import: 300 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 300 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Estudis variant sud ferroviària de 

Bilbao.
Import: 300 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 300 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Estudis integració ferroviària de Vitò-

ria.
Import: 300 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 300 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Autovia Montblanc-Tàrrega-Fonolleres 

(província Tarragona).
Import: 300 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 300 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Construcció de dues interseccions 

tipus rotonda en els PK 666,7 i 666,2 (Calella).
Import: 450 milers.
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BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 450 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Ampliació del pont N-2 sobre el tren de 

Tordera.
Import: 100 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 100 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Accés doble nivell Vimbodí N-240.
Import: 600 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 600 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2001.17.38.0493. Aeroport de Reus-Tarragona 

(O).
Import: 200 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.

Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 200 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005.17.38.0947. N-340 Variant de l’Aldea (PC).
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005.17.38.0947. N-340 Variant de l’Aldea (O).
Import:100 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 100 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Autovia Montblanc-Tàrrega-Fonolleres 

(província Lleida).
Import: 300 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 300 milers.
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ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Interseccions i rotondes N-230 (Lleida-

Alfarràs).
Import: 700 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 700 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2003.17.38.4112. Autovia A-22. Tram Cerdeda-

Variant Almacelles (O).
Import: 2.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 2.000 milers.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Concepte: 611. Altres.
Projecte: 1998.17.38.3170. N-260 Xerrallo-el Pont de 

Suert (PC).
Import: 150 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Plani-

ficació.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Article: 610. Inversions en terrenys.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 150 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.

Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005.17.38.4201. Autovia A-14. Tram Rosselló-

Almenar.
Import: 150 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 150 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005.17.38.4202. Autovia A-14. Almenar-límit 

prov. Osca (PC).
Import: 10 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 10 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005.17.38.4199. Autovia A-14. Tram Lleida-

Rosselló (enllaç A-2) (PC).
Import: 150 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 150 milers.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Concepte: 611. Altres.
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Projecte: 2004.17.38.3649. Variant de la Seu d’Urgell 
(EI).

Import: 100 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Plani-

ficació.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Article: 610. Inversions en terrenys.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 100 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Autovia A-2. Connexió Baix Llobregat-

AP7 (O).
Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.000 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Accés doble nivell. N-340. Alcanar.
Import: 600 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 600 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 1998.17.38.43.85. Autovia A-27. Tram 

Tarragona-el Morell (O).
Import: 2.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 2.000 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Jumilla-Caudete.
Import: 1.500 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.500 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Variant de Montalbán (Terol) (EI).
Import: 100 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 100 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Rotonda Chinales variant Còrdova.
Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
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Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.000 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Millora accessibilitat Vicálvaro.
Import: 1.200 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.200 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Desdoblament Burgos Ebre-Alcanyís.
Import: 300 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 300 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 1998.17.38.44.70. Verín-Frontera portuguesa.
Import: 400 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 400 milers.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Concepte: 611. Altres.
Projecte: 2002.17.38.3586. N-145 de la Seu d’Urgell-

Andorra.
Import: 300 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Plani-

ficació.
Programa: 451-N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Article: 610. Inversions en terrenys.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 300 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Concepte: 611. Altres.
Projecte: 2004.17.38.3649. Variant de la Seu d’Urgell.
Import: 100 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Plani-

ficació.
Programa: 451-N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Article: 610. Inversions en terrenys.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 100 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Article: 60. Inversió nova en infraestructura i béns des-

tinats a l’ús general.
Projecte: 2005.17.38.0594. Circumval·lació Segòvia. 

SG-20 (PC).
Import: 400 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 400 milers.
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ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació en infraestructures de trans-

ports de carreteres.
Capítol: 6.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

d’ús general.
Projecte: 2003.17.38.4124. Tercer Carril Bunyol-Valèn-

cia i carril BUS-VAO (PC).
Import: 2.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 2.000 milers.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B. Creació d’infraestructures de carre-

teres.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 60. Inversió nova.
Projecte: 2005.17.38.4088. Prolongació variant 

d’Ágreda fins a Matalebreras en A-15 (3 km). Autovia 
Medinaceli-Sòria-Tudela (PC).

Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.000 milers.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructures de carrete-

res.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 60. Inversió nova.
Projecte: 2005.17.38.4187. Autovia A-11. Tram Venta 

Nueva-enllaç San Circe (PC).
Import: 600 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 600 milers.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2004.17.38.0976. Autovia A-4. Duplicació Dos 

Hermanas-Jerez de la Frontera.
Import: 2.214 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 2.214 milers.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 60. Inv. nova en infraestructura i béns desti-

nats a l’ús general.
Projecte: 2001.17.38.4040. Autovia A-65 Palència-Bena-

vente (EI).
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2000.17.38.4670-Valladolid-Villanubla. Accés 

aeroport (PC) (15,3 km).
Import: 3.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 3.000 milers.
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ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2000.17.38.4680-Autovia A-11, tram variant 

d’Aranda-Valladolid (PC) (76,0 km).
Import: 2.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 2.000 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2002.17.38.3567. Autovia A-52. Tram: Vigo 

Porriño (EI).
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 17.38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte: 2004.17.38.0546 Autovia ronda Bahía de 

Santander. Tram Peñacastillo-Cacicedo (0).
Import: 1.000 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.000 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 17.38. Direcció General de Carreteres.

Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-
res.

Capítol: 6.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte. 2005.17.38.0746-Autovia Dos Mares (EP).
Import: 970 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 970 milers.

ALTA
Secció: 17.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 61. Inversió de reposició en infraestructures i 

béns destinats a l’ús general.
Projecte: N-420. Variant de Calanda.
Import: 100 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 100 milers.

ALTA
Secció: 17.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 61. Inversió de reposició en infraestructures i 

béns destinats a l’ús general.
Projecte: N-420. Variant de La Mata de los Olmos.
Import: 100 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 100 milers.

ALTA
Secció: 17.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6. Inversions reals.
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Article: 61. Inversió de reposició en infraestructures i 
béns destinats a l’ús general.

Projecte: N-420. Variant de Gargallo (Terol).
Import: 100 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 100 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 17.38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 60.
Projecte: Condicionament i ampliació La Hermida.
Import: 100 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 100 milers.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 17.38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: Connexió A-67-NA-611. Matamorosa. Obra 

complementària de l’autovia.
Import: 100 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 100 milers.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 17.38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: Variant Alceda-Ontaneda.
Import: 50 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 50 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 17.38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: Variant de Puente Viesgo (PC).
Import: 50 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 50 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 17.38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6.
Article: 61. Inversió de reposició en infraestructures i 

béns destinats a l’ús general.
Projecte: 2002.17.38.3584 N-621. Variant de Potes (PC).
Import: 50 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 50 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 17.38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: Autovia Ronda Parbayón-Cacicedo (0).
Import: 500 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.



126 Dilluns 2 gener 2006 Suplement núm. 1

Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 17.38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte: 2003.17.38.4049. Conveni Santander (PC).
Import: 500 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte (nou): Via perimetral de la ciutat de Terol.
Import: 500 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers.

ALTA
Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: A6-Zapateira.
Import: 2.000 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 2.000 milers.

ALTA
Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Variant Milladoiro N-525 (El).
Import: 30 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 30 milers.

ALTA
Secció: 17.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: Prolongació de la carretera A92 a la ciutat 

d’Almeria.
Import: 200 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 200 milers.

A l’annex d’inversions reals.
Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Projecte: 2000.17.38.3370 denominat N-110 Variant 

d’Ayllón.
On diu: 
Cost total: 1.165,32.
Projecte 2006: 1.000.
Projecció 2007.

Ha de dir:
Cost total: 6.698,88.
Projecte 2006: 1.000.
Projecció 2007: 5.698,88.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Concepte: 601 Altres.
Projecte: 2005.17.38.0107 Autovia del Cantàbric, tram 

Unquera-Llanes.
Import: 150 milers d’euros.
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BAIXA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Pla-

nificació.
Programa: 451-N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Article: 610. Inversions en terrenys.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 150 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 C. Conservació i explotació de carrete-

res.
Concepte: 611. Altres.
Superprojecte: 1999.17.38.9201.
Projecte (nou): Travessia de San Roque del Acebal i 

condicionament de la intersecció. CN-634 de Sant 
Sebastià a Santiago de Compostel·la.

Import: 250 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Pla-

nificació.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Article: 610. Inversions en terrenys.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 250 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Concepte: 611. Altres.
Projecte: 2004.17.38.3618. N-432 Variant de Santa 

Marta de los Barros (O) (6,5 km).
Import: 500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Plani-

ficació.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Article: 610. Inversions en terrenys.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Concepte: 611. Altres.
Projecte: 2002.17.38.3574. Variant de La Albuera (O) 

(6,2 km).
Import: 500 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Plani-

ficació.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Article: 610. Inversions en terrenys.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 17.38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte: 2004.17.38.4146. Autovia A-58 Tram Trujillo-

Plasenzuela (O).
Import: 500 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 17.38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Capítol: 6.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte: 2004.17.38.4144. Autovia A-58. Tram N-V Truji-

llo (O).
Import: 500 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B. Creació d’infraestructures de carre-

teres.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 60. Inversió nova.
Projecte: 2005.17.38.4191. Autovia A-11. Tram San Este-

ban de Gormaz-variant de Langa de Duero (PC).
Import: 850 milers.



128 Dilluns 2 gener 2006 Suplement núm. 1

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 850 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B. Creació d’infraestructures de carre-

teres.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 60. Inversió nova.
Projecte: 2005.17.38.4189. Autovia A-11. Tram variant de 

Burgo de Osma-San Esteban de Gormaz (PC).
Import: 850 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 850 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B. Creació d’infraestructures de carre-

teres.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 60. Inversió nova.
Projecte: 2005.17.38.4188. Autovia A-11. Tram: enllaç 

San Circe-variant de Burgo de Osma (PC).
Import: 700 milers.

BAIXA
Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 700 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Concepte: 611 Altres.
Superprojecte: 1988.17.04.9007 Condicionaments.
Projecte (nou): Variant sud-oest de Talavera de la Reina 

(Toledo). N-502.
Import: 100 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Plani-

ficació.

Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals de 
Foment.

Article: 610. Inversions en terrenys.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 100 milers d’euros.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Concepte: 611. Altres.
Projecte (nou): Variant de Puertollano.
Import: 250 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Plani-

ficació.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Article: 610. Inversions en terrenys.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 250 milers d’euros.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Concepte: 611. Altres.
Projecte (nou): Millora accessibilitat Vicálvaro-San 

Blas.
Import: 1.200 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Plani-

ficació.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Article: 610. Inversions en terrenys.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.200 milers d’euros.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructures de carrete-

res.
Article: 60. Inversió d’infraestructures i béns destinats 

a l’ús general.
Projecte: 2004.17.38.4128.
Denominació: Millora de la connectivitat entre el Baix 

Llobregat i el Vallès Occidental. Tram II.
Import: 800 milers.

BAIXA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructures de carrete-

res.
Article: 60. Inversió d’infraestructures i béns destinats 

a l’ús general.
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Projecte: 2004.17.38.4128.
Denominació: Autovia B-40. Tram: Olesa de 

Montserrat-Viladecavalls (O) (5,9 km).
Import: 800 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructures de carrete-

res.
Article: 60. Inversió d’infraestructures i béns destinats 

a l’ús general.
Projecte: 0010.
Denominació: Planejament i projectes.
Import: 50 milers.

BAIXA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructures de carrete-

res.
Article: 60. Inversió d’infraestructures i béns destinats 

a l’ús general.
Projecte: 2003.17.38.4119.
Denominació: Tancament de l’autovia orbital de 

Barcelona (EI) (26,0 km).
Import: 50 milers.

ALTA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructures de carrete-

res.
Article: 60. Inversió d’infraestructures i béns destinats 

a l’ús general.
Projecte: 0010.
Denominació: Planejament i projectes.
Import: 100 milers.

BAIXA
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructures de carrete-

res.
Article: 60. Inversió d’infraestructures i béns destinats 

a l’ús general.
Projecte: 4106.
Denominació: Autovia Vilafranca-Abrera. Barcelona 

(El) (35,0 km).
Import: 100 milers.

Al pressupost de l’entitat Aeroports Espanyols i Nave-
gació Aèria (AENA).

ALTA
Pressupost d’explotació «Haver».
Import: net del volum de negoci: vendes.
Import: 1.000 milers.

ALTA
Pressupost de capital: «Aplicació de fons».
Adquisició d’immobilitzat: immobilitzat material.
Import: 1.000 milers.

Repercussió en l’annex d’inversions reals. Entitat 
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA).

ALTA

Comunitat Autònoma: Catalunya.
Província: Girona.
Projecte: 0175. Millora capacitat edifici de la Terminal 

de l’Aeroport de Girona.
Import: 1.000 milers.

Al pressupost de l’entitat Aeroports Espanyols i 
Navegació Aèria (AENA).

ALTA

Pressupost d’explotació «Haver».
Import: net del volum de negoci: vendes.
Import: 60 milers.

ALTA

Pressupost de capital: «Aplicació de fons».
Adquisició d’immobilitzat: immobilitzat material.
Import: 60 milers.

Repercussió en l’annex d’inversions reals. Entitat 
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA).

ALTA

Comunitat Autònoma: Andalusia.
Província: Còrdova.
Projecte (nou): Ampliació pista d’aterratge Aeroport 

de Còrdova.
Import: 60 milers.

Al pressupost de l’entitat Aeroports Espanyols i 
Navegació Aèria (AENA).

ALTA

Pressupost d’explotació «Haver».
Import: net del volum de negoci: vendes.
Import: 2.000 milers.

ALTA

Pressupost de capital: «Aplicació de fons».
Adquisició d’immobilitzat: immobilitzat material.
Import: 2.000 milers.

Repercussió en l’annex d’inversions reals. Entitat 
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA).

ALTA

Comunitat Autònoma: Catalunya.
Província: Girona.
Projecte: 0173. Ampliació plataforma Aeroport de 

Girona.
Import: 2.000 milers. 
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 Al pressupost de l’entitat Aeroports Espanyols i Nave-
gació Aèria (AENA).

ALTA

Pressupost d’explotació «Haver».
Import: net del volum de negoci: vendes.
Import: 5.000 milers.

ALTA

Pressupost de capital: «Aplica ció de fons».
Adquisició d’immobilitzat: immobilitzat material.
Import: 5.000 milers.

Repercussió en l’annex d’inversions reals. Entitat 
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA).

ALTA

Comunitat Autònoma: Comunitat Foral de Navarra.
Província: Navarra.
Projecte: Instal·lació dels sistemes d’aproximació i 

millora de les condicions de seguretat a l’Aeroport de 
Noaín.

Import: 5.000 milers.

A l’annex d’inversions reals i programació plurianual.

Entitat: Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF).

ALTA

Comunitat Autònoma: Andalusia.
Província: Huelva.
Projecte: Renovació de via Huelva-Zafra.
Import: 500 milers.

BAIXA

Comunitat Autònoma: no regionalitzable.
Província: no regionalitzable.
Projecte: 1008.
Import: 500 milers.

A l’annex d’inversions reals i programació plurianual.

Entitat: Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF).

ALTA

Comunitat Autònoma: Castella i Lleó.
Província: Àvila.
Codi de projecte: 2010. Connexió Àvila.
Import: 500 milers.

BAIXA

Comunitat Autònoma: no regionalitzable.

Província: no regionalitzable.
Codi de projecte: 2015.
Import: 500 milers.

A l’annex d’inversions reals i programació plurianual.

Entitat: Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF).

ALTA

Comunitat Autònoma: Comunitat Valenciana.
Província: València.
Projecte: Integració urbana de la línia rodalies C1 a la 

zona 1 de RENFE València (Silla-València). Estudis.
Import: 500 milers.

BAIXA

Comunitat Autònoma: no regionalitzable.
Província: no regionalitzable.
Codi de projecte: 1008.
Import: 500 milers.

Al pressupost de capital.

Entitat: Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries (consoli-
dat).

Inversió: Aplicació de fons.

Comunitat Autònoma: Canàries.
Província: Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran 

Canaria.

Immobilitzat material.

Import: 13.750 milers d’euros.

Finançament: origen de fons.

Comunitat Autònoma: Canàries.
Província: Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran 

Canaria.
Finançament aliè a llarg termini: préstec d’altres.
Import: 13.750 milers d’euros.
Denominació:

Increment de la inversió material de l’Autoritat Portuà-
ria de Santa Cruz de Tenerife per un import de 10.000 
milers d’euros, destinat al desenvolupament del Port de 
Santa Cruz de Tenerife i Port de Granadilla, amb finança-
ment a càrrec d’un increment net de l’endeutament ban-
cari a llarg termini pel mateix import.

Increment de la inversió material de l’Autoritat Portuà-
ria de Las Palmas, per un import de 3.750 milers d’euros, 
per emprendre el desenvolupament del Programa d’in-
versions al Port de Las Palmas, finançat en la seva totalitat 
amb un increment net de l’endeutament bancari a llarg 
termini.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453-A.
Capítol: 6.
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Article: 60.
Projecte: 2000.17.20.0134 LAV a Galícia (Medina-

Zamora-Lubián-Ourense).
Import: 2.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 2.000 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453-A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): Ferrol-A Coruña.
Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.000 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453-A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 1998.17.20.0575. Eix Atlàntic i altres actuacions 

ferroviàries a Galícia (Conveni).
Import: 11.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 11.000 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453-B.
Capítol: 6.

Article: 60.
Projecte: 2002.17.38.4083. Circumval·lació de Pontevedra 

(PC) (11,4 km).
Import: 390 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 390 milers.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453-B.
Concepte: 601. Altres.
Projecte: 2003.17.38.4107. Autovia A-57. Connexió A-52 

Pontevedra (PC).
Import: 890 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Concepte: 610 Inversions en terrenys.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 890 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453-B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005.17.38.0589. AC-14 Tram: As Lonzas-

Zapateira (O).
Import: 300 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 300 milers.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 17.38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453-B.
Capítol: 6.
Article: 61.
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Projecte: 2004.17.38.3622. N-640 Variant d’A Estrada 
(PC) (8,52 km).

Import: 250 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 250 milers.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453-B.
Concepte: 601.
Superprojecte: 1993.17.38.9006.
Projecte: 1998.17.38.4380. Segon cinturó circumval-

lació de Vigo (Conveni). (O). (9,2 km).
Import: 1.500 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.500 milers.

A l’annex d’inversions reals.

Entitat: Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF).

ALTA

Comunitat Autònoma: País Basc.
Província: Biscaia.
Codi de projecte: 2008. LAV Vitòria-Bilbao-Sant 

Sebastià.
Import: 29.000 milers.

BAIXA

Comunitat Autònoma: no regionalitzable.
Província: no regionalitzable.
Codi de projecte: 1008.
Import: 29.000 milers.

A l’annex d’inversions reals i programació plurianual.

Entitat: Aeroports Espanyols i Navegació Aèria 
(AENA).

Comunitat Autònoma: Aragó.
Província: Saragossa.

En la programació plurianual, total província de 
Saragossa: 

On diu:    

«2008 2009    

1.441 3.088».    

Ha de dir:    

«2008 2009    

4.529 –».    

 ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38.
Programa: 453-B.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: N-211. Casp-Mequinensa.
Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451-N.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.000 milers.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453-B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Concepte: 601. Altres.
Projecte d’inversió: Nou. Variant carretera Villalba Baja 

(Terol).
Import: 100 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Plani-

ficació.
Programa: 451-N. Direcció i Serveis Generals de 

Foment.
Concepte: 610. Inversions en terrenys.
Projecte d’inversió: 2005.17.20.6199. Inversions diver-

ses.
Import: 100 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453-A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
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Capítol: 7. Transferències de capital.
Article: 743.A. EUSKOMODAL.
Import: 250.000 euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classificades.
Import: 250.000 euros.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Concepte: Supressió del pas a nivell d’Arkotxa (Trapa-

garan-Biscaia).
Import: 1.500.000 euros.

BAIXA

Secció: 31.
Programa: 929M.
Import: 1.500.000 euros.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Concepte: Supressió dels dos passos a nivell a Ortue-

lla (Biscaia).
Import: 10.000.000 d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Programa: 929M.
Import: 10.000.000 d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Plani-

ficació.
Programa: 441M. Subvencions i suport al transport 

terrestre.
Concepte: 473.01 (nou). Per compensar la pèrdua d’in-

gressos per la rebaixa de les tarifes del peatge de Mollet 
en l’AP-7.

Import: 12.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.

Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 12.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. D. G. de Ferrocarrils.
Programa: 453A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Concepte: 60. Inversió nova en infraestructura i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte d’inversió: 1995.17.39.0600. «Rodalies de 

Barcelona»: Execució Premià de Mar. Sector Can Pou-
Camp de Mar.

Import: 1.202,02 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Concepte: 60.
Projecte: 2005.17.40.9600 (no regionalitzable).
Import: 1.202,02 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Article: 60.
Projecte: Nou.
Província: Madrid.
Denominació: 1995-17.39.0610. Estudis noves actua-

cions en rodalies de Madrid.
Baixador rodalies al polígon La Frontera.
Viabilitat de rodalies a San Martín de Valdeiglesias.
Línies fèrries a Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón, Mós-

toles, Pinto i grans ciutats del Corredor del Henares.
Import: 500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructures de carrete-

res.
Article: 60.
Projecte: 2005.17.38.0107. Autovia del Cantàbric. Tram 

Unquera-Llanes.
Import: 1.200 milers d’euros.
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BAIXA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals.
Article: 61.
Crèdit: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 1.200 milers d’euros.

