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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7062 Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa 

tributària, pressupostària i de foment de la recerca, el desenvolupament i la 
innovació.

I

La necessitat de continuar pel camí de consolidació fiscal iniciada a principis de 2012 
requereix l’adopció de diverses mesures. Algunes d’aquestes són el resultat dels 
compromisos reflectits en el Programa d’estabilitat del Regne d’Espanya corresponent al 
període 2013-2016, com les que s’incorporen a l’ordenament mitjançant aquest Reial 
decret llei, i que incideixen en l’àmbit dels impostos especials i del cadastre immobiliari.

En matèria d’impostos especials, aquest Reial decret llei introdueix modificacions en 
la imposició sobre les begudes alcohòliques que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost 
sobre productes intermedis i de l’impost sobre alcohol i begudes derivades, i n’eleva la 
tributació en un 10 per 100, la qual cosa constitueix, per tant, una font rellevant d’ingressos 
tributaris per a la hisenda espanyola. A més, cal tenir molt present que aquesta imposició 
també constitueix un instrument important al servei de la política sanitària.

A aquests efectes és convenient tenir en compte que els tipus impositius que graven 
l’alcohol a Espanya estan entre els més baixos de la Unió Europea i que l’última pujada 
d’aquests tipus impositius es va produir a través del Reial decret llei 12/2005, de 16 de 
setembre, pel qual s’aproven determinades mesures urgents en matèria de finançament 
sanitari.

El compliment del compromís polític del Govern d’assolir els objectius d’estabilitat 
pressupostària i el fet que la imposició sobre les labors del tabac constitueixi una font 
rellevant d’ingressos tributaris per a la hisenda pública són raons que justifiquen un 
increment dels tipus impositius de l’impost sobre les labors del tabac, que alhora sustenten 
els objectius d’aquesta imposició en matèria sanitària.

En primer lloc, s’ha de destacar la modificació que s’adopta en relació amb els tipus 
impositius que afecten els cigarrets. S’incrementa el pes del component específic enfront 
del component ad valorem. Amb aquesta mesura es continua el procés de reforma de 
l’estructura mixta impositiva d’aquesta labor del tabac iniciada amb el Reial decret llei 
12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i 
administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, que té com a finalitat assolir de 
manera progressiva un equilibri més gran entre l’element percentual de l’impost vinculat 
al preu en relació amb l’element específic determinat per unitat de producte. Al mateix 
temps, s’incrementa la franja de la fiscalitat mínima dels cigarrets, de manera que asseguri 
els nivells desitjables de tributació d’aquesta labor del tabac.

També s’incrementen els tipus impositius mínims aplicables a la resta de labors. Pel 
que fa als cigars i cigars petits, es disminueix lleugerament el diferencial de tributació 
existent entre els cigarrets i aquestes labors, i s’incrementa el tipus impositiu aplicable a 
aquestes en una proporció superior a aquella en què s’incrementa la fiscalitat mínima per 
als cigarrets.

En relació amb la picadura per cargolar, l’ajust que es duu a terme posa de relleu les 
diferències existents entre la fiscalitat d’aquesta labor del tabac i els cigarrets. Era, doncs, 
necessari aproximar els nivells mínims aplicats a la picadura per cargolar als dels 
cigarrets, a fi d’atendre en una mesura més gran el grau de competència que hi ha entre 
tots dos productes, com es reflecteix en els patrons de consum d’aquests productes.

Així mateix, cal destacar la introducció d’un tipus mínim per a les altres labors del 
tabac, tenint en compte les distorsions que es poden crear entre les diferents labors del 
tabac si no s’ajusta adequadament la seva fiscalitat, sense perjudici de la conveniència 
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d’homogeneïtzar l’estructura de tots els epígrafs. Finalment, s’ajusten els mínims de les 
labors que es venen a preus inferiors als preus de referència que determina la norma.

En les mesures que s’inclouen en aquest capítol concorren les circumstàncies 
d’extraordinària i urgent necessitat que exigeix l’article 86 de la Constitució espanyola 
com a premissa per recórrer a l’esmentada figura normativa, ja que, tal i com s’ha exposat, 
la necessitat de continuar el procés de consolidació fiscal per assolir l’estabilitat 
pressupostària i l’observança de les mesures incloses en el Programa d’estabilitat 
requereix l’aprovació d’aquestes mesures sense més dilació.