ALTA

17.01.451N.760 nou. Substitució del Teatre de Getxo 
(Biscaia)-Getxo Antzokia, per una nova infraestructura 
escènica.

Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

17.20.451N.61.
Projecte: 2005.17.20.6199.
Import: 1.000 milers d’euros.

ALTA

17.01.451N.761 nou. Rehabilitació del Palau Horkasitas. 
Balmaseda (Biscaia).

Import: 1.500 milers d’euros.

BAIXA

17.20.451N.61.
Projecte: 2005.17.20.6199.
Import: 1.500 milers d’euros.

ALTA

17.01.451N.762 nou. Rehabilitació del Palau de Patrokua 
a Markina-Xemein (Biscaia).

Import: 500 milers d’euros.

BAIXA

17.20.451N.61.
Projecte: 2005.17.20.6199.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

17.01.451N.763 nou. Rehabilitació de l’antic Palau de 
Justícia de Tolosa (Guipúscoa).

Import: 500 milers d’euros.

BAIXA

17.20.451N.61.
Projecte: 2005.17.20.6199.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

17.01.451N.767.
Import: 10.000 milers d’euros.

BAIXA

17.20.451N.61.
Projecte: 2005.17.20.6199.
Import: 10.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453C.
Article: 72.
Projecte (nou): Rotonda de l’Arboç.
Import: 400 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 400 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 40.
Programa: 453A.
Article: 60.
Projecte 0401: Supressió passos a nivell per soterra-

ment de l’actual traçat Figueres (El).
Import: 300 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 300 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. D. G. de Carreteres.
Programa: 453C. Conservació i explotació de carrete-

res.
Concepte: 767 (nou). Ajuntament de l’Arboç. Obres de 

la rotonda de l’Arboç a la N-340.
Import: 400 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 400 milers d’euros.
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ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Article: 75. A comunitats autònomes.
Concepte (nou): Il·luminació i seguretat en túnels de 

La Galga-San Andrés y Sauces. Clau: 20-TF-1183.
Import: 2.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 2.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Article: 61. Inversió de reposició en infraestructures i 

béns destinats a l’ús general.
Projecte d’inversió (nou): «Encreuament N-240/LV 

7013 terme municipal de Vinaixa».
Import: 300,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Article: 61.
Projecte: 2005.17.20.6199. Inversions diverses.
Import: 300,00 milers d’euros.

ALTA (milers d’euros)

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Article: 61. Inversió de reposició en infraestructures i 

béns destinats a l’ús general.
Concepte (nou): Accessibilitat entre les riberes de la 

línia de RENFE Barcelona-Manresa en el tram urbà de 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Nova dotació 2006: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929 M.
Concepte: 510.
Import: es minora en 1.000 milers d’euros.

ALTA (milers d’euros)

Secció: 17. Ministeri de Foment.

Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453 A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Concepte (nou): Permeabilització de la línia Santa Per-

pètua de Mogoda.
Nova dotació 2006: 500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929 M.
Concepte: 510.
Import: es minora en 500 milers d’euros.

ALTA (milers €)

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453 A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Article: 60.
Superprojecte: 1995 17 39 0610. Rodalies de Madrid.
Projecte: Nou.
Província: Madrid.
Denominació: Duplicació vies fèrries línia C3 entre 

Pinto i Aranjuez.
Dotació 2006 addicional: 400 milers d’euros.

BAIXA (milers €)

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Article: 871.
Dotació 2006: 400 milers d’euros.

ALTA (milers €)

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Article: 60.
Superprojecte: 1995 17 39 0610. Rodalies de Madrid.
Projecte: Nou.
Província: Madrid.
Denominació: Construcció del tram Móstoles-Fuenla-

brada.
Dotació 2006 addicional: 400 milers d’euros.

BAIXA (milers €)

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451N.
Article: 871.
Dotació 2006: 400 milers d’euros.

Import de crèdit: 300.000,€.
Crèdit: 
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 Secció Servei Programa Article

     

ALTA  . . . . . . . 17 40 453A 60

BAIXA  . . . . . . 31 02 929M 51

 Projecte d’inversió núm.:
Estudi de connexió ferroviària amb el Port de Bouzas-

Vigo.

Import del crèdit 600.000 euros.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453 B.
Article: 60.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929 M.
Article: 5.
Ampliació pont de l’Éssera a Castilló de Sos.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Article: 61. Inversió de reposició en infraestructura i 

béns destinats a l’ús general.
Projecte d’inversió número (nou): «Variant de 

Puigcerdà (O)».
Import: es dota per un import de 1.500,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 2000.17.38.0020 (no regionalitzable).
Import: es minora en 1.500,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453 A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Concepte: 743. A EUSKOMODAL.
Import: augmentar en 250 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels dept. ministerials.
Programa: 929 M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els dept. ministerials.
Import: disminuir en 250 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453 A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Concepte 601. Altres.
Projecte (nou): Supressió dels dos passos a nivell a 

Ortuella (Biscaia).
Import: augmentar en 10.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels dept. ministerials.
Programa: 929 M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els dept. ministerials.
Disminució en 10.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453 A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Concepte: 601. Altres.
Projecte (nou): Supressió del pas a nivell d’Arkotxa 

(Trapagarán-Biscaia).
Import: augmentar en 1.500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels dept. ministerials.
Programa: 929 M. Imprevistos i funcions no classificades.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els dept. ministerials.
Disminució en 1.500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Article: 61.
Projecte (nou): N-340 Accés nord Vila-real.
Província: Castelló.
Dotació 2006 addicional: incrementar en 1.000 (milers 

d’euros).

BAIXA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Trans-

port.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals.
Article: 61.
Crèdit: 2005-17-20-6199. Inversions diverses.
Import: disminuir en 1.000 (milers d’euros).

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453A. Infraestructura de transport ferro-

viari.
Article: 60.
Superprojecte: 200117400650. Rodalies d’Astúries.
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Projecte (nou): Prolongació des de Collanzo a Felec-
hosa de la línia de FEVE que connecta Oviedo amb el 
Concejo d’Aller (500 milers d’euros).

Projecte (nou): Desviació a Moreda de la línia de FEVE 
que connecta Oviedo amb el Concejo d’Aller (500 milers 
d’euros).

Província: Astúries.
Dotació 2006 addicional: incrementar en 1.000 (milers 

d’euros).

BAIXA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Trans-

port.
Programa: 451N. Direcció i Serveis Generals.
Article: 61.
Crèdit: 2005-17-20-6199. Inversions diverses.
Import: disminuir en 1.000 (milers d’euros).

Import de crèdit: 200.000.
Crèdit: 

 Secció Servei Programa Article

     
ALTA  . . . . . . . . 17 38 453B 60
BAIXA  . . . . . . . 31 02 929M 51

 Projecte d’inversió núm.:
Redacció del projecte de la variant d’Ordes a la N550.

Import del crèdit 300.000 euros.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453 B.
Article: 60.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 451 M.
Capítol: 6.
Article: 61.
Millores a la M-260 tram Biescas-Fiscal (Osca).

Import del crèdit: 200.000 euros.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929 M.
Article: 5.
Variant de carretera a Quinto de Ebro (Saragossa).

Import del crèdit: 500.000 euros.

ALTA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 20.
Programa: 929 M.
Article: 5.
Inversió a la carretera, variant Borja-Malejan (Saragossa) 

en tram alternatiu nord.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. D. G. de Carreteres.
Programa: 453 B: Creació d’infraestructures de carre-

teres.
Article: 61. Inv. de reposició en infraestructura i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte d’inversió: 2003.17.38.4118 «N-230. Túnel de 

Viella-Frontera francesa. Tram de Bossòst».
Import: s’incrementa la seva dotació per un import 

de 500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 2000.17.38.0020 (no regionalitzable).
Import: es minora en 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453 B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Article: 61: Inversió de reposició en infraestructura i 

béns destinats a l’ús general.
Projecte d’inversió número (nou): «Eix Pirinenc (N-

260). Tram: Llançà-Figueres (El)».
Import: es dota per un import de 1.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 2000.17.38.0020 (no regionalitzable).
Import: es minora en 1.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. D. G. de Carreteres.
Programa: 453 B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Article: 61. Inv. de reposició en infraestructura i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte d’inversió (nou): «Rotonda N-II d’accés autovia 

Lleida-Barcelona-terme de Sidamon».
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Import: es dota per un import de 300,00 milers d’eu-
ros.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 2000.17.38.0020 (no regionalitzable).
Import: es minora en 300,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. D. G. de Carreteres.
Programa: 453 B. Creació d’infraestructura de carrete-

res.
Article: 61. Inv. de reposició en infraestructura i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte d’inversió (nou): «Accessos a la N-260 terme 

municipal de Bellver de Cerdanya».
Import: es dota per un import de 1.600 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 2000.17.38.0020 (no regionalitzable).
Import: es minora en 1.600 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. D. G. de Carreteres.
Programa: 453 C. Conservació i explotació de carrete-

res.
Article: 61. Inv. de reposició en infraestructura i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte d’inversió (nou): «Rotonda Vilagrassa a la 

N-II».
Import: es dota per un import de 300,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 2000.17.38.0020 (no regionalitzable).
Import: es minora en 300,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. D. G. de Ferrocarrils.
Programa: 453 A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Concepte: 60. Inversió nova en infraestructura i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte d’inversió número: 2002.17.40.0400 «Elimina-

ció del pas a nivell de Flaçà».
Import: es dota per un import de 500,00 milers d’eu-

ros.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 01.
Programa: 451N.

Article: 64.
Projecte: 1992.17.01.0005 (no regionalitzable).
Import: es minora en 500,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453C. Conservació i explotació de carrete-

res.
Article: 61. Inv. de reposició en infraestructura i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte d’inversió número (nou): «Adequació de la 

travessia de Castellfollit de la Roca».
Import: 1.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 17.
Servei: 38.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 2000.17.38.0020 (no regionalitzable).
Import: 1.000,00 milers d’euros.

ALTA (milers €) +500
Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 17.40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453 A.
Article: 60.
Projecte: Nou.
Província: 05 Àvila.
Denominació: Millora de la línia del ferrocarril conven-

cional Madrid-Àvila.
Dotació 2006 addicional: 500 milers d’euros.

BAIXA (en milers €) –500

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secret. Est. d’Infraestructures i Transport.
Programa: 451 N. Direcció i Serveis Generals.
Article: 61.
Crèdit: 2005-17-20-6199 Inversions diverses.

ALTA (en milers €)

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Article: 60. Inversió nova en infraestructura i béns des-

tinats a l’ús general.
Projecte: 1995.17.39.0600 «Rodalies de Barcelona».
Augmentar en 1.202,02.

BAIXA (en milers €)

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453A. Infraestructura del transport ferrovi-

ari.
Article: 61. Inversió de reposició en infraestructura i 

béns destinats a l’ús general.
Projecte: 2005.17.40.0901 «Conveni amb l’ADIF per a 

l’administració de les infraestructures de titularitat de 
l’Estat».

Disminuir en 1.202,02.
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ALTA (en milers €)

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 38. Direcció General de Carreteres.
Programa: 453.C. Conservació i explotació de carrete-

res.
Article: 76. A corporacions locals.
Concepte (nou): Per a la rotonda de l’Arboç.
Augmentar en 400.

BAIXA (en milers €)

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General Pressupostos. Despeses 

dels departaments ministerials.
Programa: 929.M. Imprevistos i funcions no classifi-

cades.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Disminuir en 400.

ALTA (en milers €)

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453 A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Article: 60. Inversió nova en infraestructura i béns des-

tinats a l’ús general.
Concepte: Pla d’actuació de la recuperació de la via 

fèrria: Fuente de San Esteban-Barça d’Alva.
Augmentar en 500.

BAIXA (en milers €)

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Direcció General de Ferrocarrils.
Programa: 453 A. Infraestructura del transport ferro-

viari.
Article: 609. Expropiacions, modificats, addicionals i 

altres incidències d’inversions d’exercicis anteriors.
Concepte: «Expropiacions i altres incidències d’inver-

sions d’exercicis anteriors».
Disminuir en 500.

ALTA (milers €)

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40. Infraestructures de transport ferroviari.
Programa: 453 A. Infraestructures de transport ferro-

viari.
Article: 60.
Projecte: Estudi informatiu sobre la línia fèrria de FEVE 

des de Rekalde fins al Barrio de la Peña a Bilbao.
Incrementar en 500.

BAIXA (milers €)

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Trans-

port.
Programa: 451 N. Direcció i Serveis Generals.
Article: 61.
Crèdit: 2005-17-20-6199 Inversions diverses.
Disminuir en 500.

ALTA (en milers d’euros)

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 40.
Programa: 453 A. Infraestructures de transport ferroviari.

Article: 60.
Projecte: 200517400676 Estudis informatius i projectes.
Nou: Estudi i projectes reobertura Ruta de la Plata.
Incrementar en 1.000.

BAIXA (en milers d’euros)

Secció: 17. Ministeri de Foment.
Servei: 20. Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Trans-

port.
Programa: 451 N. Direcció i Serveis Generals.
Concepte: 832. Préstecs a promotors d’infraestructu-

res de carreteres.
Disminuir en 1.000.

SECCIÓ: 18.  MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 07. Direcció General d’Universitats.
Programa: 323M. Beques i ajudes a estudiants.
Concepte: 480. Beques i ajudes del Programa espa-

nyol d’ajudes per a la mobilitat d’estudiants «Sèneca».
Import: 423,32 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. de Pressupostos. Despeses dels 

departaments ministerials.
Programa: 929 M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 423,32 milers d’euros.

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 07. Direcció General d’Universitats.
Programa: 322C. Ensenyaments universitaris.
Concepte: 484. Aportació complementària a les uni-

versitats per al desenvolupament del Programa comuni-
tari ERASMUS.

Import: 309,91 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. de Pressupostos. Despeses dels 

departaments ministerials.
Programa: 929 M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 309,91 milers d’euros.

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 322F. Educació a l’exterior.
Concepte: 620. Inversió nova associada al funciona-

ment operatiu dels serveis.
Import: 500,00 milers d’euros.

Repercussió en l’annex d’inversions.
Servei: 01.
Programa: 322F.
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Projecte: 2006.18.01.0045.
Any 2006: augment de 500,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. de Pressupostos. Despeses dels 

departaments ministerials.
Programa: 929 M. Imprevistos i funcions no classifi-

cades.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import. 500,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 02. Secretaria General Tècnica.
Programa: 144A. Cooperació, promoció i difusió cultu-

ral a l’exterior.
Concepte: 492. A l’Organització d’Estats Iberoameri-

cans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (OEI), per a 
finançament i desenvolupament d’activitats.

Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. de Pressupostos. Despeses dels 

departaments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 1.000 milers d’euros.

Modificació en l’annex d’inversions de l’organisme 
18.202. Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Projecte: 2006.18.202.0048.
La denominació que figura com a «Nova seu Institut 

Biologia Molecular i Cel·lular del Càncer (Salamanca)» 
s’ha de substituir per la denominació següent: «Nova seu 
Institut de Microbiologia Bioquímica (Salamanca)».

Projecte: 2006.18.202.0041.
Els codis 05 de comunitat i 33 de província que figuren 

en el projecte s’han de substituir pels següents:
Comunitat: 16.
Província: 28.

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 10. D. G. d’Educació, Formació Professional i 

Innovació Educativa.
Programa: 322 D. Educació especial.
Concepte: 480.05. A la Confederació Estatal de Perso-

nes Sordes, per finançar activitats d’educació especial.
Import: 12,00 milers d’euros.
Concepte: 480.07. A la Confederació Espanyola de 

Pares i Amics dels Sords (FIAPAS), per finançar activitats 
d’educació especial.

Import: 12,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 10. D. G. d’Educació, Formació Professional i 

Innovació Educativa.

Programa: 322B. Educació secundària, FP i Idiomes.
Concepte: 226.06. Reunions, conferències i cursos.
Import: 24,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 11. Direcció General de Cooperació Territorial i 

Alta Inspecció.
Programa: 322-A. Educació infantil i primària.
Concepte: 452. Per a la gratuïtat del segon cicle d’edu-

cació infantil.
Import: 25.000 milers.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. de Pressupostos. Despeses dels 

departaments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classificades.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 25.000 milers.

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 11. Direcció General de Cooperació Territorial i 

Alta Inspecció.
Programa: 322B. Educació secundària, FP i EO d’idio-

mes.
Concepte: 453 (nou). A comunitats autònomes per a 

millora de les biblioteques escolars.
Import: 9.000,00 milers d’euros.
Concepte: 484. Per a programes de millora de bibliote-

ques escolars i animació a la lectura.
Import: 1.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. de Pressupostos. Despeses dels 

departaments ministerials.
Programa: 929 M. Imprevistos i funcions no classificades.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 10.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 11. Direcció General de Cooperació Territorial i 

Alta Inspecció.
Programa: 322B. Educació secundària, FP i idiomes.
Concepte: 451. Convenis amb comunitats autònomes 

per donar suport a la Llei orgànica d’educació.
Import. 10.000 milers.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. de Pressupostos. Despeses dels 

departaments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classificades.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import. 10.000 milers.
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ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 06. Direcció General de Política Tecnològica.
Programa: 463-B. Foment i coordinació de la recerca 

científica i tècnica.
Concepte: 742 (nou). Al Consorci per a la construcció i 

explotació de la Font d’Espal·lació de Neutrons del País 
Basc.

Import: 500 milers d’euros.
Concepte: 821.13 (nou). Al Consorci per a la construc-

ció i explotació de la Font d’Espal·lació de Neutrons del 
País Basc.

Import: 10.000 milers d’euros.

BAIXA

31.02.929M-510.
Import: 500 milers d’euros.
18.06.463-B-821.11.
Import: 10.000 milers.

ALTA

Secció: 18.
Servei: 06.
Programa: 463-B.
Capítol: 7.
Article: 76.
Concepte: (nou) 760. A l’Ajuntament d’Estella. Centre 

Tecnològic de Noves Tecnologies de les Arts Visuals.
Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 1.000 milers.

ALTA

Secció: 18.
Servei: 101. Consell Superior d’Esports.
Programa: 322K. Esport escolar i a la universitat.
Concepte: Pavelló esportiu cobert al Campus Universi-

tari de Melilla.
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 500 milers.

ALTA

Secció: 18.
Servei: 08.
Programa: 463 A.
Concepte: 48111. Per a despeses funcionament de 

l’Acadèmia de la Llengua Basca Euskaltzaindia.
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 500 milers.

ALTA

Secció: 18.
Servei: 101. Consell Superior d’Esports.
Programa: 336-A. Foment i suport d’activitats esporti-

ves.
Concepte: Al Centre Especialitzat de Tecnificació 

Esportiva en Ciclisme a Tolosa (Guipúscoa).
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 500 milers.

ALTA

Secció: 18.
Servei: 02.
Programa: 144A. Cooperació, promoció i difusió cultu-

ral a l’exterior.
Article: 44.
Concepte: (nou) 443. Per desenvolupar programes per 

fomentar la cultura de la pau.
Import: 3.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 51.
Import: 3.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 18.
Servei: 08.
Programa: 463B.
Article: 742.
Projecte: (nou). Centre de Producció de Neutrons.
Import: 300 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 51.
Import: 300 milers d’euros.
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ALTA

Secció: 18.
Servei: 03.
Programa: 463A.
Article: 48.
Projecte: (nou). Institut d’Estudis Catalans.
Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 1.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 18.
Servei: 08.
Programa: 463B.
Article: 630.
Projecte: (nou). Plataforma Cenotipal Metabòlica 

(Mouse Clinic).
Import: 300 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 300 milers d’euros.

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 202. Consell Superior d’Investigacions Científi-

ques.
Programa: 463A. Recerca científica.
Article: 48.
Concepte: 483. Als centres coordinats i subvencionats 

dependents del CSIC.
Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 51.
Import: 1.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 08. Direcció General de Recerca.
Programa: 463B. Foment i coordinació de la recerca 

científica i tècnica.
Concepte: 786: A la Fundació INASMET-TECNALIA.
Import. 1.000.000 euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. de Pressupostos-Despeses dels 

departaments ministerials.

Programa: 929M: Imprevistos i funcions no classifi-
cades.

Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 
presentar en els departaments ministerials.

Import. 1.000.000 d’euros.

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 08. Direcció General de Recerca.
Programa: 463B. Foment i coordinació de la recerca 

científica i tècnica.
Concepte: 785. A la Unitat de Física de Materials de la 

Universitat del País Basc-Euskal Erico Unibertsitatea.
Import. 1.000.000 d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. de Pressupostos-Despeses dels 

departaments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import. 1.000.000 d’euros.

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 08. Direcció General de Recerca.
Programa: 463B. Foment i coordinació de la recerca 

científica i tècnica.
Concepte: 784. A la Fundació Donostia International 

Physics Center.
Augmentar en 1.000.000 d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels dept. ministerials.
Programa: 929 M. Imprevistos i funcions no classifi-

cades.
Capítol 5.
Article 51.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els dept. ministerials.
Disminució en 1.000.000 d’euros.

ALTA (en milers d’euros)

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 000X:.Transferències internes.
Concepte: 710. Al Consell Superior d’Esports.
Augmentar en 500.

BAIXA (en milers d’euros)

Secció: 31. Despeses diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos-Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929 M. Imprevistos i funcions no classifi-

cades.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es 

puguin presentar en els departaments ministerials.
Disminuir en 500.
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REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST DE L’ORGA-
NISME.

ALTA (DESPESES) (en milers d’euros)

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Organisme: 101. Consell Superior d’Esports.
Programa: 336 A. Foment i suport de les activitats 

esportives.
Concepte (nou): 761.07. A l’Ajuntament de La Bañeza, 

per a la construcció del circuit de velocitat.
Augmentar en 500.

ALTA (INGRESSOS) (en milers d’euros)

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència. 
Organisme: 101. Consell Superior d’Esports.
Concepte: 700.00. Ministeri d’Educació i Ciència.
Augmentar en 500.

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 000 X. Transferències Internes.
Concepte: 710. Al Consell Superior d’Esports. 
Augmentar en 500.000 euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels dept. ministerials. 
Programa: 929 M. Imprevistos i funcions no classifi-

cades.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els dept. ministerials. 
Disminució en 500.000 euros.

REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST DE L’ORGA-
NISME.

ALTA DE DESPESES

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Organisme: 101. Consell Superior d’Esports.
Programa: 336A. Foment i suport d’activitats esporti-

ves. 
Concepte: 751.03. A la Comunitat Autònoma del País 

Basc per al Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva 
de Ciclisme de Tolosa (Guipúscoa).

Augmentar en 500.000 euros.

ALTA D’INGRESSOS

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Organisme: 101. Consell Superior d’Esports. 
Concepte: 700.00. Ministeri d’Educació i Ciència.
Disminuir en 500.000 euros.

ALTA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 03. Secretaria d’Estat d’Universitats i Recerca.
Programa: 463A. Recerca científica.
Concepte 481.13 (nou): Acadèmia de la Llengua Basca 

(Euskaltzandia). Augmentar en 500.000 euros.

BAIXA

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 08. Direcció General de Recerca.
Programa: 463A. Recerca Científica.
Concepte: 481.11. Acadèmia de la Llengua Basca 

(Euskaltzandia).
Disminució en 500.000 euros.

ALTA

Secció: 18.
Servei: 06.
Programa: 463B.
Article: 744.
Projecte: Consorci per a la creació, equipament i 

explotació del Centre d’Infraestructura en Visualització, 
Realitat Virtual i Interacció Gràfica.

Incrementar en 300.000 euros.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929 M.
Article: 510.
Disminuir en 300.000 euros.

ALTA (en milers d’euros)

Secció: 18.
Servei: 08 
Programa: 463 B 
Article: 63.
Concepte: 480.
Projecte: A la Fundació Centre de Regulació Genò-

mica, per al funcionament de la Unitat Mixta CRGEMBL 
(Centre de Regulació Genòmica-European Molecular 
Biology Laboratory).

Incrementar en 1.300 euros.

ALTA (en milers d’euros)

Secció: 18.
Servei: 08.
Programa: 463 B.
Article 63.
Concepte: 785.
Projecte: A la Fundació Centre de Regulació Genò-

mica, per a l’equipament de la Unitat Mixta CRGEMBL 
(Centre de Regulació Genòmica-European Molecular 
Biology Laboratory).

Incrementar en 200 euros.

BAIXA (en milers d’euros)

Secció: 31 
Servei: 02.
Programa: 929 M.
Article: 510.
Disminuir en 1.500 euros.

ALTA.

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 08. Direcció General de Recerca.
Programa: 463 B. Foment i coordinació de la recerca cientí-

fica i tècnica.
Capítol: 7. Transferències de capital.
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Article: 78. A famílies i institucions sense finalitat de 
lucre.

Concepte: 784. A la Fundació Donostia International 
Physics Center.

Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Programa: 929 M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 1.000 milers d’euros.

ALTA (en milers €)

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Organisme: 03. Secretaria d’Estat d’Universitats i 

Recerca.
Programa: 322 C. Ensenyaments universitaris.
Capítol 4. Transferències corrents.
Article 48. A famílies i institucions sense ànim de 

lucre.
Concepte: 480 (nou). Ajudes a associacions juvenils i a 

federacions i confederacions d’estudiants d’àmbit nacional 
l’àmbit d’actuació de les quals sigui la universitat. 

Augmentar en 300.

BAIXA (en milers €)

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 03. Secretaria d’Estat d’Universitats i Recerca.
Programa: 463B. Foment i coordinació de la recerca 

científica i tècnica.
Concepte: 233. Altres indemnitzacions.
Disminuir en 300.

ALTA (en milers €)

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 07. Direcció General d’Universitats.
Programa: 322 C. (Ensenyaments universitaris).
Capítol: 4. (Transferències corrents).
Concepte: 445. A la Universitat de Granada per aten-

dre el finançament que correspongui als centres d’ense-
nyaments universitaris a Ceuta i Melilla. 

Incrementar en 171,34.

BAIXA (en milers €)

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. de Pressupostos. Despeses dels depar-

taments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifi-

cades.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Disminuir en 171,34.

ALTA (en milers €)

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 01. Ministeri. Subsecretaria i serveis generals.
Programa: 000X. Transferències internes.

Concepte: 710. Al Consell Superior d’Esports.
Import: augmentar en 500.

BAIXA (en milers €)

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. de Pressupostos. Despeses dels depar-

taments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifi-

cades.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: disminuir en 500.

REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST DE L’ORGA-
NISME 

ALTA DESPESES (en milers €)

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Organisme 101. Consell Superior d’Esports.
Programa: 322K. Esport escolar i a la universitat.
Concepte: 620. Inversió nova.
Import: augmentar en 500.

ALTA INGRESSOS

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Organisme: 101. Consell Superior d’Esports.
Concepte: 70.000. Del Ministeri d’Educació i Ciència.
Import: disminuir en 500.

REPERCUSSIÓ EN L’ANNEX D’INVERSIONS NOU 
PROJECTE.

Codi identificació: 2006/18/101/0002.
Cost total: 500.
Any inicial: 2006.
Any final: 2006.
Comunitat: 19.
Província: 56.
Denominació: Pavelló esportiu cobert al Campus Uni-

versitari de Melilla.
Import: 500.

ALTA (en milers €)

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 08. Direcció General de Recerca.
Programa: 463 B. Foment i coordinació de la recerca 

científica i tècnica.
Concepte: 743 (nou). Al Consorci per a la creació, equi-

pament i explotació de la Plataforma Cenotipal Metabò-
lica (Mouse Clinic).

Import: augmentar en 300.

BAIXA (en milers €)

Secció: 18. Ministeri d’Educació i Ciència.
Servei: 08. Direcció General de Recerca.
Programa: 463 B. Foment i coordinació de la recerca 

científica i tècnica.
Concepte: 630. Inversió de reposició.
Import: disminuir en 300.
Repercussió en l’annex d’inversions.

Baixa del projecte 2006.18.08.0001 (Plataforma Cenotipal 
Metabòlica). 

 SECCIÓ 19.  MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS 
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Milers d’euros

ALTA
19.201.232.A.450. Accions del Pla Joventut 

concertades amb comunitats autònomes  + 750

19.201.232.A.481. A associacions juvenils i 
entitats prestadores de serveis a la joventut  + 100

19.201.232.A.482. Conveni amb la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies   + 50

  900

Milers d’euros

BAIXA
19.201.232.A.226.06. Reunions, conferències i 

cursos –675

19.201.232.A.226.10. Activitats realitzades a 
través de convenis –225

 900

Milers d’euros

ALTA

19.01.291.M.489.00 3.700

BAIXA

31.02.929.M.510 3.700

Import milers 
euros

ALTA

19.03.241.N.750 401,00

BAIXA

31.02.929.M.510 401,00

Import milers 
euros

ALTA

19.03.241.N.453.10 928,15

BAIXA

31.02.929.M.510 928,15

Import milers 
euros

ALTA

19.03.241.N.484 158,00

BAIXA

31.02.929.M.510 158,00

 En l’aplicació pressupostària 19.08.232B.480.
On diu: «Ajudes socials, article 27 Llei 1/2004».
Ha de dir: «Ajudes socials, article 27 de la Llei orgànica 

1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció inte-
gral contra la violència de gènere».

 

Import (milers 
euros)

ALTA

19.101.000 X.415  10.128

BAIXA

19.101.241 A.487.04 10.128

Import (milers
d’euros)

EN ANNEX D’INVERSIONS REALS
DE L’IMSERSO

ALTA

Codi projecte: 30620267 CER Parkinson. 
Múrcia. Cartagena.

200

BAIXA

Codi projecte: 91620862  25

Codi projecte: 91620963  25

Codi projecte: 91630662  75

Codi projecte: 91630763  75

EN EL PRESSUPOST DE DESPESES
DE L’IMSERSO

ALTA

3131-6221 200

BAIXA

3131-6221  15

3131-6230  20

3131-6240  15

3131-6321  40

3131-6340  20

3131-6350  50

3131-6360  40

EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE
 LA SECCIÓ 60 «SEGURETAT SOCIAL»

ALTA

60.01.231C.622 200

BAIXA

60.01.231C.622 15
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60.01.231C.623 20

60.01.231C.624 15

60.01.231C.632 40

60.01.231C.634 20

60.01.231C.635 50

60.01.231C.636 40

 
Estat de despeses

ALTA
Secció: 19.
Organisme 101. Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Programa: 241-A.
Capítol: 4.
Article: 455. Plans integrals d’ocupació.
Concepte: 455.11. Extremadura (en virtut del Conveni 

amb la Junta d’Extremadura).
Import: 4.000 milers.

Estat d’ingressos

ALTA
19.101.870.00. Romanent de tresoreria.
Import: 4.000 milers.

Estat de despeses

ALTA
Secció: 19.
Organisme 101. Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Programa: 241-A.
Capítol: 4.
Article: 455. Plans integrals d’ocupació.
Concepte: 455.12. Galícia (en virtut del Conveni amb la 

Comunitat Autònoma de Galícia).
Import: 3.500 milers.

Estat d’ingressos

ALTA
19.101.870.00. Romanent de tresoreries.
Import: 3.500 milers. 

Aplicacions Milers d’euros

  
DESPESES  

ALTA  

19.101.000X.415 10.128,00

BAIXA  

19.101.241A.487.04 10.128,00

PRESSUPOST DE L’INSTITUT NACIONAL
D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Aplicacions Milers d’euros

  

DESPESES  
ALTA  
22.101.921O.226.04 6.026,49

22.101.921O.450.00 1.062,97
22.101.921O.450.01 121,82
22.101.921O.450.02 78,12
22.101.921O.450.03 63,09
22.101.921O.450.04 134,23
22.101.921O.450.05 71,74
22.101.921O.450.06 236,65
22.101.921O.450.07 290,85
22.101.921O.450.08 435,41
22.101.921O.450.09 133,02
22.101.921O.450.10 194,53
22.101.921O.450.11 30,62
22.101.921O.450.12 493,00
22.101.921O.450.13 172,16
22.101.921O.450.14 54,05
22.101.921O.450.15 518,40
22.101.921O.450.16 10,44
22.101.921O.450.17 0,41

INGRESSOS  

ALTA  
22.101.410.01 10.128,00

Milers d’euros

  
INCREMENT DEL PRESSUPOST 

DE DESPESES
 

19.104.494.M.120.00 655,18
19.104.494,M.120.01 313,50
19.104.494.M.120.02 16,24
19.104.494.M.120.03 19,92
19.104.494.M.120.04 18,13
19.104.494.M.120.05 143,06
19.104.494.M.120.06 383,19
19.104.494.M.121.00 642,85
19.104.494.M.121.01 1.471,46
19.104.494.M.121.02 3,96
19.104.494.M.121.03 0,18
19.104.494.M.130.00 85,73
19.104.494.M.130.01 70,81
19.104.494.M.131.00 7,25
19.104.494.M.150. 00 119,37
19.104.494.M.162.00 11,55
19.104.494.M.162.04 33,17
 3.995,55

INCREMENT DEL PRESSUPOST 
D’INGRESSOS

 

19.104.870 3.995,55

 Es pretén potenciar les estructures de l’Institut Nacio-
nal de Seguretat i Higiene en el Treball, per tal de complir 
la seva missió com a òrgan científic i tècnic i centre de 
referència nacional en matèria de prevenció de riscos 
laborals, tal com queda recollit en l’acord de la Mesa de 
Diàleg Social de PRL de data 19 de juliol de 2005 i en el 
Programa nacional de reformes d’Espanya. 

Milers d’euros

  

ALTA  
19.01.291.M.227.06 1.000
19.01.291.M.620 500
19.01.291.M.630 2.350
 3.850

Aplicacions Milers d’euros

  

Import (milers
d’euros)
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BAIXA  
31.02.929.M.510 3.850

REPERCUSSIÓ EN L’ANNEX D’INVERSI-
ONS REALS 

Superprojecte 1994.19.001.8008 500
Projecte 2003.19.001.0010 500
Superprojecte 1989.19.006.8002 850
Projecte 1998.19.001.0055 850
Superprojecte 1990.19.001.8008 500
Projecte 2003.19.001.0005 500
Superprojecte 1989.19.001.8001 1.000
Projecte 1998.19.001.0140 1.000

Milers d’euros

  
ALTA  

19.08.232B.450 700
19.08.232B.750 1.300
 2.000
BAIXA  

31.02.929M.510 2.000

Milers d’euros

  
ALTA  

19.08.232B.226.06 340
19.08.232B.227.06 390
19.08.232B.481 «Per promoure actuacions 

de l’Observatori Estatal de Violència 
sobre la Dona»

700

19.01.291M.620 600
 2.030

 REPERCUSSIÓ EN L’ANNEX D’INVERSIONS REALS

ALTA
Superprojecte 1994.19.006.8002. «Actuacions gene-

rals del Departament: equips informàtics».
Projecte 2006.19.001.0060. «Equips Observatori Esta-

tal de Violència sobre la Dona» (nou).
Import: 600. 

Milers d’euros

  
BAIXA  

31.02.929M.510 2.030

Milers d’euros

  

ALTA  

19.08.232B.226.02 875

19.08.232B.226.06 100

 975

BAIXA  

31.02.929M.510 975

Pressupost de la Secció: 60 «Seguretat Social»

Alta (Estat de despeses)
  

60.01.231C.459  8.500,00
60.01.231C.759  8.500,00
60.01.231D.459 16.500,00
60.01.231D.759 16.500,00

Alta (Estat d’ingressos)  

60.01.870 50.000,00

Repercussió en el pressupost de la Seguretat Social
Alta en despeses (IMSERSO)  

31.31.4599  8.500,00
31.31.7599  8.500,00
31.32.4599 16.500,00
31.32.7599 16.500,00

Alta en ingressos  

870 50.000,00

 

ALTA
Secció: 19.
Servei: 04.
Programa: 231-F.
Concepte: 453.03. Accions a favor de les persones en 

situació de dependència.
Import: 25.000 milers.
Concepte: 753. Accions a favor de les persones en 

situació de dependència.
Import: 25.000 milers.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 50.000 milers.

ALTA
Secció: 19.
Servei: 07.
Programa: 231-B.
Concepte: 455.00. Fons de suport a l’acollida i integra-

ció d’immigrants, així com el reforç educatiu d’aquests.
Import: 60.000 milers.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 60.000 milers.

ALTA
Secció: 19. Ministeri de Treball i Afers Socials.
Servei: 07.
Programa: 231-B.
Concepte: 455.03 (nou). Altres accions d’integració 

social i laboral a l’empara del conveni entre administra-
cions per a l’Expo Saragossa 2008.

Import: 400 milers.

Milers d’euros
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BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 400 milers.

ALTA

Secció: 19.
Servei: 07.
Programa: 231-B.
Concepte: 2.
Import: 24.000.000 d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 6.
Import: 24.000.000 d’euros.

ALTA

Secció: 19. Ministeri de Treball i Afers Socials.
Servei: 07. Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigra-

ció.
Programa: 231N. Coordinació en matèria d’estrange-

ria i immigració.
Capítol: 4. Transferències corrents.
Article: 48. A famílies i institucions sense finalitat de 

lucre.
Concepte: 482. Subvenció a Creu Roja Espanyola per 

atendre immigrants arribats a les costes espanyoles, per 
finançar les accions del Conveni amb la Comunitat Autò-
noma de Canàries.

Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 1.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 19. Ministeri de Treball i Afers Socials.
Servei: 101. Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Programa: 241A. Foment de la inserció i estabilitat 

laboral.
Article: 45. A comunitats autònomes.
Concepte: 458. Per a modernització dels serveis 

públics d’ocupació, segons la Llei 45/2002, de 12 de 
desembre.

Import: 5.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 19. Ministeri de Treball i Afers Socials.
Servei: 101. Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Article: 87.

Concepte: 870.00 Romanent de tresoreria.
Import: 5.000 milers d’euros.

SECCIÓ 20. MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME
I COMERÇ

ALTA
Secció: 20.
Servei: 16.
Programa: 422M.
Capítol: 7.
Article: 77.
Concepte: (nou). Reindustrialització zones desafavori-

des comarca de Ferrol.
Import: incrementar en 2.500,00 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte 510.
Import: disminuir en 2.500,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 20.
Servei: 14.
Programa: 467-G. Recerca i desenvolupament de la 

societat de la informació.
Capítol: 7.
Article: 78.
Concepte: 787. A famílies i institucions sense ànim de 

lucre.
Singular: 00. Fundación para o Fomento da Calidade 

Industriale o Desenvolvimiento Tecnolóxico de Galiza.
Import: 1.000,00 milers.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 1.000,00 milers.

ALTA
Secció: 20.
Servei: 04.
Programa: 432A.
Capítol: 7.
Article: 75.
Concepte: 750 (nou) Dinamització del Turisme a Molina 

de Aragón (Guadalajara).
Import: incrementar en 250,00 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
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Concepte 510.
Import: disminuir en 250,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servei: 15. Secretaria General d’Indústria.
Programa: 421M. Direcció i Serveis Generals d’Indús-

tria i Energia.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 62. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Concepte: 620. Inversió nova associada al funciona-

ment operatiu dels serveis.
Import: 5.000,00 milers d’euros.

Modificació en l’annex d’inversions reals per a 2006 
que suposa una ampliació dels projectes actualment con-
signats per a les Canàries. Els nous projectes s’especifi-
quen a continuació i les seves quantitats definitives són 
les següents:

Comunitat: 12. Canàries.
Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servei: 15. Secretaria General d’Indústria.
Article: 62. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Programa: 421M. Direcció i Serveis Generals d’Indús-

tria i Energia. 

Núm. Projecte

Anualitat 
2006

(milers 
d’euros)

Anualitat 2007
(milers d’euros)

Anualitat 
2007 

(milers 
d’euros)

     
Nou. Central hidroeò-

lica Isla de El 
Hierro.

5.000,00 15.000,00 15.000,00

 BAIXA

Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servei: 16. Direcció General de Desenvolupament 

Industrial.
Programa: 467G. Recerca i desenvolupament tecnolò-

gic industrial.
Capítol: 7.  Transferències de capital.
Article: 77.  A empreses privades.
Concepte: 777.  Programa de foment de la recerca i el 

desenvolupament tecnològic industrial.
Import: 5.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 20. Ministeri d’Indústria.
Servei: 16. Direcció General de Desenvolupament 

Industrial.
Programa: 467C. Recerca i desenvolupament tecnolò-

gic.
Capítol: 7.  Transferències de capital.
Article: 75. A comunitats autònomes.
Concepte: 757. Programa de foment de la recerca i el 

desenvolupament tecnològic industrial.
Import: 30.812.130 euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.

Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-
des.

Import: 30.812.130 euros.

ALTA
Secció: 20.
Servei: 16.
Programa: 422M.
Article: 75.
Projecte (nou): Estudi socioeconòmic per al desenvo-

lupament de la conca central del Llobregat.
Import: 200 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 200 milers d’euros.

ALTA
Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Programa: 432A. Coordinació i promoció del turisme.
Concepte (nou): Pla de promoció del turisme termal.
Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 20.
Programa: 422M.
Capítol: 7.
Article: 77.
Concepte: A empreses privades.
Import: 1.000 milers d’euros.

ALTA
Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servei: 18. Secretaria General d’Energia.
Programa: 425A. Normativa i desenvolupament ener-

gètic.
Concepte: 751 (nou): A la Generalitat de Catalunya per 

a estudis d’aprofitament científic i tecnològic en l’antic 
emplaçament de Vandellòs 1. 

Import: 500,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 20.
Servei: 18.
Programa: 425A. 
Article: 745.
Import: 500,00 milers d’euros.

ALTA
Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servei: 1.
Programa: 421M.
Article: 750.
Concepte (nou): Transferència a la Generalitat de 

Catalunya. Foment de la llengua catalana.
Import: 3.000 milers d’euros.
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BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929.
Capítol: 7.
Article: 510.
Import: 3.000 milers d’euros.

ALTA: (en milers de €)

Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servei: 01.
Programa: 421M.
Concepte: 780.
Import: augmentar en 1.000.

BAIXA: (en milers de €)

Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servei: 14.
Programa: 467G.
Concepte: 787.00.
Import: disminuir en 1.000.

ALTA: (en milers de €)

Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Organisme: 101.
Programa: 457M.
Concepte: 781.
Import: augmentar 1.000.

BAIXA: (en milers de €) 

Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Organisme: 101. 
Programa: 457 M. 
Concepte: 751.
Import: disminuir 1.000.

ALTA: (en milers de €)

Secció: 20. Ministeri d’Indústria. Turisme i Comerç.
Servei: 101. Institut per a la Reestructuració de la Mine-

ria del Carbó i Desenvolupament Alternatiu de les Comar-
ques Mineres.

Programa: 423M. Desenvolupament alternatiu de les 
comarques mineres del carbó. 

Article: 83. Concessió de préstecs fora del sector 
públic.

Concepte: 831.12. Préstecs a llarg termini a empreses 
privades, per al desenvolupament alternatiu de les comar-
ques mineres del carbó.

Import: augmentar en 20.000.