II

En la situació econòmica actual és de gran importància introduir més coherència 
sectorial i operativitat en la gestió dels programes d’interès social finançats amb el 
percentatge de l’assignació tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
Si bé fins ara aquestes ajudes s’han anat estructurant en funció dels col·lectius protegits, 
en el moment actual aquesta distribució no té l’operativitat necessària per donar una 
resposta eficaç a les demandes dels sectors en què és necessari incidir amb més 
urgència.

Així, és imprescindible que els fins als quals es destina l’assignació esmentada quedin 
enquadrats dins d’uns eixos prioritaris d’actuació sobre els quals s’instrumentin els 
programes a desenvolupar, i que se circumscriuen als àmbits següents: l’atenció a les 
persones amb necessitats d’atenció integral sociosanitària, l’atenció a les persones amb 
necessitats educatives o d’inserció laboral, el foment de la seguretat ciutadana i la 
prevenció de la delinqüència, la protecció del medi ambient i la cooperació al 
desenvolupament.

Les mesures exposades constitueixen la resposta demandada amb urgència per la 
situació dels col·lectius més desafavorits i les entitats que atenen les seves necessitats i 
responen a un nou marc que està emparat en les competències de l’Estat corresponents a 
cadascuna de les matèries referides en el paràgraf anterior d’acord amb l’article 149.1.2 a, 
3a, 5a, 6a, 7a, 13a, 15a, 16a, 23a, 29a, 30a, 31a de la Constitució espanyola.

D’altra banda, es fa inajornable el reconeixement jurídic del paper essencial que tenen 
determinades organitzacions i entitats sense finalitat de lucre a l’hora de donar resposta a 
les necessitats cada vegada més urgents de la societat, col·laborant directament amb les 
administracions públiques, i que al mateix temps quedi garantida la via de canalització 
dels fons públics imprescindibles perquè aquestes puguin complir i dur a terme els fins 
que els són propis. Per a això, i per això, s’ha considerat pertinent atorgar-los una 
consideració jurídica especial com a entitats del tercer sector col·laboradores amb les 
administracions públiques. Es tracta d’una nova categoria de caràcter bàsic, en virtut de 
la competència de l’Estat que preveu l’article 149.1.18a de la Constitució espanyola per 
establir les bases del règim jurídic de les administracions públiques, que ha de permetre 
el reconeixement com a col·laboradores en l’execució de polítiques públiques a un gran 
ventall d’organitzacions de caràcter privat sorgides de la iniciativa ciutadana, sense 
finalitat de lucre i amb fins d’interès general, sigui quina sigui la seva forma jurídica.

III

El capítol III té com a finalitat dotar crèdits en el pressupost del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, per un import de 128.972.249,86 euros, per atendre la 
realització d’obres d’emergència i altres actuacions inversores, així com procedir a la 
concessió de suplements de crèdits en el pressupost del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, per a la realització d’actuacions que preveu el Pla de recerca científica i 
tècnica i d’innovació, així com per atendre necessitats de finançament de l’agència estatal 
«Consell Superior d’Investigacions Científiques» per un import global de 104.000.000 
d’euros.

Pel que fa al pressupost del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient es 
doten crèdits per atendre la realització de les actuacions següents:
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1. Reparació de danys en el domini públic hidràulic i zones adjacents causats per 
pluges i avingudes.

El primer trimestre d’aquest any s’ha caracteritzat pel fet que les pluges han superat 
àmpliament els valors mitjans en tota la franja del nord peninsular, des de Galícia fins al 
nord d’Aragó, incloent-hi el nord de Castella i Lleó i el centre d’Andalusia. A més en 
àmplies àrees de Navarra i el País Basc, les quantitats de precipitació acumulades durant 
el primer trimestre van superar el doble dels valors normals.

En aquest context, si bé el paper regulador que tenen els embassaments ha estat 
fonamental, els danys produïts de manera directa per les avingudes o de manera indirecta 
pels desembassaments provocats han estat abundants. Per això és necessari emprendre 
de manera prioritària urgent les actuacions destinades a la reparació i reposició de la 
funcionalitat de les infraestructures afectades així com la neteja i restauració dels cursos.