BAIXA: (en milers de €)

Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servei: 101. Institut per a la Reestructuració de la Mine-

ria del Carbó i Desenvolupament Alternatiu de les Comar-
ques Mineres.

Programa: 423M. Desenvolupament alternatiu de les 
comarques mineres del carbó. 

Article: 77. A empreses privades.

Concepte: 771. Rectificació econòmica de les comar-
ques del carbó.

Import: disminuir en 20.000.

ALTA: (en milers de €)
Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servei: 16. Direcció General de Desenvolupament 

Industrial.
Programa: 467C. Recerca i desenvolupament tecnolò-

gic i industrial.
Article: 75. A comunitats autònomes.
Concepte: 757. Programa de foment de la recerca i el 

desenvolupament tecnològic industrial.
Import: augmentar en 30.812,13.

BAIXA (en milers de €)
Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General Pressupostos. Despeses 

dels departaments ministerials. 
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: disminuir en 30.812,13.

ALTA: (en milers de €)
Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servei: 04. Secretaria General de Turisme.
Programa: 432A. Coordinació i promoció del turisme.
Article: 75.
Concepte (nou): Pla de promoció del turisme termal.
Import: augmentar en 1.000.

BAIXA: (en milers de €)
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 
Servei: 16. Direcció General de Desenvolupament 

Industrial.
Programa: 422M. Reconversió i reindustrialització.
Concepte: 775. Per a la compensació d’interessos de 

préstecs per a la construcció naval, incloses obligacions 
d’exercicis anteriors.

Import: disminuir en 1.000.

ALTA
Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servei: 20.16.
Programa: 422M.
Capítol: 7.
Article: 76.
Concepte: Nou centre de transformació de Cochinilla 

(Lanzarote).
Import: 500 milers euros.

BAIXA
Secció: 20. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Servei: 20.16.
Programa: 422M.
Capítol: 7.
Article: 76.
Concepte: 764.
Import: 500 milers euros.
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SECCIÓ 21. MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA
I ALIMENTACIÓ

ALTA

Secció: 21. Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció.

Servei: 09. Secretaria General de Pesca Marítima.
Programa: 415B. Millora d’estructures i mercats pes-

quers.
Capítol: 7. Transferències de capital.
Article: 79. A l’exterior.
Concepte: 790. Ajuda a la Fundació Philippe Cousteau 

«Unió dels Oceans».
Import: incrementar en 200,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 21. Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció.

Servei: 09. Secretaria General de Pesca Marítima.
Programa: 415B. Millora d’estructures i mercats pes-

quers.
Capítol: 7. Transferències de capital.
Article: 75. A comunitats autònomes.
Concepte: 750. Convenis amb comunitats autònomes 

per a diversificació i mesures col·laterals del sector pes-
quer.

Import: disminuir en 200,00 milers d’euros.

ALTA
Secció: 21. Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-

ció.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 411M. Direcció i Serveis Generals d’Agricul-

tura, Pesca i Alimentació.
Article: 77. A empreses privades.
Concepte: 770. Suport financer per danys ocasionats 

per la sequera i altres causes extraordinàries.
Import: incrementar en 8.725 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 31. Despeses de diferents ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: disminuir en 8.725 milers d’euros.

ALTA
Secció: 21. Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-

ció.
Servei: 21. Secretaria General d’Agricultura i Alimenta-

ció.
Programa: 412A. Competitivitat i qualitat de la produc-

ció agrícola.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 64. Despeses d’inversions de caràcter immate-

rial.
Concepte: 640. Despeses en inversions de caràcter 

immaterial.
Projecte: 2006.21.21.005 N. «Control de plaguicides».
Import: 30,00 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 21. Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-

ció.

Servei: 21. Secretaria General d’Agricultura i Alimenta-
ció.

Programa: 412A. Competitivitat i qualitat de la produc-
ció agrícola.

Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 64. Despeses d’inversions de caràcter immate-

rial.
Concepte: 640. Despeses en inversions de caràcter 

immaterial.
Projecte: 1999.21.06.0005. «Prevenció de plagues».
Import: 30,00 milers d’euros.

ALTA
Secció: 21.
Servei: 21.
Programa: 414B.
Capítol: 7.
Article: 75.
Concepte: 754 (nou). Programa de desenvolupament 

rural a Galícia.
Import: 10.000 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 10.000 milers d’euros.

SECCIÓ 22. MINISTERI D’ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES

ALTA
Secció: 22. Administracions públiques.
Servei: 03. Secretaria d’Estat d’Organització Territorial 

de l’Estat.
Programa: 942A. Cooperació econòmica local de l’Es-

tat.
Capítol: 4. Transferències corrents.
Article: 48. A famílies i institucions sense finalitat de 

lucre.
Concepte: 480. A la Federació Espanyola de Municipis 

i Províncies.
Import: incrementar el pressupost en 1.500 milers 

d’ euros, és a dir dels 1.769,79 als 3.269,79 milers d’eu-
ros.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: disminuir en 1.500 milers d’euros.

ALTA
Secció: 22. Administracions públiques.
Servei: 03. Secretaria d’Estat d’Organització Territorial 

de l’Estat.
Programa: 942A. Cooperació econòmica local de l’Es-

tat.
Capítol: 4.
Article: 46.
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Concepte: 460.01 (nou). Compensació als municipis 
de San Fernando, Rota, Barbate, El Arahal, Ferrol i Carta-
gena per l’existència en el seu territori de grans instal-
lacions militars.

Import: incrementar en 3.000 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: disminuir en 3.000 milers d’euros.

ALTA
Secció: 22. Administracions públiques.
Servei: 03. Secretaria d’Estat d’Organització Territorial 

de l’Estat.
Programa: 942A. Cooperació econòmica local de l’Es-

tat.
Singular: 760.00. Plans provincials i insulars d’obres.
Import: incrementar en 3.000 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: disminuir en 3.000 milers d’euros.

ALTA
Secció: 22. Administracions públiques.
Servei: 01.
Programa: 000X. Transferències internes.
Concepte: 410. La Fundació Aula d’Alts Estudis d’Elec-

tes Locals i la Fundació Pi i Suñer d’Estudis Autonòmics i 
Territorials.

Import: 100 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 100 milers d’euros.

Import del crèdit 95.000 euros.

ALTA
Secció: 22. Administracions públiques.
Servei: 01.
Programa: 000X. Transferències.
Concepte: 410. Col·laboració amb fundacions.

BAIXA
Secció: 31. 
Servei: 02. 
Programa: 929M. 
Concepte: 510.
Possibilitar activitats amb la Fundació Giménez Abad 

d’Estudis Territorials i de l’Estat Autonòmic.

ALTA (en milers de €)
Secció: 22. Ministeri d’Administracions Públiques.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals. 
Programa: 000X. Transferències internes.
Concepte: 410. A l’Institut Nacional d’Administració 

Pública.
Import: augmentar en 100.

BAIXA (en milers de €)
Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: disminuir en 100.

MODIFICACIONS EN EL PRESSUPOST DE L’ORG. INAP

ALTA (en milers de €)
Secció: 22. Ministeri d’Administracions Públiques.
Organisme: 101. Institut Nacional d’Administració 

Pública. 
Programa: 921O. Formació del personal de les admi-

nistracions públiques. 
Concepte: 482. Fundació Pi i Suñer d’Estudis Autonò-

mics i Territorials. 
Import: 50 milers d’euros.
Concepte: 484. Aportació Fundació de l’Aula d’Alts 

Estudis d’Electes. 
Import: augmentar en 100.

ALTA (en milers de €)
Secció: 22. Ministeri d’Administracions Públiques.
Organisme: 101. Institut Nacional d’Administració 

Pública.
Concepte: 400. Transferències corrents del Departa-

ment al qual està adscrit.
Import: augmentar en 100.

SECCIÓ 23.  MINISTERI DE MEDI AMBIENT

ALTA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A. Qualitat de l’aigua.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte (nou): «Millora de sanejament integral del riu 

Órbego» (Lleó).
Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A. Qualitat de l’aigua.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte: 1993.17.13.0010. Tractament d’aigües residu-

als urbanes.
Import: 1.000 milers d’euros.
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ALTA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Article: 61. Inversió de reposició en infraestructures i 

béns destinats a l’ús general.
Projecte: «Ampliació de l’ETAP de Talavera de la Reina 

(Toledo)».
Import: 499,00 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Article: 61. Inversió de reposició en infraestructures i 

béns destinats a l’ús general.
Projecte: 1988.17.06.0803. «Altres actuacions d’infraes-

tructura hidràulica a la conca del Tajo».
Import: 499,00 milers d’euros.

ALTA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2006.23.005.0037. «Depuradora i col·lector 

principal d’Hellín».
Import: 400 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 1989.17.06.0051. Depuració i sanejament 

d’interès general o intercomunitaris.
Import: 400 milers d’euros.

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005.23.05.0026 0026. «Estació depuradora 

d’aigües residuals d’Azuaga».
Es manté el projecte, però on diu com. 93 i prov. 93, ha 

de dir com. 14 i prov. 06.

ALTA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2006.23.005.0031. «Depuradora d’Almendra-

lejo».
Import: 2.000 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A.

Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 1993.17.13.0010.
Import: 2.000 milers d’euros.

ALTA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A. Qualitat de l’aigua.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte (nou): Millora proveïment de la ciutat de 

Càceres i el seu entorn.
Import: 1.500,00 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A. Qualitat de l’aigua.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte: 1993.17.13.0010. Tractament d’aigües resi-

duals urbanes.
Import: 1.500,00 milers d’euros.

ALTA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2006.23.005.0033. «Millora proveïment de la 

Mancomunidad de las Vegas Altas».
Import: 1.500 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 1993.17.13.0010.
Import: 1.500 milers d’euros.

ALTA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A.
Capítol: 7.
Article: 76.
Concepte: 760. Nova denominació «Convenis amb 

ajuntaments del Pirineu Aragonès per al Pla d’actuació en 
el cicle integral de l’aigua...» que substitueix el previst en 
el Projecte de llei: «Convenis amb els ajuntaments de la 
conca de l’Ebre».

Import: 8.000 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Projecte: 510.
Import: 8.000 milers d’euros.
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ALTA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2006.23.005.0035. Embassament de Biscar-

rués o alternatives.
Import: 800 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 1988.17.006.0809. «Altres actuacions d’infraes-

tructura hidràulica a la conca de l’Ebre».
Import: 800 milers d’euros.

ALTA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Article: 61. Inversió de reposició en infraestructures i 

béns destinats a l’ús general.
Projecte (nou): «Presa de Los Alcamines» (Terol).
Import: 100,00 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Article: 61. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte: 1998.17.06.0808. «Altres actuacions d’infraes-

tructura hidràulica a la conca del Xúquer».
Import: 100 milers d’euros.

ALTA
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A.
Capítol: 7.
Article: 79.
Concepte: 790. Creació de l’Oficina de l’Aigua de les 

Nacions Unides a Saragossa.
Import: 700 milers d’euros.

BAIXA
Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Projecte: 510.
Import: 700 milers d’euros.

AL PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ I CAPITAL
D’AIGÜES DE LES CONQUES MEDITERRÀNIES, SA

ALTA
Pressupost de capital: «Origen de fons».

Subvencions de capital: de la Unió Europea.
Import: 14.000 milers d’euros.

ALTA

Pressupost de capital: «Aplicació de Fons». Adquisició 
d’immobilitzat: «Immobilitzat material...»

Import: 14.000 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN L’ANNEX D’INVERSIONS REALS
I PROGRAMACIÓ PLURIANUAL

ALTA

Comunitat Autònoma: Múrcia.
Província: Múrcia.
Projecte (nou): Completar modernització de regadius 

a Librilla i Molina de Segura.
Import: 14.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 234. Confederació Hidrogràfica del Tajo.
Programa: 452A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Concepte: (Nova creació). Proveïment de la Manco-

munidad del Guadiela i petits nuclis de Conca.
Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 234. Confederació Hidrogràfica del Tajo.
Programa: 456A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Concepte: 601. 2002.23.234.0072. Proveïment i altres 

actuacions a l’entorn dels embassaments d’Entrepeñas i 
Buendía.

Import: 1.000 milers d’euros.

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 234.C. Confederació Hidrogràfica del Tajo.
Programa: 452A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2002.23.234.0074. «Proveïment a poblacions 

del Tiétar».
Substituir el concepte: «Alt Tiétar» pel proposat i man-

tenir la dotació de 1.000 euros existent.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A. Gestió i infraestructura de l’aigua.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2006.23.005.0039. Presa de Terroba (la 

Rioja).
Import: 500 milers d’euros. 
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 BAIXA

Secció: 23.
Servei: 05.
Programa: 452A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 1988.17.06.0005. Regulació addicional a la 

Rioja.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2006230061701. «Passeig marítim a Colera».
Import: 40 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 23.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Codi: 2005230061703.
Projecte: Dotacions per a l’accés i ús públic a la costa 

de Girona.
Import: 40 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2006230064305 (nou). «Passeig fluvial a Sant 

Jaume d’Enveja».
Import: 100 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Codi: 200523006080300.
Projecte: Dotacions per a l’accés i ús públic a la costa 

de Girona.
Import: 100 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2006230064306. «Accés a la platja de Sant 

Jaume d’Enveja».
Import: 30 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005230060802.
Títol: Protecció i recuperació de sistemes litorals a 

Barcelona.
Import: 30 milers d’euros.

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 234. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Article: 61. Inversió de reposició en infraestructures i 

béns destinats a l’ús general.
Projecte: 2004.23.234.0076.
On diu: «Proveïment Campo de Arañuelo».
Ha de dir: «Proveïment del camp Arañuelo, Garrovi-

llas, Torrejón el Rubio i Hervás».

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 234.
Programa: 456A.
Concepte: 601.
Projecte: 2005.23.234.0079.
On diu: «Construcció d’estacions depuradores i col-

lectors en tres comarques de Càceres».
Ha de dir: «Construcció d’estacions depuradores i col-

lectors a La Vera, comarca de Càceres i comarca fronte-
rera.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A.
Capítol: 4.
Article: 49.
Concepte (nou): Contribució a organismes internacio-

nals.
Import: 150 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 1995170130005.
Import: 150 milers d’euros.

AL PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ I CAPITAL
D’AIGÜES DE LES CONQUES MEDITERRÀNIES, SA

ALTA

Pressupost de capital: «Origen de fons».
Subvencions de capital: de la Unió Europea.
Import: 150 milers d’euros.
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ALTA

Pressupost de capital: «Aplicació de fons».
Adquisició d’immobilitzat: «Immobilitzat material».
Import: 150 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN L’ANNEX D’INVERSIONS

ALTA

Comunitat Autònoma: Andalusia.
Província: Màlaga.
Projecte (nou): «Segona dessaladora de la Costa del 

Sol».
Import: 150 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Nou projecte: 2006.23.063601. Actuacions en el litoral 

de Pontevedra (Vigo, Vilaboa, A Guarda, Illa Arousa, 
Villagarcía, riu Miño, Tui, Marín, Pontesampaio, Cambados, 
entre altres).

Import: 700 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005.23.063603. Dotacions per a l’accés i ús 

públic de la costa a Pontevedra.
Import: 700 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2006.23.062701. Actuacions Litoral de Lugo 

(passeig litoral de Foz, platja Salgar), entre altres.
Import: 200 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005 23 062702. Protecció i recuperació de 

sistemes litorals de Lugo.
Import: 200 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.

Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2006.23.061501. Actuacions litoral a A Coruña 

(Barraña, Camariñas. Boiro, O’Pedrido, Muros, Malpica) 
entre altres.

Import: 1.800 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005.23.061501. Control de la regressió de la 

costa a A Coruña.
Import: 1.800 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A. Gestió i Infraestructures de l’Aigua.
Concepte: 483. Centre Espanyol de Noves Tecnologies 

de l’Aigua (CENTA).
Import: 350,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Article: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 350,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte (nou): 2006230050043. Infraestructura per a 

substitució de bombaments en aqüífer de la Manxa Orien-
tal (2a fase).

Import: 5.752 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 5.752 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A.
Capítol: 6.
Article: 60.
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Projecte (nou): 2006230050042. Sanejament d’O Barco 
de Valdeorras.

Import: 150 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 150 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2006230050040. «Restauració hidrologico-

ambiental i plans de restitució a la conca de l’Ebre».
Import: s’obre un projecte nou, dotat amb 5.900 milers 

d’euros.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A.
Capítol: 6.
Articles: 60 i 61.
Projecte: 1988170060005. «Regulació addicional a la 

Rioja» i
Projecte: 1999230050020. «Pacte de l’Aigua Yesa».
Import: 5.900 milers d’euros.

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 8.
Programa: 467F.
Concepte: 740.

Nova denominació: «Subvencions a societats mercan-
tils estatals, EE i altres OP, per finançar els projectes R+D+i 
mediambientals en l’àmbit de la prevenció de la contami-
nació».

Concepte: 751.

Nova denominació: «Subvencions a comunitats autò-
nomes per finançar els projectes R+D+i mediambientals 
en l’àmbit de la prevenció de la contaminació».

Concepte: 760.

Nova denominació: «Subvencions R+D+i a corporacions 
locals per finançar projectes pilot municipals amb caràc-
ter innovador i alt contingut tecnològic».

Concepte: 770.

Nova denominació: «Subvencions a empreses priva-
des per finançar els projectes R+D+i mediambientals en 
l’àmbit de la prevenció de la contaminació».

Concepte: 781.
Nova denominació: «Subvencions a famílies i institu-

cions sense finalitat de lucre per finançar projectes R+D+i 
mediambientals en l’àmbit de la prevenció de la contami-
nació».

ORGANISME 228. CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA 
DEL GUADALQUIVIR

Estat de despeses

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Organisme: 228. Confederació Hidrogràfica del 

Guadalquivir.
Programa: 452-A.
Concepte: 310.
Import: 2.000 milers.
Concepte: 912.
Import: 88.000 milers.

Estat d’ingressos

ALTA

Aplicació: 23.228.580.
Import: 2.000 milers.
Aplicació: 23.228.912.
Import: 88.000 milers.

ALTA

23.229.452-A-611.
Projecte: 2001232291500.
Import: 6.280 milers.

BAIXA

23.229.452-A-310.
Import: 6.280 milers.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 09.
Programa: 456-C.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte (nou): «Centre d’Interpretació de la Natura-

lesa. Projecte Ataria».
Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 1.000 milers.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456-D.
Capítol: 6.
Article: 60.
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Projecte (nou): «Recuperació de la ria de Molinao 
(Pasajes)».

Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 500 milers.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05.
Programa: 456-A.
Capítol: 6.
Article: 60.

Projecte (nou): «Interceptor Lasarte-Oria».
Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 1.000 milers.

Als annexos d’inversions reals per a 2006 i programa-
ció plurianual de la sèrie verda, adequant les quanties de 
determinades inversions de la Societat Estatal AIGÜES DE 
LA CONCA DE L’EBRE, SA, a les que efectivament han de 
figurar com a correctes. 

Annex d’inversions reals per a 2006 i programació plurianual. Individualitzada. 
Distribució orgànica

Denominació

Pressupost 2006 Programació plurianual

Hi diu Hi ha de dir
2007 2008 2009

Hi diu Hi ha de dir Hi diu Hi ha de dir Hi diu Hi ha de dir
         

Embassament de Santaliestra o alternatives ..... 0 6.053 0 18.631 0 21.035 0 28.248
Posada en reg Llitera Alta .................................. 0 893 893 14.534 28.175 27.850 27.850 13.641
Total província d’Osca ........................................ 2.218 9.164 893 33.165 28.175 48.885 27.850 41.889
Total Comunitat Aragó ........................................ 41.712 42.605 50.192 63.833 88.134 87.809 62.539 48.330
    Total entitat............................................... 90.030 96.976 124.393 156.665 141.131 161.841 74.657 88.886

Annex d’inversions reals per a 2006 i programació plurianual. Individualitzada. Distribució regionalitzada

Denominació

Pressupost 2006 Programació plurianual

Hi diu Hi ha de dir
2007 2008 2009

Hi diu Hi ha de dir Hi diu Hi ha de dir Hi diu Hi ha de dir
         

Comunitat Autònoma d’Aragó. Província d’Osca.
Entitat Aigües de la Conca de l’Ebre, SA (ACESA)
Embassament de Santaliestra o alternatives .... 0 6.053 0 18.631 0 21.035 0 28.248
Posada en reg Llitera Alta ................................. 0 893 893 14.534 28.175 27.850 27.850 13.641
Total entitat......................................................... 2.218 9.164 893 33.166 28.175 48.885 27.850 41.889
    Total ......................................................... 169.320 176.266 9.637 41.909 36.830 57.540 37.165 51.204

 Als pressupostos d’explotació i de capital i estats 
financers de la Societat Estatal Aigües de la Conca de 
l’Ebre, SA, per a 2006, adequant les quanties de determi-
nades partides d’aquests a les que efectivament han de 
figurar com a correctes. 

Pressupost de capital 2006 «aplicació de fons»

Hi diu Hi ha de dir

   
Adquisicions d’immobilitzat ................. 64.618  71.564

 Immobilitzat material ...................... 64.618  71.564
 Avançaments i immob. materials en 

curs ................................................. 64.618  71.564
Traspàs a curt termini de deute llarg 

termini ...............................................  5.756  3.351
Recursos aplicats en operacions trànsit  894  3.300

 Traspàs curt termini deutes comerci-
als .................................................... 894  3.300

Variació del capital circulant ................. –15.735 –17.482
    Total aplicacions 55.533 60.733

Hi diu Hi ha de dir

Pressupost de capital 2006 «origen de fons»

Hi diu Hi ha de dir

Recursos obtinguts per operacions de 
trànsit ............................................

7.735 12.935

 Deutes comercials a llarg termini .. 7.735 12.935

    Total orígens ............................ 55.533 60.733
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Quadre de finançament 2006

Hi diu Hi ha de dir

Menys: augment de necessitats opera-
tives de fons ................................... –8.433 –8.339

Augment de deutors nets excepte 
administracions públiques ........... –44 883

Augment saldos deutors d’administra-
cions públiques

Reducció saldos creditors d’adminis-
tracions públiques.

Igual: fons generats per les operaci-
ons.

Més recursos externs obtinguts.
Recursos obtinguts per operacions de 

trànsit.
Igual: total fons obtinguts.
Menys: dotacions.

  Immobilitzat material.
  Cancel·lació o traspàs a curt termini 

de deute llarg termini.
  Recursos aplicats en operacions de 

trànsit
Igual: total disponible generat
Igual: disponible (saldo final)

Balanç de situació 2006

Hi diu Hi ha de dir

Actiu:
  Immobilitzat material net............... 262.867 269.813
  Deutors ......................................... 70.979 72.143
  Tresoreria...................................... 2.977 1.324
  Total actiu = Total passiu............... 971.175 977.632

Passiu:
 Creditors operacions de trànsit a 

llarg termini..................................... 37.957 43.156
  Creditors a curt termini ................. 20.774 22.032

 Al tom III «Societats mercantils estatals», dins de 
l’apartat V.2 «Annexos d’inversions reals i programació 
plurianual» (distribució orgànica i distribució regionalit-
zada), de la sèrie verda, adequant les quanties de determi-
nades inversions de la Societat Estatal Hidroguadiana, SA, 
a les que efectivament han de figurar com a correctes.

Distribució orgànica:

Comunitat Autònoma: Andalusia.
Província: Còrdova.
Detall de projectes uniprovincials. 

Codi proj. Denominació
Cost total Inversió

prevista 2005
Pressupost

2006
Programació plurianual

2007 2008

Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de 
dir

            
0018 Conduccions des de la presa de La 

Colada a la comarca d’Almadén .. 17.428 – 618 – 5.967 – 6.696 – 4.147 –

Detall de projectes que afecten diverses províncies.

Codi proj. Denominació
Cost total Inversió

prevista 2005
Pressupost

2006
Programació plurianual

2007 2008

Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de dir

            
0018 Conduccions des de la presa de La 

Colada a la comarca d’Almadén.......... – 6.099 – 216 – 2.088 – 2.344 – 1.451

 Comunitat Autònoma: Castella-la Manxa.
Província: Ciudad Real.
Detall de projectes uniprovincials. 

Codi proj. Denominació
Cost total Inversió

prevista 2005
Pressupost

2006
Programació plurianual

2007 2008

Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de dir

            
0023 Sanejament i depuració municipis 

Lagunas de Ruidera ........................... 11.797 – 380 – 4.034 – 5.081 – 2.302 –

 Detall de projectes que afecten diverses províncies. 

Codi proj. Denominació

Cost total Inversió
prevista 2005

Pressupost
2006

Programació plurianual

2007 2008

Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de dir

            

0018 Conduccions des de la presa de La 
Colada a la comarca d’Almadén.......... – 11.329 – 402 – 3.879 – 4.352 – 2.696

0023 Sanejament i depuració municipis 
Lagunas de Ruidera.............................. – 9.438 – 304 – 3.227 – 4.065 – 1.842
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 Província: Albacete.
Detall de projectes que afecten diverses províncies. 

Codi proj. Denominació
Cost total Inversió

prevista 2005
Pressupost

2006
Programació plurianual

2007 2008

Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de dir

            
0023 Sanejament i depuració municipis 

Lagunas de Ruidera ............................ – 2.359 – 76 – 807 – 1.016 – 460

 Distribució regionalitzada:
Comunitat Autònoma: Castella-la Manxa.
Província: Albacete.
Entitat: Hidroguadiana, SA.
Detall de projectes que afecten diverses províncies. 

Codi proj. Denominació
Cost total Inversió

prevista 2005
Pressupost

2006
Programació plurianual

2007 2008

Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de dir

            
0023 Sanejament i depuració municipis 

Lagunas de Ruidera............................. – 2.359 – 76 – 807 – 1.016 – 460

 Província: Ciudad Real.
Entitat: Hidroguadiana, SA.
Detall de projectes uniprovincials. 

Codi proj. Denominació
Cost total Inversió

prevista 2005
Pressupost

2006
Programació plurianual

2007 2008

Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de 
dir

            
0023 Sanejament i depuració municipis Lagunas 

de Ruidera .......................................... 11.797 –– 380 –– 4.034 –– 5.081 –– 2.302 ––

 Detall de projectes que afecten diverses províncies. 

Codi 
proj. Denominació

Cost total Inversió
prevista 2005

Pressupost
2006

Programació plurianual

2007 2008

Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha 

de dir Hi diu Hi ha 
de dir

            
0018 Conduccions des de la presa de La Colada 

a la comarca d’Almadén ...................... – 11.329 – 402 – 3.879 – 4.352 – 2.696
0023 Sanejament i depuració municipis Lagunas 

de Ruidera............................................ – 9.438 – 304 – 3.227 – 4.065 – 1.842

 Comunitat Autònoma: Andalusia.
Província: Còrdova.
Entitat: Hidroguadiana, SA.
Detall de projectes uniprovincials. 

Codi 
proj. Denominació

Cost total Inversió
prevista 2005

Pressupost
2006

Programació plurianual

2007 2008

Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha 

de dir Hi diu Hi ha 
de dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de 
dir

            

0018 Conduccions des de la presa de La 
Colada a la comarca d’Almadén ...... 17.428 – 618 – 5.967 – 6.696 – 4.147 –

 Detall de projectes que afecten diverses províncies. 

Codi 
proj. Denominació

Cost total Inversió prevista 
2005 Pressupost 2006

Programació plurianual

2007 2008

Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de 

dir Hi diu Hi ha de 
dir

            
0018 Conduccions des de la presa de La 

Colada a la comarca d’Almadén ....... – 6.099 – 216 – 2.088 – 2.344 – 1.451 
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 Als pressupostos d’explotació i de capital i estats 
financers de la Societat Estatal Aigües de la Conca de 
l’Ebre, SA, per a 2006, adequant les quanties de determi-
nades partides d’aquests a les que efectivament han de 
figurar com a correctes. 

Pressupost de capital 2006. «Aplicació de fons»
Hi diu Hi ha de dir

Adquisició d’immobilitzat ...................... 64.618 71.664
  Immobilitzat material ........................ 64.618 71.664
  Avançaments i immob. materials en 

curs .................................................... 64.618 71.664
Traspàs a curt termini de deute llarg ter-

mini .................................................... 5.756 3.351
Recursos aplicats en operacions trànsit 894 3.300
  Traspàs curt termini deutes comerci-

als ................................................... 894 3.300
Variació del capital circulant ................. –15.735 –17.582
    Total aplicacions ..........................  55.533 60.733

Pressupost de capital 2006. «Origen de fons»
Hi diu Hi ha de dir

Recursos obtinguts per operacions de 
trànsit .................................................  7.735 12.935

  Deutes comercials a llarg termini  7.735 12.935
    Total orígens ................................ 55.533 60.733

Quadre de finançament 2006

Hi diu Hi ha de dir

Menys: augment de necessitats operati-
ves de fons ....................................... –8.433 –8.339

Augment de deutors nets excepte admi-
nistracions públiques ........................ –44 883

Augment saldos deutors d’administraci-
ons públiques ...................................  23.944 24.181

Reducció saldos creditors d’administra-
cions públiques ................................ –9.042 –10.300

Igual: fons generats per les operacions –34.357 –34.463
Més: recursos externs obtinguts ......... 81.657 86.857
Recursos obtinguts per operacions de 

trànsit ...............................................  7.735 12.935
Igual: total fons obtinguts .................... 47.100 52.934
Menys: dotacions ................................ –71.268 –78.315
Immobilitzat material ........................... 64.618 71.664
Cancel·lació o traspàs a curt termini de 

deute llarg termini ............................. 5.756 3.351
Recursos aplicats en operacions de tràn-

sit ...................................................... 894 3.300
Igual: total disponible generat ............. –24.168 –25.921
Igual: disponible (saldo final) ............... 265.470 263.717

Balanç de situació 2006

Hi diu Hi ha de 
dir

   
  Actiu:   

Immobilitzat material net .................... 262.867 269.913
Deutors ............................................... 70.979 72.143

Tresoreria ........................................... 2.977 1.224
Total actiu = Total passiu .................... 971.175 977.632
  Passiu:   
Creditors operacions de trànsit a llarg 

termini ............................................. 37.957 43.156
Creditors a curt termini ...................... 20.774 22.032

Hi diu Hi ha de dir

 

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452-A.
Capítol: 7.
Article: 75.
Concepte: 750. Conveni amb les Canàries en matèria 

d’obres hidràuliques.
Import: incrementar en 5.000 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: disminuir en 5.000 milers.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 226. Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Programa: 452-A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte (nou): Actuacions de compensació als regants 

d’Oliana i actuacions a la cua de la presa.
Import: 2.000 milers.
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 000X. Transferències internes.
Concepte: 710 A OA adscrits a la Direcció General de 

l’Aigua.
Import: 2.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos.
Programa: 929-M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 2.000 milers d’euros.

MODIFICACIÓ DE L’ESTAT D’INGRESSOS

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 226. Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Concepte: 700. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 2.000 milers d’euros.
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ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452-A. Gestió i infraestructures i béns des-

tinats a l’ús general.
Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte: 1998.23.05.00200.
Hi diu: Canalització de les rieres del Maresme 

(Barcelona).
Hi ha de dir: Restauració i millora de rieres del 

Maresme [Teià i Capaspre (Calella)].

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Codi nou projecte: 2006230060802.
Títol: «Passeig marítim de Badalona».
Import: 100 milers.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Codi: 2005230060803. 
 Títol: Dotacions per a l’accés i ús públic a la costa de 

Barcelona.
Import: 100 milers.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Concepte: Estudi tècnic solució ribes de Cadaqués.
Import: 50 milers.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Codi: 2005230061703.
Títol: Dotacions per a l’accés i ús públic a la costa de 

Girona.
Import: 50 milers.

ALTA

23.09.456-C-759.02. Gestió forestal sostenible de 
forests privades.

Import: 1.000 milers.

23.09.456-C-759.04 (nou): Fons per al patrimoni natu-
ral: aprofitament de la biomassa forestal residual (RDL 
11/2005).

Import: 10.000 milers.
23.09.456-C-787 (nou): Fons per al patrimoni natural. 

Subvencions.
Import: 1.000 milers.

BAIXA

31.02.929M-510.
Import: 6.000 milers.
23.09.456-C-759.01.
Import: 3.000 milers.
23.09.456-C-611.
Projecte: 2006.23.09.0013.
Import: 3.000 milers.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 09.
Programa: 456C.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: Plans integrals de regeneració de la conca 

del Vinalopó.
Import: 2.000 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 2.000 milers.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005.23.06.3004. Regeneració de la badia i 

serra minera de Portman.
Import: 3.000 milers.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005230063003. Dotacions per a l’accés i ús 

públic de la costa de Múrcia.
Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
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Capítol: 5.
Concepte: 510.
Import: 2.000 milers.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 19951701325. «Sanejament d’Avilés».
Import: 1.500 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 1.500 milers.

 

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte (nou): 486. «Actuacions per a la sostenibili-

tat econòmica dels recursos hídrics i de planificació hidro-
lògica del Tajo a la Comunitat de Madrid».

Import: 1.000 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 1.000 milers.

 

ALTES

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 000X. Transferències internes.
Concepte: 410 A. OA adscrits a la Direcció General de 

l’Aigua.
Import: 5.700 milers d’euros.
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 226. Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Programa: 452-A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Concepte: 484. Reial decret llei 10/2005.
Import: 1.546,29 milers d’euros.
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 230. Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Programa: 452A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Concepte: 484. Reial decret llei 10/2005.
Import: 94,87 milers d’euros.

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 232. Confederació Hidrogràfica del Segura.
Programa: 452 A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Concepte: 484. Reial decret Llei 10/2005.
Import: 3.040,42 milers d’euros.
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 234. Confederació Hidrogràfica del Tajo.
Programa: 452A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Concepte: 484. Reial decret llei 10/2005.
Import: 1.018,42 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 5.700 milers d’euros.

MODIFICACIÓ DE L’ESTAT D’INGRESSOS

ALTES

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 226. Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Concepte: 400. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 1.546,29 milers d’euros.
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 230. Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Concepte: 400. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 94,87 milers d’euros.
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 232. Confederació Hidrogràfica del Segura.
Concepte: 400. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 3.040,42 milers d’euros.
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Organisme: 234. Confederació Hidrogràfica del Tajo.
Concepte: 400. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 1.018,42 milers d’euros.

 

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452.A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Concepte: 753 (nou). Conveni amb la Generalitat de 

Catalunya per a la millora i regeneració ambiental del 
Llobregat.

Import: 7.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 7.000 milers d’euros.

 

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456.D. Actuació a la costa.
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Article: 60. Inversió nova en infraestructures i béns 
destinats a l’ús general.

Projecte (nou): Adquisició de terreny del litoral per a la 
seva protecció integral a les comunitats autònomes d’An-
dalusia, Balears, Catalunya, Múrcia i València.

Import: 20.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 23.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Concepte: 60.
Projecte: 2005.23.06.0403. Dotacions per a l’accés i ús 

públic a la costa d’Almeria.
Import: 1.000 milers d’euros.
Projecte: 2005.23.06.0703. Dotacions per a l’accés i ús 

públic a la costa de les Balears.
Import: 1.000 milers.
Projecte: 2005.23.06.1102. Protecció i recuperació de 

sistemes litorals de Cadis.
Import: 2.000 milers.
Projecte: 2005.23.06.1103. Dotacions per a l’accés i ús 

públic a la costa de Cadis.
Import: 4.000 milers.
Projecte: 2005.23.06.1501. Control de regressió de la 

costa d’A Coruña.
Import: 3.000 milers.
Projecte: 2005.23.06.1503. Dotacions per a l’accés i ús 

públic a la costa d’A Coruña.
Import: 2.000 milers.
Projecte: 2005.23.06.1702. Protecció i recuperació de 

sistemes litorals a Girona.
Import: 1.000 milers.
Projecte: 2005.23.06.1703. Dotacions per a l’accés i ús 

públic a la costa de Girona.
Import: 2.000 milers.
Projecte: 2005.23.06.3003. Dotacions per a l’accés i ús 

públic a la costa de Múrcia.
Import: 4.000 milers.

 

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 04. Secretaria General per al Territori i la Biodi-

versitat.
Programa: 452M.
Article: 61. Inversió de reposició en infraestructures i 

béns destinats a l’ús general.
Projecte (nou): Restauració de camins naturals de 

Catalunya.
Import: 1.800 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 1.800 milers d’euros.

 

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.

Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 200623006803. Actuacions diverses a la 

costa de Barcelona (Calella, Sant Vicenç de Montalt i 
Pineda de Mar, entre altres).

Import: 750 milers.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005230060803. Dotacions per a l’accés i ús 

públic de la costa de Barcelona.
Import: 250 milers.
Projecte: 2005230061703. Dotacions per a l’accés 

públic a la costa de Girona.
Import: 250 milers.
Projecte: 2005230061702. Protecció i recuperació de 

sistemes litorals a Girona.
Import: 250 milers.

 

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2006230064307. Actuacions diverses a la 

costa de Tarragona (Cambrils, platja de Ponent, delta de 
l’Ebre, entre altres).

Import: 750 milers.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 2005230060803. Dotacions per a l’accés i ús 

públic de la costa de Barcelona.
Import: 250 milers.
Projecte: 2005230061703. Dotacions per a l’accés i ús 

públic a la costa de Girona.
Import: 250 milers.
Projecte: 2005230061702. Protecció i recuperació de 

sistemes litorals a Girona.
Import: 250 milers.

 

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte (nou): 2006230050041. Estudi tècnic de millo-

res de la ribera del riu Jalón al seu pas pel nucli urbà al 
terme municipal de Calataiud.

Import: 100 milers.
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BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A.
Capítol: 6.
Articles: 60 i 61.
Projecte: 1988170060005. «Regulació addicional a la 

Rioja» i 1999230050020. «Pacte de l’Aigua Yesa».
Import: 100 milers.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 7.
Article: 76.
Concepte: 760 (nou). A l’Ajuntament de Muros (A 

Coruña). Rehabilitació de l’edifici industrial per a museu i 
escola d’activitats nàutiques situat a A Porteliña.

Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Codi: 2006230061502.
Títol: Regeneració, recuperació i accés a les platges de 

Sada (Ajuntament de Sada), Doniños (Ajuntament de Fer-
rol), San Xurxo (Ajuntament de Ferrol) i Redes (Ajunta-
ment d’Ares) (A Coruña).

Import: 350 milers.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Codi: 2005230061503.

Títol: Dotacions per a l’accés i ús públic de la Costa a 
A Coruña.

Import: 350 milers.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Codi: 2006230061503.
Títol: Vora litoral de O’Pindo (Ajuntament de 

Carnota).
Import: 300 milers.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Codi: 2005230061503.
Títol: Dotacions per a l’accés i ús públic de la costa a 

A Coruña.
Import: 300 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Article: 60.
Projecte (nou): Millora ambiental vora marítima entre 

A Seara i la badia de Meira (Ajuntament de Moaña).
Import: 400 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Article: 60.
Projecte: 2005.23.06.3602. Protecció i recuperació de 

sistemes litorals de Pontevedra.
Import: 400 milers d’euros.

 

Als annexos d’inversions reals per a 2006 i progra-
mació plurianual de la sèrie verda, adequant les quanties 
de determinades inversions de la Societat Estatal Aigües 
de la Conca de l’Ebre, SA, a les que efectivament han de 
figurar com a correctes. 

Annex d’inversions reals per a 2006 i programació plurianual. Individualitzada. Distribució regionalitzada

Denominació
Pressupost 2006

Programació plurianual

Hi diu Hi ha de dir
2007 2008 2009

Hi diu Hi ha de dir Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de dir Hi diu Hi ha de dir

Embassament de 
Santaliestra o alter-
natives.

Embassament de San-
taliestra o alternati-
ves.

0 6.053 0 18.631 0 21.035 0 28.248
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Posada en reg Llitera 
Alta.

Posada en reg Llitera 
Alta. 0 893 893 14.534 28.175 27.850 27.850 13.641

Total província 
d’Osca.

Total província d’Osca. 2.218 9.164 893 33.185 28.175 48.885 27.850 41.889

Proveïment riu Quei-
les des del Val.

Proveïment riu Queiles 
des de Val fins a Taras-
sona i altres.

0 100 0 3.300 0 3.333 0 0

Total província de 
Saragossa.

Total província de 
Saragossa.

25.051 25.161 24.160 27.460 27.502 30.835 24.552 24.552

Total Comunitat 
Aragó.

Total Comunitat Aragó. 41.712 48.758 50.192 85.764 88.134 112.177 62.539 76.578

Total entitat. Total entitat. 90.030 97.076 124.393 159.985 141.131 165.174 74.657 98.895

Denominació
Pressupost 2006

Programació plurianual

Hi diu Hi ha de dir
2007 2008 2009

Hi diu Hi ha de dir Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de dir Hi diu Hi ha de dir

Annex d’inversions reals per a 2006 i programació plurianual. Individualitzada. Distribució regionalitzada

Denominació
Pressupost 2006

Programació plurianual

Hi diu Hi ha de dir
2007 2008 2009

Hi diu Hi ha de dir Hi diu Hi ha de 
dir Hi diu Hi ha de dir Hi diu Hi ha de dir

Comunitat Autònoma 
Aragó província 
Osca.

Comunitat Autònoma 
Aragó província 
Osca.

Entitat: Aigües de la 
Conca de l’Ebre, SA 
(ACESA).

Entitat: Aigües de la 
Conca de l’Ebre, SA 
(ACESA).

Embassament de 
Santaliestra o alter-
natives.

Embassament de San-
taliestra o alternati-
ves.

0 6.053 0 18.631 0 21.035 0 28.248

Posada en reg Llitera 
Alta.

Posada en reg Llitera 
Alta.

0 893 893 14.534 28.175 27.850 27.850 13.641

Total entitat. Total entitat. 2.218 9.164 893 33.185 28.175 48.885 27.850 41.889
Comunitat Autònoma 

Aragó província 
Saragossa.

Comunitat Autònoma 
Aragó província 
Saragossa.

Entitat: Aigües de la 
conca de l’Ebre, SA 
(ACESA).

Entitat: Aigües de la 
Conca de l’Ebre, SA 
(ACESA).

Proveïment riu Quei-
les des del Val.

Proveïment riu Queiles 
des del Val a Taras-
sona i altres.

0 100 0 3.300 0 3.333 0 0

Total entitat. Total entitat. 25.051 25.161 24.160 27.460 27.502 30.835 24.552 24.552

 ALTA

Secció: 23.
Servei: 05.
Programa: 456A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: 1996.170130020. Sanejament i depuració de 

l’Alt Nervión i de la Ria de Gernika.
Import: 300 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 300 milers.

Modificació nom de projecte:
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Organisme: 226. Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Programa: 456A.
Capítol: 6.
Article: 60.
On diu: Projecte 09123191. «Presa d’Arraya (proveï-

ment Salvatierra)».
Ha de dir: Projecte: 2002.23.005.0016. «Presa d’Arraya 

(proveïment Salvatierra)».

Al pressupost d’explotació i capital d’Aigües de les 
Conques Mediterrànies, SA.