D’altra banda, si bé els embassaments s’han mostrat com una eina eficaç per a la 
reducció de les afeccions aigües avall, la millora de la seva gestió i l’aplicació de noves 
tècniques de telecontrol i suport a la presa de decisions és una necessitat urgent.

L’import de les inversions a portar a terme per atendre les necessitats a què es 
refereix aquest apartat ascendeix a 39.972.249,86 euros.

2. Atendre compromisos adquirits en exercicis anteriors.

Com a conseqüència d’actuacions realitzades en exercicis anteriors hi ha 
compromisos de despeses imputables a l’exercici 2013, relatius als programes de «Gestió 
i infraestructures de l’aigua» i «Qualitat de l’aigua» que no és possible atendre per 
insuficiència de crèdit.

L’existència d’aquests compromisos ha provocat, en aplicació del que disposa la 
disposició addicional dinovena de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària, la realització de retencions cautelars de crèdit en diverses aplicacions del 
pressupost de la Direcció General de l’Aigua, la qual cosa està dificultant la gestió 
pressupostària.

Per corregir aquesta situació és necessari habilitar crèdits per un import de 61.000.000 
d’euros.

3. Adquisició d’un avió destinat a l’extinció d’incendis forestals.

La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal gestiona el 
programa «Protecció i millora del medi natural» entre els objectius del qual hi ha l’extinció 
i defensa contra incendis forestals per a la protecció de la coberta forestal mitjançant 
l’enviament de mitjans de suport a les comunitats autònomes per a l’extinció d’incendis 
forestals i l’optimització i coordinació de les actuacions necessàries.

Per a les accions de suport, optimització i coordinació de mitjans el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient disposa de 23 aeronaus pròpies.

Atesa l’antiguitat d’algunes d’aquestes aeronaus, que implica una disminució de la 
seguretat, s’ha de procedir a la seva retirada, la qual cosa fa necessari iniciar la reposició 
de la flota incorporant almenys una unitat que permeti el relleu dels avions en operació i 
les revisions preceptives. Per a això es requereix una dotació addicional de crèdit per un 
import de 28.000.000 euros.

Les necessitats posades de manifest en el pressupost del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat per a la realització d’actuacions que preveu el Pla de recerca científica i 
tècnica i d’innovació, així com per atendre necessitats de finançament de l’agència estatal 
«Consell Superior d’Investigacions Científiques» per un import global de 104.000.000 
d’euros, es concreten en les actuacions següents:

1. Actuacions que preveu el Pla de recerca científica i tècnica i d’innovació.

L’Estratègia i el Pla de ciència, tecnologia i innovació tenen com a objectius el 
reconeixement i la promoció del talent de R+D+i i la seva ocupabilitat, l’impuls del lideratge 
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empresarial en R+D+i, el foment de la recerca científica i tècnica d’excel·lència i el foment 
d’activitats de R+D+i orientades a resoldre els reptes globals de la societat.

L’Estratègia espanyola de ciència, tecnologia i d’innovació 2013-2020 conté els 
objectius, les reformes i les mesures que s’han d’abordar en tot l’àmbit de la R+D+i per 
potenciar el seu creixement i impacte, la qual cosa suposa un pas important per a la 
construcció de l’Espai Europeu de Recerca i d’Innovació.

Per la seva banda, el Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació 2013-
2016 constitueix l’instrument mitjançant el qual l’Administració General de l’Estat desplega 
els objectius de l’Estratègia i representa un esforç important de simplificació que ha de 
permetre facilitar la gestió i les relacions amb els ciutadans, i cobreix les actuacions de la 
totalitat dels aspectes necessaris per garantir, comptant amb els nivells adequats de 
finançament, la sostenibilitat del Sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació.

Els plans anuals d’actuació són l’instrument d’actualització contínua del Pla estatal 
durant el seu període de vigència, raó per la qual recullen la relació d’actuacions i 
convocatòries que, anualment, es posen en marxa a través del calendari previst de 
convocatòries públiques, amb indicació dels terminis de presentació i de resolució de les 
propostes, així com dels organismes de gestió, previsió de nous convenis, 
desenvolupament d’acords i altres actuacions.