ALTA

Pressupost de capital: «Origen de fons».
Subvencions de capital: de la Unió Europea.
Import: 2.710 milers.
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ALTA

Pressupost de capital: «Aplicació de Fons».
Adquisició d’immobilitzat: «Immobilitzat material».
Import: 2.710 milers.

Repercussió en l’annex d’inversions reals i programa-
ció plurianual

ALTA

Comunitat Autònoma: Comunitat Valenciana.
Província: València.
Projecte (nou): Sanejament i depuració de l’àrea de 

l’Albufera.
Import: 2.710 milers.

 

ALTA

Secció: 23.
Servei: 08.
Programa: 456B.
Capítol: 6.
Article: 64.
Concepte (nou): «Estudis preparatoris per a l’establi-

ment d’una Agència Espanyola de Substàncies Quími-
ques».

Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 500 milers.

 

ALTA

Secció: 23.
Servei: 08.
Programa: 456B.
Capítol: 6.
Article: 64.
Concepte (nou): «Pla d’acció sobre els contaminants 

orgànics persistents».
Import: 500 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 500 milers.

 

ALTA

Secció: 23.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Concepte: Condicionament i ordenació de les platges 

de Gorliz i Plentzia (Biscaia).
Import: 1.500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 1.500 milers d’euros.

 

ALTA

Secció: 23.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Concepte: Regeneració de la platja de Laga Ibarrange-

lua (Biscaia).
Import: 500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Programa: 929M.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: «Actuacions diverses a les costes de 

Guipúscoa (ferm de l’espigó d’Hondarribia, platja Txur-
ruka-Orio, recuperació platja Saturraran-Mutriku, entre 
altres».

Import: 3.500 milers.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 3.500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23.
Servei: 06.
Programa: 456D.
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Article: 61.
Projecte d’inversió (nou): Passarel·la de fusta a la 

platja del Garraf.
Import: 100 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 100 milers d’euros.

 

ALTA

Secció: 23.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Article: 60.
Projecte d’inversió (nou): Centre d’Interpretació Am-

biental dins el Pla especial de Ses Feixes (Eivissa).
Import: 500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 500 milers d’euros.

 

ALTA

Secció: 23.
Servei: 05.
Programa: 452A.
Article: 61.
Projecte d’inversió (nou): Protecció i condicionament 

per a l’ús públic del pantà de Crevillent (Estudi).
Import: 50 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 50 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23.
Servei: 05.
Programa: 452A.
Article: 75.
Projecte (nou): Projecte de xarxa d’aigua potable des 

de Rialp.
Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.

Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 1.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06. D. G. de Costes.
Programa: 456D. Actuació a la costa.
Article: 60. Inv. nova en infraestructures i béns desti-

nats a l’ús general.
Projecte: 2004.23.06.1706 «Restauració amb. i accessi-

bilitat a la zona de Radio Liberty».
Import: 709,21 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 709,21 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06. D. G. de Costes.
Programa: 456D. Actuació a la costa.
Article: 60. Inv. nova en infraestructures i béns desti-

nats a l’ús general.
Projecte (nou): «Recuperació de la platja Sabanell».
Import: 1.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 1.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06. D. G. de Costes.
Programa: 456D. Actuació a la costa.
Article: 60. Inv. nova en infraestructures i béns desti-

nats a l’ús general.
Projecte (nou): «Projecte d’ordenació de la platja de 

l’Estartit».
Import: 1.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 1.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23.
Servei: 06.
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Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Concepte: Estudi de la recuperació de la vora litoral de 

Couso a Corrubedo i de l’illa de Sálvora.
Import: 30,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 30,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23.
Servei: 06.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 60.
Concepte: Estudi del dragatge de la desembocadura 

del riu Belelle a Neda (A Coruña).
Import: 60,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 60,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 101. Parcs nacionals.
Programa: 456C. Protecció i millora del medi natural.
Article: (nou) 45. A comunitats autònomes.
Concepte: (nou) 450. Fons per a nous parcs nacio-

nals.
Article: 75. A comunitats autònomes.
Concepte: (nou) 751: Fons per a nous parcs nacio-

nals.
Dotació 2006 addicional: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 04. Secretaria General per al Territori i la Biodi-

versitat.
Programa: 452M. Normativa i ordenació territorial 

dels recursos hídrics.
Concepte: 850. Adquisició d’accions i participacions 

del sector públic.
Dotació 2006: 1.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 234. Confederació Hidrogràfica del Tajo.

Programa: 452 A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Article: 61.
Projecte: Recuperació ambiental dels rius Manzanares 

i Jarama.
Província: Madrid.
Dotació 2006 addicional: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 23.
Servei: 04.
Programa: 452M.
Concepte: 850. Adquisició d’accions i participacions 

del sector públic.
Dotació 2006: 1.000 milers d’euros.

Senat
Import de crèdit: 1.000.000. 

Secció Servei Programa Article

Alta. 23 233 456A 60
Baixa. 31 02 929M 51

 Pla de sanejament integral del riu Miño i afluents en 
els trams de la província.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. D. G. de l’Aigua.
Programa: 452 A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Concepte: 61. Inversió de reposició en infraestructures 

i béns destinats a l’ús general.
Projecte d’inversió núm.: 2003.23.05.0035 «Actuaci-

ons protecció integral del delta de l’Ebre».
Import: s’incrementa la seva dotació en 500,00 milers 

d’euros.

BAIXA

Secció: 23.
Servei: 01.
Programa: 4510.
Concepte: 22.
Import: es minora en 500,00 milers d’euros.

ALTA 

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A. Qualitat de l’aigua.
Article: 60. Inversió nova en infraestructura i béns des-

tinats a l’ús general.
Projecte (nou): «Sanejament i depuració d’aigües resi-

duals de l’Alt Deba (Guipúscoa)».
Import: 1.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
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Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-
des.

Concepte: 510 Per atendre necessitats que es puguin 
presentar en els diferents departaments ministerials.

Import: 1.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Article: 60. Inversió nova en infraestructura i béns des-

tinats a l’ús general.
Projecte (nou): «Embassament de Korrosparri 

(Àlaba)».
Import: 750,00 milers d’euros.
Projecte (nou): «Proveïment de Zuia-Urkabustaiz».
Import: 750,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: 1.500,00 milers d’euros.

Import de crèdit: 500.000 €. 

Secció Servei Programa Article

     
Alta. 23 08 456B 60
Baixa. 31 02 929M 51

 Condicionament dels marges dels rius Avia-Miño a 
Ribadavia, el camí i la supressió d’abocaments.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A.
Capítol: 4. Transferències corrents.
Article: 47. A empreses privades.
Concepte: 470. Subvencions per a plantes potabilitza-

dores d’aigua a les Canàries.
Dotació: augment en 16.000,00 milers d’euros sobre 

l’actual xifra pressupostada (16.303,13 milers d’euros), fet 
que suposaria, llavors, una dotació final de 32.303,13 
milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02.
Programa: 929 M.
Capítol: 5.
Article: 510.

ALTA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei 08: Direcció General de Qualitat i Avaluació 

Ambiental.
Programa: 456B. Protecció i millora del medi ambi-

ent.
Article 60:
Projecte d’inversió (nou): «Parc de fauna pirinenca al 

municipi d’Alins i millora dels accessos a Birós».
Import: es dota per un import de 250,00 milers d’eu-

ros.

BAIXA 

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929 M.
Concepte: 510.
Import: es minora en 250,00 milers d’euros.

ALTA: (en milers de €)

Secció: 23.
Servei: 05.
Programa: 452 A.
Capítol: 6.
Article: 60.
Projecte: Pla d’aigua i sanejament de Maó.
Import: 2.000.

BAIXA (en milers de €)

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929 M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 2.000.

ALTA: (en milers de €)

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06. Direcció General de Costes.
Programa: 456D. Actuació a la costa.
Article: 60 Inversió nova en infraestructures i béns 

d’ús general.
Projecte (nou): Millora ambiental vora marítima entre 

A Seara i la badia de Meira (Ajuntament de Moaña).
Import: 400.

BAIXA

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 06. Direcció General de Costes.
Programa: 456D. Actuació a la costa.
Article: 60. Inversió en infraestructures i béns desti-

nats a l’ús general.
Projecte: 2005.23.06.1502. Protecció i recuperació de 

sistemes litorals a A Coruña.
Import: 400.
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ALTA: (en milers de €)

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 456A. Qualitat de l’aigua.
Article: 60 Inversió nova en infraestructures i béns 

destinats a l’ús general.
Projecte: 1996.17.13.0020. «Actuacions sanejament i 

depuració País Basc».
Import: 300.

BAIXA: (en milers de €)

Secció: 31 Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els diferents departaments ministerials.
Import: 300.

Senat
Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A. Gestió i infraestructura de l’aigua.
Article: 61. Inversió de reposició en infraestructures i 

béns destinats a l’ús general.
Projecte: 2002.23.05.0016.
On diu: «Embassament d’Araia».
Ha de dir: «Presa d’Arraya (proveïment Salvatierra).

ALTA: (milers de €)

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 05. Direcció General de l’Aigua.
Organisme: 229. Confederació Hidrogràfica del Gua-

dina.
Programa: 452A. Gestió i infraestructura de l’aigua.
Article: 61.
Projecte nou: Adequació social i conservació dels 

emprius municipals a Llerena.
Província: Badajoz.
Denominació nova dotació 2006: Adequació social i 

conservació dels emprius municipals a Llerena.
Import: 150.

BAIXA: (milers de €)

Secció: 23. Ministeri de Medi Ambient.
Servei: 23.04. S. G. per al Territori i la Biodiversitat.
Programa: 452M. Normativa i ordenació territorial 

dels recursos hídrics.
Article: 85.
Concepte: 850 Adquisició d’accions i participació del 

sector públic.
Import: 150.

SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA.

ALTA

Secció 24. Ministeri de Cultura.
Servei 05. Direcció General de Cooperació i Comuni-

cació Cultural.

Programa 334A. Promoció i cooperació cultural.
Concepte 766. A l’Ajuntament de Sagunt per a la recu-

peració i posada en valor del patrimoni industrial 
siderometal·lúrgic i cultural de la ciutat de Sagunt.

Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció 24: Ministeri de Cultura.
Servei 05: Direcció General de Cooperació i Comuni-

cació Cultural.
Programa 334A: Promoció i cooperació cultural.
Concepte 481: «Ajudes per a l’acció i promoció cultu-

ral».
Import: 1.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05. Direcció General de Cooperació i Comuni-

cació Cultural.
Programa: 334A. Promoció i cooperació cultural.
Concepte: 489.07. A l’Ateneu Guipuscoà i Centre d’Ini-

ciativa de Tolosa (CIT).
Import: 72 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Secretaria General Tècnica.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 72 milers d’euros.

ALTA
Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció de Belles Arts i Béns Culturals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 7. Transferències de capital.
Article: 76. A corporacions locals.
Concepte: 760. Per al finançament de projectes d’inte-

rès cultural.
Singular 13. A la Diputació Foral d’Àlaba perquè subs-

crigui un conveni destinat a la restauració de la Catedral 
de Santa Maria (Vitòria).

Import: 500 milers d’euros.

BAIXA.

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05. Direcció General de Cooperació i Comuni-

cació Cultural.
Programa: 334A. Promoció i cooperació cultural.
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Capítol: 7. Transferències de capital.
Article: 76. A corporacions locals.
Concepte: 761. A l’Ajuntament d’Illa de Arousa per a 

intervencions al Museu de la Conserva.
Import: 30,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05. Direcció General de Cooperació i Comuni-

cació Cultural.
Programa: 334A. Promoció i cooperació cultural.
Capítol: 4. Transferències corrents.
Article: 48. A famílies i institucions sense finalitat de 

lucre.
Concepte: 481. Ajudes per a l’acció i promoció cultu-

ral.
Import: 30,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05. Direcció General de Cooperació i Comuni-

cació Cultural.
Programa: 334A. Promoció i cooperació cultural.
Capítol: 7. Transferències de capital.
Article: 76. A corporacions locals.
Concepte: 762. A l’Ajuntament de Rianxo per a inter-

vencions al Centre de Recerca i Estudis Daniel Castelao 
(Rianxo).

Import: 200 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05. Direcció General de Cooperació i Comuni-

cació Cultural.
Programa: 334A. Promoció i cooperació cultural.
Capítol: 4. Transferències corrents.
Article: 48. A famílies i institucions sense finalitat de 

lucre.
Concepte: 481. Ajudes per a l’acció i promoció cultu-

ral.
Import: 200 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 7. Transferències de capital.
Article: 76. A corporacions locals.
Concepte: 760. Per al finançament de projectes d’inte-

rès cultural.
Singular: 01. A l’Ajuntament de Conca per a rehabilita-

ció d’habitatges del conjunt històric de Conca, Patrimoni 
de la Humanitat.

Import: 120 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 6. Inversions reals.

Article: 63. Inversions de reposició associada al fun-
cionament operatiu dels serveis.

Concepte: 630. Inversions de reposició associada al 
funcionament operatiu dels serveis.

Import: 120 milers d’euros.
Repercussió en l’annex d’inversions reals:
Projecte: 1997.18.13.0054. Liquidacions, revisions i 

diverses actuacions de restauració en béns culturals.
Import: 120 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció de Belles Arts i Béns Culturals.
Programa: 333A. Museus.
Capítol: 7. Transferències de capital.
Article: 76. A corporacions locals.
Concepte: 760. Per al finançament de projectes d’inte-

rès cultural.
Singular: 02. A l’Ajuntament d’El Paso (Tenerife), per a 

projecte d’adaptació.
Import: 20 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció de Belles Arts i Béns Culturals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 63. Inv. de reposició associada al func. opera-

tiu dels serv.
Concepte: 630. Inversió de reposició associada al fun-

cionament operatiu dels serveis.
Repercussió en l’annex d’inversions reals:
Projecte: 1997.18.13.0054. Liquidacions, revisions i 

diverses actuacions de restauració en béns culturals.
Import: 20 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció de Belles Arts i Béns Culturals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Concepte: 760.03. A l’Ajuntament de Beire (Navarra), 

per a la restauració de la Casa de Cultura amb motiu del 
centenari de José Lázaro Galdiano.

Import: 72 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció de Belles Arts i Béns Culturals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Concepte: 630. Inversió de reposició associada al fun-

cionament operatiu dels serveis.
Projecte: 1997.18.13.0054. Liquidacions, revisions i 

diverses actuacions de restauració en béns culturals.
Import: 72 milers d’euros.
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ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció de Belles Arts i Béns Culturals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 4. Transferències corrents.
Article: 48. A famílies i institucions sense finalitat de 

lucre.
Concepte: 485. Altres transferències.
Singular: 04. A la Fundació Santa María la Real, Centre 

d’Estudis del Romànic (Palència), per a la divulgació del 
patrimoni del romànic.

Import: 60 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció de Belles Arts i Béns Culturals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 63. Inv. de reposició associada al func. opera-

tiu dels serv.
Concepte: 630. Inversió de reposició associada al fun-

cionament operatiu dels serveis.
Import: 60 milers d’euros.
Repercussió en l’annex d’inversions reals:
Projecte: 1997 18 13 0054. Liquidacions, revisions i 

diverses actuacions de restauració en béns culturals.
Anualitat: 2005.
Import: 60 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 04. Direcció General del Llibre, Arxius i Biblio-

teques.
Programa: 332B. Biblioteques.
Concepte: 750. A comunitats autònomes per augmen-

tar les col·leccions de les biblioteques públiques de l’Es-
tat.

Import: 6.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Secretaria General Tècnica.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 6.000 milers d’euros.

En el pressupost de l’Organisme Autònom 24.103.

ALTA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 103. Gerència d’Infraestructures i Equipaments 

de Cultura.
Programa: 332A. Arxius.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 62. Inversió nova associada al funcionament 

operatiu dels serveis.
Concepte: 620. Inversió nova associada al funciona-

ment operatiu dels serveis.
Import: 2.000 milers d’euros.

ALTA EN EL PRESSUPOST D’INGRESSOS

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 103. Gerència d’Infraestructures i Equipaments 

de Cultura.
Capítol: 7. Transferències de capital.
Article: 70. De l’Administració de l’Estat.
Concepte: 702. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 2.000 milers d’euros.
Repercussió en el pressupost de l’Estat:

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 000X. Transferències internes.
Capítol: 7. Transferències de capital.
Article: 71. A organismes autònoms.
Concepte: 717. A la Gerència d’Infraestructures i Equi-

paments de Cultura.
Import. 2.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 2.000 milers d’euros.
Repercussió en l’annex d’inversions reals de l’orga-

nisme autònom:

ALTA

Projecte: 2005.24.103.0002. Arxiu de la Guerra Civil, 
Salamanca. Ampliació i adequació.

Anualitat: 2005.
Import. 2.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05.
Programa: 334A.
Capítol: 7.
Article: 76.
Concepte: 763. A l’Ajuntament de Foz (Lugo) per a la 

restauració de San Martiño.
Import: 30 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05.
Programa: 334A.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 481.
Import: 30 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05.
Programa: 334A.
Capítol: 7.
Article: 76.
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Concepte: 764. A l’Ajuntament d’A Coruña per a crea-
ció del Museu de Ciència i Tecnologia.

Import: 30 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05.
Programa: 334A.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 481.
Import: 30 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05. Direcció General de Cooperació i Comuni-

cació Cultural.
Programa: 334A. Promoció i cooperació cultural.
Concepte: 765. A l’Ajuntament de Valdepeñas per a 

rehabilitació de l’actual casino «La Confianza» per a Cen-
tre Cultural de Valdepeñas.

Import: 100 milers d’euros. 

 BAIXA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05. Direcció General de Cooperació i Comuni-

cació Cultural.
Programa: 334A. Promoció i cooperació cultural.
Concepte: 481. Ajudes per a l’acció i promoció cultu-

ral.
Import: 100 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Article: 63. Inversió de reposició associada al funcio-

nament operatiu dels serveis.
Superprojecte: 1997.18.12.9012.
Projecte 2006.24.03.0017. «Rehabilitació del patrimoni 

cultural de Menorca».
Import: 800 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Secretaria General Tècnica.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifi-

cades.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 800 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 103.
Programa: 332A. Arxius.

Article: 62.
Projecte: 1998.18.14.0105.
Província: 15. Balears.
Denominació: Fons per a Biblioteca Nacional a l’illa 

d’Eivissa.
Dotació 2006 addicional: 300 milers d’euros.

BAIXA.

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 51.
Dotació 2006: 300 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201.
Programa: 335A.
Article: 46.
Projecte d’inversió (nou): al Festival de Música de 

Cadaqués.
Import: 30 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 30 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: Institut Nacional de les Arts Escèniques i 

de la Música.
Capítol: 4. Transferències corrents.
Article: 46. A comunitats autònomes.
Projecte: 464230. Transferència per a la construcció del 

Teatre d’Agüimes, a les Canàries.
Import: 500.000 euros.

BAIXA

Secció: 31.
Import: 500.000 euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05. Direcció General de Cooperació Comunica-

ció Cultural.
Programa: 334A. Promoció i cooperació cultural.
Capítol: 4. Transferències corrents.
Article: 45. A comunitats autònomes.
Concepte: 456. Transferències per a la construcció de 

l’Auditori de Fuerteventura a la Comunitat Autònoma de 
Canàries.

Import: 750.000 euros.

BAIXA

Secció: 31.
Import: 750.000 euros.
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ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 62. Inversió nova associada al funcionament ope-

ratiu dels serveis.
Concepte: 620. Inversió nova associada al funcionament 

operatiu dels serveis.
Import: 500.000 euros. Restauració de la Catedral de 

La Laguna.

BAIXA

Secció: 31.
Import: 500.000 euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05. Direcció General de Cooperació Comunica-

ció Cultural.
Programa: 334A. Promoció i cooperació cultural.
Capítol: 4. Transferències corrents.
Article: 45. A comunitats autònomes.
Concepte: 455. A les comunitats autònomes de les 

Balears, Canàries i ciutats autònomes de Ceuta i Melilla 
per a desplaçaments a la Península d’empreses, persones 
i institucions amb motiu d’esdeveniments de caràcter 
artístic i/o cultural.

Import: 700.000 euros.

BAIXA

Secció: 31.
Import: 700.000 euros.

ALTA

24.01.000X.416. A l’Institut de les Arts Escèniques i de 
la Música.

Import: 90 milers d’euros.

BAIXA

31.02.929M.510.
Import: 90 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST DE L’INAEM

PRESSUPOST D’INGRESSOS

ALTA

24.201.400. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 90 milers d’euros.

PRESSUPOST DE DESPESES

ALTA

24.201.335A.480.18 (nou). A la Coral de Cambra de 
Pamplona.

Import: 90 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. D. G. Belles Arts i Béns Culturals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Article: 63. Inversió de reposició associada.
Superprojecte: 1997-18-13-9015. Arquitectura religiosa.
Projecte (nou): Pla director església de Santa María de 

Castro Urdiales.
Import: 100 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 100 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 01.
Programa: 337C. Protecció del patrimoni històric.
Concepte (nou): 764. A l’Ajuntament de Guadalajara 

per a recuperació de l’Alcàsser Reial.
Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 1.000 milers d’euros.

ALTA

24.03.333A-784.00. A la Fundació Cristóbal Balenci-
aga.

Import: 250 milers d’euros.

BAIXA

31.02.929M-510.
Import: 250 milers d’euros.

ALTA

24.01.000X.416. A l’Institut de les Arts Escèniques i de 
la Música.

Import: 60 milers d’euros.