En el marc del Pla anual d’actuació 2013, la Direcció General de Recerca Científica i 
Tècnica i la Direcció General d’Innovació i Competitivitat, dependents de la Secretaria 
d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació del Ministeri d’Economia i Competitivitat, 
tenen previst publicar convocatòries en concurrència competitiva amb ajudes a projectes 
de R+D+i per a aquest exercici i anys successius.

La publicació d’aquestes convocatòries és urgent ja que s’ha de garantir la 
sostenibilitat del Sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació i es consideren 
inajornables per mantenir el nivell de R+D+i com correspon a un dels països que aspira a 
ser més avançat dins de la Unió Europea i amb vista a poder accedir en les millors 
condicions als fons europeus que s’estan analitzant amb vista a l’H2020 (Horitzó 2020), 
com a nou programa marc de la recerca i innovació de la Unió Europea.

Les necessitats de crèdit per atendre el cost d’aquestes convocatòries durant l’any 
2013 es xifren en 79.000.000 euros.

2. Necessitats de finançament a l’agència estatal «Consell Superior d’Investigacions 
Científiques».

L’agència estatal «Consell Superior d’Investigacions Científiques» necessita 
finançament addicional per un import de 25.000.000 euros, amb l’objectiu de fer front als 
pagaments derivats de l’execució del seu pressupost. Això, com a conseqüència de la 
situació que presenta el seu romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2012, que és 
inferior al que figura aplicat al seu pressupost d’ingressos per al 2013.

IV

La disposició addicional primera permet, de manera excepcional, a les entitats 
vinculades o dependents de les entitats locals que en ocasió de la seva classificació en el 
sector d’administracions públiques, en l’exercici en què tingui lloc aquesta classificació i 
en el següent, i en els termes que preveu la disposició esmentada, puguin no estar 
subjectes al règim d’endeutament que preveu la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

La disposició addicional segona recull el fonament jurídic de la liquidació de la 
participació de les entitats locals en tributs de l’Estat.

S’estableixen criteris d’homogeneïtzació per determinar l’índex d’evolució dels 
ingressos tributaris de l’Estat entre 2004 i 2011, o entre 2006 i 2011 pel que fa a la 
compensació addicional derivada de la reforma de l’impost sobre activitats econòmiques 
reconeguda a partir de 2006. Amb això s’aconsegueix l’objectiu que la reforma del sistema 
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de finançament de les comunitats autònomes sigui financerament neutral per a les entitats 
locals pel que fa a aquell índex.

La disposició no té cap efecte financer atès que els crèdits previstos per al pagament 
de la liquidació indicada ja es van calcular d’acord amb aquests criteris.

La incorporació d’aquesta disposició al present Reial decret llei té caràcter 
extraordinari i urgent ja que es refereix a un any concret (any 2011) la liquidació del qual 
s’ha de calcular, comunicar i, si s’escau, transferir-ne el resultat en el proper mes de juliol, 
ja que aleshores es coneixeran tots els elements necessaris per dur a terme el procés 
esmentat, amb l’objectiu de donar compliment al que disposa l’article 82.U de la Llei 
17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.

V

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, regula a la disposició addicional segona la responsabilitat per incompliment de 
normes de dret comunitari, i estableix que les administracions públiques i qualssevol 
altres entitats integrants del sector públic que, en l’exercici de les seves competències, 
incompleixin obligacions derivades de normes del dret de la Unió Europea, la qual cosa 
provoqui que el Regne d’Espanya sigui sancionat per les institucions europees, han 
d’assumir, en la part que els sigui imputable, les responsabilitats que es derivin d’aquest 
incompliment. Així mateix, disposa que correspon al Consell de Ministres declarar la 
responsabilitat per aquest incompliment i acordar, si s’escau, la compensació o retenció 
que correspongui.

D’altra banda, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula a 
l’article set la responsabilitat financera derivada en matèria de gestió de fons procedents 
de la Unió Europea, i el que s’hi disposa no s’ajusta al que preveu l’esmentada disposició 
addicional segona de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Per això, és necessari portar a terme una modificació de l’esmentat article set de la 
Llei general de subvencions, que recull la disposició final segona, i establir la competència 
del Consell de Ministres per resoldre els procediments per a la determinació i repercussió 
de la responsabilitat derivada de l’incompliment per part dels subjectes integrants del 
sector públic de les obligacions que estableix la normativa europea, al mateix temps que 
es defineix el procediment aplicable per als casos diferents als que preveu la disposició 
addicional segona de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Així mateix, es deroguen les normes que regulaven amb caràcter sectorial un 
procediment específic per a la determinació i repercussió de les responsabilitats derivades 
de l’incompliment de la normativa europea, i s’elimina així la dispersió normativa existent 
en la matèria.