BAIXA

31.02.929M-510.
Import: 60 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST DE L’INAEM

PRESSUPOST D’INGRESSOS

ALTA

24.201.400. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 60 milers d’euros.
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PRESSUPOST DE DESPESES

ALTA

24.201.335A.480.19 (nou). A la Societat Coral de 
Bilbao.

Import: 60 milers d’euros.

ALTA

24.01.000X.416. A l’Institut de les Arts Escèniques i de 
la Música.

Import: 60 milers d’euros.

BAIXA

31.02.929M-510.
Import: 60 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST DE L’INAEM

PRESSUPOST D’INGRESSOS

ALTA

24.201.400. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 60 milers d’euros.

PRESSUPOST DE DESPESES

ALTA

24.201.335A.480.20 (nou). A la Confederació de Cors 
del País Basc-Euskalerriko Abesbatza Ezkartea.

Import: 60 milers d’euros.

ALTA

24.01.000X.416. A l’Institut de les Arts Escèniques i de 
la Música.

Import: 250 milers d’euros.

BAIXA

31.02.929M-510.
Import: 250 milers d’euros.

REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST DE L’INAEM

PRESSUPOST D’INGRESSOS

ALTA

24.201.400. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 250 milers d’euros.

PRESSUPOST DE DESPESES

ALTA

24.201.335A.480.21 (nou). A l’Associació Bilbaïna 
d’Amics de l’Òpera (ABAO).

Import: 250 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 337B. Conservació i Restauració de Béns 

Culturals.
Article: 63.
Superprojecte: (nou).
Projecte: (nou).
Província: Lleida.
Denominació: 1% cultural restauració del Castell de 

Camarasa.
Import: 145 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 51.
Import: 145 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24.
Servei: 201.
Programa: 335A.
Article: 46.
Projecte (nou): Al Festival Internacional de Pallassos 

de Cornellà de Llobregat.
Import: 60 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 60 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24.
Servei: 201.
Programa: 335A.
Article: 46.
Projecte (nou): Festival de Música de Torroella de 

Montgrí.
Import: 90 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 90 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24.
Servei: 04.
Programa: 334B.
Article: 77.
Projecte (nou): Ajudes per al foment de l’edició de lli-

bres espanyols escrits en llengua gallega, catalana i èus-
cara per a biblioteques públiques.

Import: 1.500 milers d’euros.
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BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 1.500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 103. Gerència d’Infraestructures i Equipa-

ments d’Educació i Cultura.
Programa: 332B. Biblioteques.
Concepte: 62. Inversió associada al funcionament 

operatiu dels serveis.
Projecte (nou): A la Biblioteca Pública de l’Estat a 

Tarragona.
Import: 200 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 200 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 333A. Museus.
Concepte: 485.01. A la Fundació Privada Antoni Tàpies, 

per al desenvolupament de les seves activitats.
Import: 20 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 20 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Programa: 335A. Música i dansa.
Article: 480.00. A la Confederació de Joventuts Musi-

cals d’Espanya.
Import: 50 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 50 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Programa: 335A. Música i dansa.
Concepte: 480.15. Al Consorci del Palau de la Música 

Catalana, per al manteniment i funcionament de les acti-
vitats musicals.

Import: 400 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 400 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Programa: 335A. Música i dansa.
Concepte: 469. Festival d’Estiu de la Porta Ferrada de 

Sant Feliu de Guíxols.
Import: 40 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 40 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 337 C. Protecció del patrimoni històric.
Article: 62. Inversió nova associada al funcionament 

operatiu dels serveis.
Superprojecte: 1988 24 04 8206. «Inversió per a pro-

tecció del patrimoni històric».
Projecte: 2006 24 03 0001. «Habilitació del Palau Epis-

copal de Llerena per a Museu d’Història de Llerena y 
Campo Sur».

Import: 300 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D.G: Pressupostos despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929 M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: disminuir en 300 milers d’euros.

Import de crèdit: 200 milers d’euros. 
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Secció Servei Programa Article

     
Alta. 24 103 332A 62
Baixa. 31 02 929M 51

 Arxiu Històric Provincial de Pontevedra. Nova seu.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Concepte: 63. Inversió associada al funcionament 

operatiu dels serveis.
Projecte (nou): Conjunt monumental de les esglésies 

de Sant Pere (Terrassa).
Import: 150,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 150,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 337 B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Concepte: 63. Inversió associada al funcionament 

operatiu dels serveis.
Projecte (nou): Al centre medieval d’Argelaguer per a 

la seva restauració.
Import: 150,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 150,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 333A. Museus.
Concepte: 784.00 Fundació Balenciaga.
Import: 250,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Secretaria General Tècnica.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.

Concepte 510: Per atendre necessitats que es puguin 
presentar en els departaments ministerials.

Import: 250,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals
Programa: 000X. Transferències internes.
Concepte: 416. A l’Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Import: 180 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 180 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Programa: 335A. Música i dansa.
Concepte: 486. A entitats corals.
Singular: 02: A l’Orfeó Donostiarra per a les seves acti-

vitats.
Import: 180 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Concepte: 400. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 180 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24: Ministeri de Cultura.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 000X. Transferències internes.
Concepte: 416. A l’Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Import: 60 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 60 milers d’euros.
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ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Programa: 335A. Música i dansa.
Concepte: 442. Programes de suport a festivals de 

música i temporades líriques d’interès nacional.
Singular: 05. A la Quinzena Musical de Donostia-Sant 

Sebastià per al desenvolupament del seu festival.
Import: 60 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Concepte: 400. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 60 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 000X. Transferències internes.
Concepte: 716. A l’Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Import: 500 milers d’euros.

BAIXA 

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Concepte: 700. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Programa: 335B. Teatre.
Concepte: 764: A l’Ajuntament d’Agüimes per a la 

construcció del Teatre.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 000X. Transferències internes.
Concepte: 716. A l’Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Import: 750 milers d’euros.

BAIXA 

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 750 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Programa: 335A. Música i dansa.
Concepte: 751. A la Comunitat Autònoma de Canàries 

per a la construcció de l’Auditori de Fuerteventura.
Import: 750 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Concepte: 700. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 750 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Article: 63. Inversió de reposició associada al funcio-

nament operatiu dels serveis.
Projecte: 1998 18 13 0112. Restauració Catedral de La 

Laguna.
Import: 500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 05. Direcció General de Cooperació i Comuni-

cació Cultural.
Programa: 334A. Promoció i cooperació cultural.
Concepte 455: A les CA de les Balears, Canàries i ciu-

tats autònomes de Ceuta i Melilla per a desplaçaments a 
la Península d’empreses, persones i institucions amb 
motiu d’esdeveniments de caràcter artístic i/o cultural.

Import: 700 milers d’euros.
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BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 700 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns 

Culturals.
Programa: 333A. Museus.
Concepte: 460.01. A l’Ajuntament d’Olot per a la cons-

trucció del Museu dels Sants.
Import: 300,00 milers d’euros

BAIXA

Secció: 24.
Servei: 03.
Programa: 333A.
Concepte: 22.
Import: 300,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24, Ministeri de Cultura.
Organisme: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns 

Culturals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Concepte: 63.
Projecte (nou): Palau de la Música Catalana.
Import: 3.000,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 3.000,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 337B. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Concepte: 63.
Projecte: 2000.18.13.0139. Restauració de la Catedral 

de Vic.
Import: 100,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.

Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 100,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 03. Direcció General de Belles Arts i Béns Cul-

turals.
Programa: 337 B. Protecció del patrimoni històric.
Concepte: 62. Inversió associada al funcionament 

operatiu dels serveis.
Projecte (nou): Al Teatre Romà de Tarragona per a la 

seva restauració.
Import: 200,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 200,00 milers d’euros.

Import de crèdit (increment): 50 milers d’euros. 

Secció Servei Programa Article

     
Alta. 24 04 334B 776
Baixa. 31 02 929M 510 

 Projecte d’inversió: nou.
Ajudes per al foment de la traducció i edició entre les 

llengües oficials espanyoles d’obres d’autors espanyols.

Import de crèdit (increment): 150 milers d’euros. 

Secció Servei Programa Article

     
Alta. 24 04 334B 48
Baixa. 31 02 929M 510

 Projecte d’inversió: nou.
Ajudes per a institucions sense finalitat de lucre 

editores de revistes de cultura escrites en les llengües 
cooficials.

Import de crèdit (increment): 250 milers d’euros. 

Secció Servei Programa Article

     
Alta. 24 04 334B 77
Baixa. 31 02 929M 510

 Projecte d’inversió: nou.

Ajudes per a empreses editores de revistes de cultura 
escrites en llengües cooficials.
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Secció Servei Programa Article

     

Alta. 24 04 334B 48

Baixa. 31 02 929M 510

 Projecte d’inversió: nou.
A l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català per a 

la difusió de les revistes culturals en llengua catalana.

Import de crèdit (increment): 300 milers d’euros. 

Secció Servei Programa Article

     
Alta. 24 03 337B 63
Baixa. 31 02 929M 510

 Projecte d’inversió: nou.

Obres de reforma de la Casa de Cultura de Girona.

Import de crèdit (increment): 600 milers d’euros. 

Secció Servei Programa Article

     
Alta. 24 04 334B 48
Baixa. 31 02 929M 510

 Projecte d’inversió: nou.

1r Centenari del Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana (1906) a les Illes Balears.

Import de crèdit (increment): 500 milers d’euros. 

Secció Servei Programa Article

     

Alta. 24 03 337B 63

Baixa. 31 02 929M 510

 Trasllat Museu Morera de Lleida a l’edifici de la 
Panera.

Import de crèdit (increment): 600 milers d’euros. 

Secció Servei Programa Article

     
Alta. 24 04 334B 48
Baixa. 31 02 929M 510

 Projecte d’inversió: nou.
Foment de la lectura en llengua catalana del Tirant lo 

Blanc.

Import de crèdit (increment): 1 milió d’euros. 

Secció Servei Programa Article

     

Alta. 24 04 334B 48

Baixa. 31 02 929M 510

 Projecte d’inversió: nou.
Dotació per a l’adquisició de fons bibliogràfics escrits 

en les llengües cooficials diferents del castellà per dotar 
les biblioteques provincials.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei/Organisme: 103. Gerència d’Infraestructures i 

Equipaments de Cultura.
Programa: 334A. Conservació i restauració de béns 

culturals.
Capítol: 7. Transferències de capital.
Article: 76. A corporacions locals.
Concepte: 766. A l’Ajuntament de Sagunt, Conveni per 

a la recuperació del patrimoni industrial siderometal-
lúrgic i cultural de la ciutat de Sagunt.

Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 24 Ministeri de Cultura.
Organisme: 103. Gerència d’Infraestructures i Equipa-

ments de Cultura.
Programa: 333A. Museus.
Capítol: 6. Inversions reals.
Article: 63. Inversió de reposició associada al funcio-

nament operatiu dels serveis.
Concepte: 630. Inversió de reposició associada al fun-

cionament operatiu dels serveis.
Import: 1.000 milers d’euros.

Modificació de l’annex d’inversions reals.
Codi identif. Projecte 2001 18 103 0192. Altres despe-

ses trasllat Museu de l’Exèrcit a Toledo.
Import: 1.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24.
Servei: 04.
Programa: 334B.
Article: 75.
Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 510.
Import: 1.000 milers d’euros.

Import de crèdit (increment): 50 milers d’euros. 



Suplement núm. 1 Dilluns 2 gener 2006 183

Projecte d’inversió nou: Dotació per a l’adquisició de 
fons bibliogràfics escrits en les llengües cooficials dife-
rents del castellà per dotar les biblioteques provincials.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 000X. Transferències internes.
Concepte: 416. A l’Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Import: 60 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 60 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Programa: 335B. Teatre.
Concepte: 464.28. A l’Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat per al Festival Internacional de Pallassos Memo-
rial Charlie Rivel.

Import: 60 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Concepte: 400. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 60 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 000X. Transferències internes.
Concepte: 416. A l’Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Import: 90 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifi-

cades.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 90 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Programa: 335A. Música i dansa.
Concepte: 465. Programa de suport a festivals, mos-

tres, fires i altres activitats musicals organitzades per cor-
poracions locals.

Singular: 01. A les Joventuts Musicals de Torroella de 
Montgrí per al Festival de Música de Torroella de 
Montgrí.

Import: 90 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 201. Institut Nacional de les Arts Escèni-

ques i de la Música.
Concepte: 400. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 90 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Servei: 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 000X. Transferències internes.
Concepte: 717. Gerència d’Infraestructures i Equipa-

ments de Cultura. 
Import: 300 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 300 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 103. Gerència d’Infraestructures i Equipa-

ments de Cultura.
Programa: 332B. Biblioteques.
Article: 62. Inversió nova associada al funcionament 

operatiu dels serveis.
Superprojecte: 2000 18 103 9052.
Projecte: 2006 24 103 0104. Nova seu Biblioteca Pública 

de l’Estat a l’illa d’Eivissa.
Import: 300 milers d’euros.

ALTA

Secció: 24. Ministeri de Cultura.
Organisme: 103. Gerència d’Infraestructures i Equipa-

ments de Cultura.
Concepte: 702. Del Departament al qual està adscrit.
Import: 300 milers d’euros.
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SECCIÓ 25. MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

ALTA

Secció: 25. Ministeri de la Presidència.
Servei: 02. Ministeri i Serveis Generals.
Programa: 912O. Relacions amb les Corts Generals, 

Secretariat del Govern i Suport a l’Alta Direcció.
Article: 44. A societats mercantils estatals, EP i altres 

organismes públics.
Concepte: 440. Al Consorci per a la Commemoració 

del Bicentenari de la Constitució de 1812.
Import: 150,00 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. D. G. Pressupostos. Despeses dels departa-

ments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Article: 51. Altres imprevistos.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 150,00 milers d’euros.

ALTA

Secció: 25.
Servei: 02.
Programa: 912O.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: 483. Per a tota classe de despeses deriva-

des de les propostes de la Comissió Interministerial cre-
ada pel Reial decret 1891/2004, de 10 de setembre.

Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 1.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 25.
Servei: 103.
Programa: 337A. Administració Patrimoni Històric 

Nacional.
Article (nou): 21.
Concepte (nou): Per a la supressió dels símbols fran-

quistes que hi ha en edificis de l’Administració pública.
Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 51.
Import: 1.000 milers d’euros.

Senat

ALTA

Secció: 25. Ministeri de Presidència.
Servei: 02.
Programa: 912.0.
Concepte: 483.
Singular 01 (nou): Per a la supressió dels símbols fran-

quistes que hi ha en edificis de l’Administració pública.
Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02. Direcció General de Pressupostos. Despe-

ses dels departaments ministerials.
Programa: 929M. Imprevistos i funcions no classifica-

des.
Article: 51. Altres imprevistos.
Concepte: 510. Per atendre necessitats que es puguin 

presentar en els departaments ministerials.
Import: 1.000 milers d’euros.

SECCIÓ 26. MINISTERI DE SANITAT I CONSUM

ALTA

Secció: 26. Ministeri de Sanitat i Consum.
Servei/Organisme: 07. Direcció General de Salut 

Pública.
Programa: 313B. Salut pública i sanitat exterior.
Article: 48. A les famílies i institucions sense finalitat 

de lucre.
Concepte: 486. Per subvencionar institucions de qual-

sevol titularitat, sense ànim de lucre, amb destinació a 
finançar programes de prevenció i control de la SIDA.

Dotació 2006 addicional: 1.500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 51.
Dotació 2006: 1.500 milers d’euros.

SECCIÓ 27. MINISTERI D’HABITATGE

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09.
Programa: 261O.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte 2006.27.09.0633. Rehabilitació del mercat de 

Santiago de Compostel·la (A Coruña).
Import: incrementar en 150 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
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Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: disminuir en 150 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09.
Programa: 261O.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte (nou): Convent de San Francisco. Santo 

Domingo de la Calzada (la Rioja), fase II.
Import: 500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09.
Programa: 261-O.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte 2002.17.09.0523. Mercat Atarazanas a Màlaga.
Import: 150 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 150 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09.
Programa: 261-O.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005.27.09.0557. Restauració de la Col·legiata 

de Santa María la Mayor, fase I, a Talavera de la Reina 
(Toledo).

Import: 150 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 150 milers d’euros.

Modificació de denominació d’un projecte.

Aplicació pressupostària: 27.09.261O.61.
Codi d’identificació superprojecte: 1988 17 07 9101.
Codi d’identificació projecte: 2006 27 09 0637.
Denominació actual: «Rehabilitació de la Casa de 

Doña Sofía a La Matanza de Acentejo (Tenerife)».
Denominació que es proposa: «Rehabilitació de la 

Casa de Doña Sixta a La Matanza de Acentejo (Tenerife)».

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09. Direcció General d’Arquitectura i Política 

d’Habitatge.
Programa: 2610. Ordenació i foment de l’edificació.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte (nou): Conversió de l’antiga presó de Palència 

en centre cívic i cultural.
Import: 150 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 150 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09. Direcció General d’Arquitectura i Política 

d’Habitatge.
Programa: 2610. Ordenació i foment de l’edificació.
Capítol: 6.
Article: 61.
Projecte: 2005 27 090600. Rehabilitació del Monestir 

de Cornellana (Salas).
Import: 150 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Capítol: 5.
Article: 51.
Concepte: 510.
Import: 150 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27.
Servei: 09.
Programa: 261-N.
Capítol: 4.
Article: 45.
Concepte: 450 (nou). Per a polítiques de promoció 

pública d’accés a habitatges i accés de lloguer.
Import: 25.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 27.
Servei: 09.
Programa: 261-N.
Capítol: 7.
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Article: 75.
Concepte: 752.18.
Import: 25.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09. Direcció General d’Arquitectura i Política 

d’Habitatge.
Programa: 261-N. Promoció, adm. i ajudes per a rehab. 

i accés a habitatge.
Concepte: 750.09. A la Comunitat Autònoma de 

Catalunya. Remodelació de barris de Barcelona.
Dotació 2006 addicional: 8.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 51.
Concepte: 510.
Dotació 2006: 8.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09. Direcció General d’Arquitectura i Política 

d’Habitatge.
Programa: 261N. Promoció, adm. i ajudes per a rehab. 

i accés a habitatge.
Article: 75. A comunitats autònomes.
Concepte: 753. Remodelació de barris a Madrid.
Dotació 2006 addicional: 4.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31. Despeses de diversos ministeris.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 51.
Concepte: 510.
Dotació 2006: 4.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09.
Programa: 261-O.
Article: 61.
Projecte. Convenis amb Mercasa per a rehabilitació 

del mercat de Molins de Rei.
Import: 2.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 2.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09.
Programa: 261-O.
Article: 61.
Projecte (nou): Centre d’Interpretació del Cogul.
Import: 200 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 200 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09.
Programa: 261-O.
Article: 61.
Projecte (nou): Muralles del Castell de Cardona.
Import: 500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09.
Programa: 261-O.
Article: 61.
Projecte (nou): Cripta Gaudí Colònia Güell.
Import: 500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09.
Programa: 261-O.
Article: 61.
Projecte (nou): Coberta de l’Església Monestir de 

Vallbona de les Monges.
Import: 420 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
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Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 420 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09.
Programa: 261O.
Article: 61.
Projecte (nou): Portal Anunciació i absis Seu Vella de 

Lleida.
Import: 750 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 750 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09. Direcció General d’Arquitectura i Política 

d’Habitatge.
Programa: 261N. Promoció, administració i ajudes per 

a rehabilitació i accés a habitatge.
Article: 78.
Concepte: 78400. Patronats provincials.
Import: 3.341.727,16 euros.

BAIXA

Secció: 27. Ministeri d’Habitatge.
Servei: 09. Direcció General d’Arquitectura i Política 

d’Habitatge.
Programa: 261N. Promoció, administració i ajudes per 

a rehabilitació i accés a habitatge.
Article: 78.
Concepte: 784. Actuacions especials en matèria d’ha-

bitatge.
Import: 3.341.727,16 euros.

ALTA

Secció: 27.
Servei: 09.
Programa: 261O.
Article: 61.
Projecte (nou): Pont romànic de Besalú.
Import: 270 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 270 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27.
Servei: 09.
Programa: 261O.
Article: 61.
Projecte (nou): Catedral Tarragona.
Import: 500 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 500 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27.
Servei: 01.
Programa: 261M.
Concepte: 482.
Projecte: Fundació Secretariat General Gitano.
Import: 120 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 120 milers d’euros.

ALTA

Secció: 27.
Servei: 09.
Programa: 261O.
Article: 61.
Projecte (nou): Façana Catedral de Barcelona.
Import: 1.100 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Import: 1.100 milers d’euros.

Import del crèdit: 400.000 euros.

ALTA

Secció: 27.
Servei: 09.
Programa: 261O.
Article: 61.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 5.
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Obres de rehabilitació al Monestir de San Victorián a 
El Pueyo de Araguás (Osca).

Import del crèdit: 90.000 euros.

ALTA

Secció: 27.
Servei: 09.
Programa: 261O.
Article: 61.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Concepte: 510.
Article: 5.
Rehabilitació ermita de Santa María Dulcis a La Fueva 

(Osca).

Import del crèdit: 300.000 euros.

ALTA

Secció: 27.
Servei: 09.
Programa: 261O.
Article: 61.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929M.
Article: 5.
Obres de rehabilitació al Castell de Jarque 

(Saragossa).

SECCIÓ 31. DIVERSOS MINISTERIS

ALTA

Secció. 31.
Servei: 03. Direcció General del Patrimoni de l’Estat.
Programa: 923-A. Gestió del patrimoni de l’Estat.
Concepte: 742 (nou). A la Societat de Gestió Jaizkibia, 

SA.
Import: 1.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 03. Direcció General del Patrimoni de l’Estat.
Programa: 923-A. Gestió del patrimoni de l’Estat.
Capítol: 6.
Article: 63.
Projecte: 2003.31.03.0091. Altres projectes II.
Import: 1.000 milers d’euros.