VI

La disposició final tercera modifica l’article 669 de la Llei d’enjudiciament civil per 
variar l’import a dipositar pels postors per concórrer en la subhasta de béns immobles, 
que passaria del 20 al 5 per cent. L’objecte d’aquesta modificació és equiparar el règim de 
la subhasta de béns immobles amb la que ha fet de la de béns mobles la recent Llei 
1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, 
reestructuració de deute i lloguer social.

VII

L’actualització del Programa d’estabilitat del Regne d’Espanya 2013-2016 ha previst, 
entre altres mesures, que es doti de continuïtat l’increment del tipus impositiu de l’impost 
sobre béns immobles que es va introduir a partir de l’1 de gener de 2012. Tanmateix, atès 
que l’aprovació d’aquest Programa pel Consell de Ministres s’ha produït amb posterioritat 
a l’1 de març, data límit perquè els ajuntaments comuniquin a la Direcció General del 
Cadastre la sol·licitud d’aplicació per a l’exercici 2014 dels coeficients d’actualització dels 
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valors cadastrals que preveu l’apartat 2 de l’article 32 del text refós de la Llei del cadastre 
immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, es pot donar la 
circumstància que en aquest nou escenari els ajuntaments necessitin canviar el seu criteri 
respecte a la sol·licitud esmentada, raó per la qual s’amplia aquest termini, alhora que es 
possibilita la presentació, dins del nou termini, del desistiment de la sol·licitud que ja hagi 
estat formulada.

En coherència amb això, s’amplia el termini de publicació de l’ordre ministerial que 
determini la relació de municipis en què han de ser aplicables els coeficients esmentats.

Finalment, la disposició final cinquena i sisena regulen l’habilitació normativa al 
Govern i al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques per desplegar el que preveu el 
Reial decret llei i la seva entrada en vigor.

En el conjunt i en cada una de les mesures que s’adopten, concorren, per la seva 
naturalesa i finalitat, tal com s’ha anat explicant en els apartats anteriors, les 
circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat que exigeix l’article 86 de la Constitució 
espanyola com a pressupòsits habilitadors per a l’aprovació d’un reial decret llei.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució 
espanyola, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat quant a la concessió de suplements de crèdit i el seu finançament, i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia 28 de juny de 2013,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Mesures tributàries

Article 1. Modificació de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials.

S’introdueixen les modificacions següents a la Llei 38/1992, de 28 de desembre, 
d’impostos especials:

U. Es modifiquen els apartats 5 i 6 de l’article 23, que queden redactats de la manera 
següent:

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

a) Productes intermedis amb un grau alcohòlic volumètric adquirit no superior 
al 15 per 100 vol.: 28,70 euros per hectolitre.

b) Els altres productes intermedis: 47,82 euros per hectolitre.

6. L’impost sobre l’alcohol i begudes derivades s’exigeix a les Canàries al 
tipus de 714,63 euros per hectolitre d’alcohol pur, sense perjudici del que disposen 
els articles 40 i 41 d’aquesta Llei.»

Dos. Es modifica l’article 34, que queda redactat de la manera següent:

«Article 34. Tipus impositiu.

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

1. Productes intermedis amb un grau alcohòlic volumètric adquirit no superior 
al 15 per 100 vol.: 36,65 euros per hectolitre.

2. Els altres productes intermedis: 61,08 euros per hectolitre.»

Tres. Es modifica l’article 39, que queda redactat de la manera següent:
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«Article 39. Tipus impositiu.

L’impost s’exigeix al tipus de 913,28 euros per hectolitre d’alcohol pur, sense 
perjudici del que disposen els articles 23, 40 i 41.»

Quatre. Es modifica el número 5è de les lletres a) i b) de l’apartat 2, així com l’apartat 
4, tots dos de l’article 40, que queden redactats de la manera següent:

«Article 40. Règim de destil·lació artesanal.

[…]

a) Tarifa primera del règim de destil·lació artesanal.