Secció: 31. Diversos ministeris.
Servei: 03. Direcció General del Patrimoni de l’Estat.
Programa: 923A. Gestió del patrimoni de l’Estat.

ALTA

Aplicació: 31.03.923A.760.
Denominació: Transferència de capital a l’Ajunt. 

Saragossa per al finançament d’actuacions d’interès cultu-
ral.

Import en euros: 500.000,00.

BAIXA

Aplicació: 31.03.923A.630.
Denominació: Inversió de reposició associada al funci-

onament operatiu dels serveis.
Import en euros: 500.000,00.

ANNEX D’INVERSIONS REALS

Superprojecte: 2002.31.03.9002. Altres actuacions.
Projecte: 2003.31.03.0091. Altres projectes II.

SECCIÓ 32. ENS TERRITORIALS

ALTA

Secció: 32.
Servei: 12. D. G. de Coordinació Financera amb la CA 

Canàries.
Programa: 441-M.
Concepte: 450.00. Per al finançament del transport 

regular de viatgers l’any 2006, segons conveni subscrit 
amb l’Estat.

Import: 10.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Serveis 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 10.000 milers d’euros.

ALTA

Secció: 32.
Servei: 15.
Programa: 941-O.
Capítol: 4.
Article: 45.
Concepte: (nou). Per al finançament de nous convenis 

d’infraestructures a les Illes Balears.
Import: 6.000 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 6.000 milers d’euros.
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ALTA

Secció: 32.
Servei: 23.
Programa: 942N.
Capítol: 4.
Article: 46.
Concepte: 46006. Nou.
Import: incrementar en 900 milers d’euros les transfe-

rències a corporacions locals amb instal·lacions del Minis-
teri de Defensa.

BAIXA

Secció: 31.
Servei: 02.
Programa: 929-M.
Concepte: 510.
Import: 900 milers d’euros.

SECCIÓ 33. FONS DE COMPENSACIÓ INTERTERRITO-
RIAL

ALTA

Secció: 33.
Projecte: CV-10. Tram Pobla-Toruesa-Vilanova d’Alcolea 

(Castelló).
Import: 3.313 milers d’euros.

BAIXA

Secció: 33.
Projecte: Nova carretera Cabanes-Orpesa (Castelló).
Import: 3.313 milers d’euros.

SECCIÓ 34. RELACIONS FINANCERES AMB LA UNIÓ 
EUROPEA

Sense modificacions.

SECCIÓ 35.  FONS DE CONTINGÈNCIES

Sense modificacions.

Al tom II, «Pressupostos d’explotació i capital i altres 
estats financers» per a fundacions del sector públic esta-
tal, entitats públiques empresarials i altres organismes 
públics i fons que no tenen personalitat jurídica, adequant 
les quanties de determinades rúbriques d’aquests a les 
que efectivament han de figurar com a correctes per a 
l’Entitat Pública Empresarial RED.ES. 

Pressupost d’explotació 2006 «Deure»

 Hi diu Hi ha de dir

   
Despeses de personal  . . . . . . . . . 9.731 10.989
Sous i salaris  . . . . . . . . . . . . . . . . 7.144 8.073
Seguretat Social a càrrec de l’em-

presa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.904 2.173
Altres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 743

Altres despeses d’explotació  . . . 142.367 56.830
Serveis exteriors  . . . . . . . . . . . . . 142.264 56.727
Subvencions concedides per 

l’empresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . — 228.472
A altres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 228.472
  Total deure  . . . . . . . . . . . . . . 154.703 298.896

 Hi diu Hi ha de dir

   

Pressupost d’explotació 2006 «Haver»

 Hi diu Hi ha de dir

   
Import net del volum de negoci  . 19.233 19.653
Prestacions de serveis . . . . . . . . . 19.233 19.653
Subvencions a l’explotació . . . . . 63.674 100.019
De l’Administració General de 

l’Estat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.915 23.715
De la Unió Europea  . . . . . . . . . . . 57.759 76.304
Resultat d’explotació (pèrdues)  . 70.264 177.692
Ingressos financers i assimilats  . 6.253 4.491
Interessos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.253 4.491
Resultat d’activitats ordinàries 

(pèrdues)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.420 173.610
Pèrdues abans d’impostos  . . . . 64.420 173.610
Resultat de l’exercici (pèrdues)  . 64.420 173.610
  Total haver  . . . . . . . . . . . . . . . 154.703 298.896

Pressupost de capital 2006 «Aplicació de fons»

 Hi diu Hi ha de dir

Variació del capital circulant . . . . –71.803 –180.993
 Total aplicacions  . . . . . . . . . . . . –61.783 –170.973

Pressupost de capital 2006 «Origen de fons»

Hi diu Hi ha de dir

   
Recursos generats per les opera-

cions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –61.783 –170.973
 Resultat de l’exercici  . . . . . . . . –64.420 –173.610
 Resultat abans de subvencions –128.094 –45.157
 Subvencions netes a l’explota-

ció  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.674 –128.453
  Total orígens  . . . . . . . . . . . . . –61.783 –170.973

 Altres estats financers 2006

Queden modificats com a conseqüència dels canvis 
introduïts en els pressupostos d’explotació i capital per a 
l’any 2006 i d’acord amb aquests. 

Quadre de finançament 2005

Hi diu Hi ha de dir

   

Recursos generats:   

Per les operacions (abans de sub-
vencions)  . . . . . . . . . . . . . . . . . –76.349 –21.006
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Menys: augment de necessitats 
operatives de fons  . . . . . . . . . 4.277 11.087

Augment de deutors nets excepte 
administracions públiques  . . . –4.173 –9.242

Reducció saldos creditors d’admi-
nistracions públiques  . . . . . . . –1.108 –65

Reducció de creditors excepte 
administracions públiques  . . . 147 –2.637

Igual: fons generats per les opera-
cions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –72.072 –9.919

Més: recursos externs obtinguts. 40.888 –38.030

Subvencions netes a l’explotació 40.888 –38.030
Igual: total fons obtinguts.  . . . . . –31.184 –47.949
Igual: total disponible generat  . . –40.642 –57.407
Igual: disponible (saldo final) . . . 332.934 316.169

Hi diu Hi ha de dir

   

Balanç de situació 2005

Hi diu Hi ha de dir

   

 Actiu:   

Deutors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.546 15.477
Inversions financeres temporals  . 332.934 316.169
  Total actiu = Total passiu  . . . . 397.423 375.589
 Passiu:   

Fons propis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329.597 306.022
Resultats d’exercici  . . . . . . . . . . . . –37.582 –61.157
Creditors a curt termini  . . . . . . . . . 27.495 29.236

Compte de pèrdues i guanys analítica 2005

Hi diu Hi ha de dir

   
Vendes netes, prestació de serveis i 

altres ingressos d’explotació . . . . 14.906 15.086
Igual = valor de la producció  . . . . . 14.906 15.086
– Despeses externes i d’explotació . 91.504 36.179
Igual = valor afegit de l’empresa  . . –76.598 –21.093
Igual = resultat brut d’explotació  . . –84.913 –29.408
Igual = resultat net d’explotació . . . –86.625 –31.120
+ Ingressos financers  . . . . . . . . . . . 9.175 9.013
Igual = resultat de les activitats ordi-

nàries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –77.859 –22.516
Igual = resultat abans d’impostos i 

subvencions  . . . . . . . . . . . . . . . . . –78.470 –23.127
+ Subvencions netes a l’explotació . 40.888 –38.030
Igual = resultat abans d’impostos  . –37.582 –61.157
Igual = resultat després d’impostos 

(benefici o pèrdua)  . . . . . . . . . . . . –37.582 –61.157

 Al tom II, «Pressupostos d’explotació i capital i altres 
estats financers» per a fundacions del sector públic esta-
tal, entitats públiques empresarials i altres organismes 
públics i fons que no tenen personalitat jurídica, adequant 
les quanties de determinades rúbriques dels pressupos-
tos d’explotació i de capital per a 2006 del Fons per a 
Ajuda al Desenvolupament (FAD) a les que efectivament 

han de figurar com a correctes. Així mateix, es modifi-
quen les partides del balanç de situació de l’esmentat 
exercici que resulten afectades per les variacions ante-
riors. 

Pressupost d’explotació 2006 «Deure»

Hi diu Ha de dir

   
Pèrdues i despeses extraordinàries 

negatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.628 572.441
Despeses extraordinàries  . . . . . . . . 374.628 572.441
  Total deure . . . . . . . . . . . . . . . . . 479.457 677.270

Pressupost d’explotació 2006 «Haver»

Hi diu Hi ha de dir

   
Pèrdues abans d’impostos  . . . . . . . 414.356 612.169
Resultat de l’exercici (pèrdues)  . . . 414.356 612.169
  Total haver  . . . . . . . . . . . . . . . . . 479.457 677.270

Pressupost de capital 2006 «Aplicació de fons»

Hi diu Hi ha de dir

   

Adquisició d’immobilitzat  . . . . . . . . 343.221 494.736
Immobilitzat financer  . . . . . . . . . . . 343.221 494.736
Altres inversions financeres  . . . . . . 343.221 494.736
Variació del capital circulant . . . . . . –45.514 –64.842
  Total aplicacions  . . . . . . . . . . . . 343.520 475.707

Pressupost de capital 2006 «Origen de fons»

Hi diu Hi ha de dir

   
Recursos generats per les opera-

cions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –316.794 –514.607
Resultat de l’exercici  . . . . . . . . . . . . –414.356 –612.169
Resultat abans de subvencions  . . . –414.356 –612.169
Finançament aliè a llarg termini . . . 520.000 850.000
Préstecs de l’Estat  . . . . . . . . . . . . . . 520.000 850.000
  Total orígens  . . . . . . . . . . . . . . . 343.526 475.707

Balanç de situació 2006

Hi diu Hi ha de dir

   
 Actiu:
Immobilitzat financer  . . . . . . . . . . 4.473.920 4.625.435
Altres crèdits  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.445.230 4.596.745
Tresoreria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000 90.672
  Total actiu  . . . . . . . . . . . . . . . . 5.116.499 5.248.686

 Passiu:

Fons propis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . –590.129 –787.942
Resultat de l’exercici  . . . . . . . . . . . –414.356 –612.169
Creditors a curt termini . . . . . . . . . 6.274.424 6.604.424
Administracions públiques . . . . . . 6.274.424 6.604.424
  Total passiu  . . . . . . . . . . . . . . . 5.116.499 5.248.686
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 ANNEXOS D’INVERSIONS REALS PER A 2006 I PRO-
GRAMACIÓ PLURIANUAL INDIVIDUALITZADA. COMU-
NITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES. ENTITAT: SOCIETAT 
D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS PENITENCIA-

RIS, SA. DETALL DE PROJECTES UNIPROVINCIALS

ALTA

Annex d’inversions reals per a 2006 i programació 
plurianual individualitzada. Comunitat Autònoma de 
Canàries. Província: Las Palmas.

Codi de projecte: 0116.
Denominació: Ampliació Centre Penitenciari Arrecife 

de Lanzarote.
Cost total: 22.404 (milers d’euros).
Any inicial: 2003.
Any final: 2009.
Tipus de projecte: O.
Inversió prevista 2005: 1.205 (milers d’euros).
Pressupost 2006: 7.886 (milers d’euros).
Programació plurianual 2007: 8.076 (milers d’euros).
Programació plurianual 2008: 4.102 (milers d’euros).
Programació plurianual 2009: 1.066 (milers d’euros).
Donar d’alta aquesta partida a la província de Las 

Palmas.

BAIXA

Annex d’inversions reals per a 2006 i programació 
plurianual individualitzada. Comunitat Autònoma de 
Canàries. Província: Santa Cruz de Tenerife.

Codi de projecte: 0116.
Denominació: Ampliació Centre Penitenciari Arrecife 

de Lanzarote.
Cost total: 22.404 (milers d’euros).
Any inicial: 2003.
Any final: 2009.
Tipus de projecte: O.
Inversió prevista 2005: 1.205 (milers d’euros).
Pressupost 2006: 7.886 (milers d’euros).
Programació plurianual 2007: 8.076 (milers d’euros).
Programació plurianual 2008: 4.102 (milers d’euros).
Programació plurianual 2009: 1.066 (milers d’euros).
Donar de baixa aquesta partida en aquesta província.

ANNEXOS D’INVERSIONS REALS PER A 2006 I PRO-
GRAMACIÓ PLURIANUAL INDIVIDUALITZADA. COMU-
NITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES. ENTITAT: SOCIETAT 
D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS PENITENCIA-

RIS, SA. DETALL DE PROJECTES UNIPROVINCIALS

ALTA

Annex d’inversions reals per a 2006 i programació 
plurianual individualitzada. Comunitat Autònoma de 
Canàries. Província: Las Palmas.

Codi de projecte: 0140.
Denominació: Centre d’Inserció Social Lanzarote.
Cost total: 7.826 (milers d’euros).
Any inicial: 2005.
Any final: 2008.
Tipus de projecte: O.
Inversió prevista 2005: 92 (milers d’euros).
Pressupost 2006: 1.144 (milers d’euros).
Programació plurianual 2007: 4.171 (milers d’euros).
Programació plurianual 2008: 2.419 (milers d’euros).
Programació plurianual 2009: —.
Donar d’alta aquesta partida a la província de Las 

Palmas.

BAIXA

Annex d’inversions reals per a 2006 i programació 
plurianual individualitzada. Comunitat Autònoma de 
Canàries. Província: Santa Cruz de Tenerife.

Codi de projecte: 0140.
Denominació: Centre d’Inserció Social Lanzarote.
Cost total: 7.826 (milers d’euros).
Any inicial: 2005.
Any final: 2008.
Tipus de projecte: O.
Inversió prevista 2005: 92 (milers d’euros).
Pressupost 2006: 1.144 (milers d’euros).
Programació plurianual 2007: 4.171 (milers d’euros).
Programació plurianual 2008: 2.419 (milers d’euros).
Programació plurianual 2009: —.
Donar d’alta aquesta partida a la província de Las 

Palmas.

A l’annex d’inversions reals.

Entitat: Societat Estatal d’Infraestructures de Transport 
Terrestre.

De canvi de denominació.

ALTA

Societat Estatal d’Infraestructures de Transport Terres-
tre.

Codi de projecte: 0011.
Denominació: Millora de la connectivitat entre el Baix 

Llobregat i el Vallès Occidental. Tram III.
Import: 15.700 milers d’euros.

BAIXA

Societat Estatal d’Infraestructures de Transport Ter-
restre.

Codi de projecte: 0011.
Denominació: B-40 Autovia orbital de Barcelona. 

Viladecavalls-Terrassa.
Import: 15.700 milers d’euros.

A l’annex d’inversions reals.

Entitat: Societat Estatal d’Infraestructures de Transport 
Terrestre.

De canvi de denominació.

ALTA

Societat Estatal d’Infraestructures de Transport Ter-
restre.

Codi de projecte: 0010.
Denominació: Millora de la connectivitat entre el 

Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Tram I.
Import: 10.600 milers d’euros.

BAIXA

Societat Estatal d’Infraestructures de Transport Ter-
restre.

Codi de projecte: 0010.
Denominació: B-40 Autovia orbital de Barcelona. 

Abrera-Olesa de Montserrat.
Import: 10.600 milers d’euros.
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AL PRESSUPOST DE PORTS DE L’ESTAT
I AUTORITATS PORTUÀRIES

ALTA

Pressupost d’explotació «Haver».
Import net del volum de negoci 923.389.
Import: 29.250,00 milers d’euros.

ALTA

Pressupost d’explotació «Deure».
Resultat de l’exercici (beneficis): 292.763,00 milers 

d’euros.
Import: 29.250,00 milers d’euros.

ALTA

Pressupost de capital «Aplicacions».

Adquisicions d’immobilitzat 1.384.124.
Import: 29.250,00 milers d’euros.

Aquesta modificació afecta l’«annex d’inversions 
reals per a 2006 de l’autoritat portuària de Las Palmas» i 
suposa un increment de la inversió de l’Autoritat Portuà-
ria de Las Palmas, per un import de 29.250 milers d’eu-
ros, per iniciar el desenvolupament del Programa d’in-
versions al port de Las Palmas, finançat en la seva 
totalitat amb un increment net de l’endeutament bancari 
a llarg termini.

(En suplement a part es publiquen els quadres resum de les despeses
i els ingressos) 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 21533 REIAL DECRET 1512/2005, de 22 de desembre, 
pel qual es modifica el Reial decret 1201/1999, 
de 9 de juliol, pel qual s’estableix el programa 
nacional d’eradicació i control del foc bacterià 
de les rosàcies. («BOE» 312, de 30-12-2005.)

Amb l’aprovació del Reial decret 1201/1999, de 9 de 
juliol, pel qual s’estableix el programa nacional d’eradica-
ció i control del foc bacterià de les rosàcies, es van harmo-
nitzar i coordinar les mesures oficials aplicables davant 
l’aparició de casos de foc bacterià.

La vigència d’aquest programa va ser prorrogada en 
la disposició transitòria tercera de la Llei 43/2002, de 20 de 
novembre, de sanitat vegetal.

Tanmateix, a causa de les modificacions produïdes en la 
normativa comunitària, especialment les determinades, pel 
que fa a les espècies sensibles al foc bacterià, per la Direc-
tiva 2003/116/CE de la Comissió, de 4 de desembre de 2003, 
per la qual es modifiquen els annexos II, III, IV i V de la Direc-
tiva 2000/29/CE, del Consell, pel que fa a l’organisme nociu 
«Erwinia amylovora» (Burr.) Winsl. et al., i en l’Acta d’adhe-
sió a la Unió Europea de 10 nous estats de 2003; així com, 
davant els avenços en el coneixement de l’epidemiologia i el 
control de l’esmentat organisme nociu i l’experiència adqui-
rida durant els cinc anys d’aplicació del programa, és neces-
sari modificar el que disposa el Reial decret 1201/1999, de 9 
de juliol, amb la finalitat d’optimitzar les actuacions oficials 
d’eradicació i control del foc bacterià i adequar-les al marc 
legal vigent en la Unió Europea.

La Directiva 2003/116/CE de la Comissió, de 4 de 
desembre de 2003, es va incorporar a l’ordenament jurí-

dic espanyol, en els aspectes relatius al trànsit de vegetals 
i productes vegetals, mitjançant l’Ordre APA/400/2004, de 
18 de febrer, per la qual es modifiquen determinats anne-
xos del Reial decret 2071/1993, de 26 de novembre, relatiu 
a les mesures d’introducció i difusió en el territori nacio-
nal i de la Comunitat Econòmica Europea d’organismes 
nocius per als vegetals i productes vegetals, així com per 
a l’exportació i trànsit cap a països tercers, les disposi-
cions dels quals estan actualment incloses en el Reial 
decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesu-
res de protecció contra la introducció i difusió en el terri-
tori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes 
nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per 
a l’exportació i el trànsit cap a països tercers, que substi-
tueix i deroga l’anterior.

A més, s’actualitza la referència feta a determinades 
normes derogades per la corresponent a les normes 
vigents, en cada cas, especialment pel que fa a la declara-
ció d’utilitat pública de les mesures de lluita contra la 
plaga, ja prevista en el Reial decret 1201/1999, que ara 
s’adapta al marc legislatiu que preveu la Llei 43/2002, de 
20 de novembre.

En l’elaboració d’aquest Reial decret ha estat emès 
l’informe preceptiu del Comitè Fitosanitari Nacional i han 
estat consultades les comunitats autònomes i les entitats 
representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 16 de desembre de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1201/1999, de 9 
de juliol, pel qual s’estableix el Programa nacional 
d’eradicació i control del foc bacterià de les rosàcies.

El Reial decret 1201/1999, de 9 de juliol, pel qual s’es-
tableix el Programa nacional d’eradicació i control del foc 
bacterià de les rosàcies, queda modificat de la manera 
següent:

U. L’apartat 2 de l’article 1 queda redactat de la 
manera següent:

«2. Es declaren d’utilitat pública les mesures 
que s’hi adopten, d’acord amb el que estableix la Llei 
43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 4 queda redactat de la 
manera següent:

«1. D’acord amb el que preveu l’Ordre de 31 de 
gener de 1994, per la qual s’estableixen les modali-
tats dels estudis a realitzar en el marc del reconeixe-
ment per la Unió Europea de les zones protegides a 
Espanya, exposades a riscos fitosanitaris específics, 
les comunitats autònomes han d’efectuar en els 
seus respectius àmbits territorials prospeccions sis-
temàtiques encaminades a descobrir la presència 
del bacteri sobre les espècies de rosàcies, cultivades 
o espontànies, dels gèneres hostatgers del foc bac-
terià, següents, d’ara endavant espècies, plantes o 
vegetals hostatgers: “Amelanchier” Med., “Chaeno-
meles” Lindl., “Cotoneaster” Ehrh., “Crataegus” L., 
“Cydonia” Mill., “Eriobotrya” Lindl., “Malus” Mill., 
“Mespilus” L., “Photinia davidiana” (Dcne.) Cardot, 
“Pyracantha” Roem., “Pyrus” L. i “Sorbus” L., amb 
particular atenció als vivers.»

Tres. El paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 5 queda 
redactat de la manera següent:

«a) Ha de declarar contaminada la parcel·la o el 
lloc en el qual va recollir la mostra i ha d’ordenar l’ar-