[…]

5è Tipus de gravamen. L’impost s’exigeix al tipus de 799,19 euros per 
hectolitre d’alcohol pur. Quan l’impost sigui exigible a les Canàries, el tipus és de 
622,23 euros per hectolitre d’alcohol pur. El que disposa aquest número s’entén 
sense perjudici del que estableix l’article 41.

b) Tarifa segona del règim de destil·lació artesanal.

[…]

5è Tipus de gravamen. L’impost s’exigeix al tipus de 799,19 euros per 
hectolitre d’alcohol pur. Quan l’impost sigui exigible a les Canàries, el tipus és de 
622,23 euros per hectolitre d’alcohol pur. El que disposa aquest número s’entén 
sense perjudici del que estableix l’article 41.

[…]

4. Introducció de begudes derivades fabricades en altres estats membres per 
petits destil·ladors.

El tipus aplicable en relació amb les begudes derivades fabricades per 
productors independents situats en altres estats membres que obtenen una 
producció anual que no excedeixi els 10 hectolitres d’alcohol pur és de 799,19 
euros per hectolitre d’alcohol pur. Quan l’impost sigui exigible a les Canàries, el 
tipus és de 622,23 euros per hectolitre d’alcohol pur.»

Cinc. Es modifica l’article 41, que queda redactat de la manera següent:

«Article 41. Règim de colliter.

Quan les begudes derivades obtingudes en règim de destil·lació artesanal es 
destinin directament des de fàbrica al consum dels colliters, en la forma i amb les 
condicions que s’estableixin per reglament, el tipus impositiu aplicable és de 215,58 
euros per hectolitre d’alcohol pur. Quan l’impost sigui exigible a les Canàries, el 
tipus aplicable és de 167,05 euros per hectolitre d’alcohol pur. L’aplicació d’aquests 
tipus es limita a la quantitat de beguda equivalent a 16 litres d’alcohol pur per 
colliter i any.»

Sis. Es modifica l’apartat 1 de l’article 60, que queda redactat de la manera següent:

«1. L’impost s’exigeix de conformitat amb la tarifa següent:

Epígraf 1.–Cigars i cigars petits: excepte en els casos en què sigui aplicable el 
paràgraf següent, els cigars i cigars petits estan gravats al tipus del 15,8 per 100.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 155  Dissabte 29 de juny de 2013  Secc. I. Pàg. 8

L’import de l’impost no pot ser inferior al tipus únic de 41,5 euros per cada 1.000 
unitats, i s’incrementa fins a 44,5 euros quan als cigars i cigars petits se’ls determini 
un preu de venda al públic inferior a 215 euros per cada 1.000 unitats.

Epígraf 2.–Cigarrets: excepte en els casos en què sigui aplicable el paràgraf 
següent, els cigarrets estan gravats simultàniament als tipus impositius següents:

a) Tipus proporcional: 51 per 100.
b) Tipus específic: 24,1 euros per cada 1.000 cigarrets.

L’import de l’impost no pot ser inferior al tipus únic de 128,65 euros per cada 
1.000 cigarrets, i s’incrementa fins a 138 euros quan als cigarrets se’ls determini un 
preu de venda al públic inferior a 196 euros per cada 1.000 cigarrets.

Epígraf 3.–Picadura per cargolar: excepte en els casos en què sigui aplicable el 
paràgraf següent, la picadura per cargolar està gravada simultàniament als tipus 
impositius següents:

a) Tipus proporcional: 41,5 per 100.
b) Tipus específic: 22 euros per quilogram.

L’import de l’impost no pot ser inferior al tipus únic de 96,5 euros per cada 
quilogram, i s’incrementa fins a 100,5 euros quan a la picadura per cargolar se li 
determini un preu de venda al públic inferior a 165 euros per quilogram.

Epígraf 4.–Les altres labors del tabac: 28,4 per 100.
Les altres labors del tabac estan gravades al tipus únic de 22 euros per 

quilogram quan la quota que resultaria de l’aplicació del tipus que estableix el 
paràgraf anterior sigui inferior a la quantia d’aquest tipus únic.»

CAPÍTOL II

Regulació dels fins d’interès general a què ha d’anar destinat el percentatge del 
rendiment de l’impost sobre la renda de les persones físiques i del règim de les 

entitats del tercer sector col·laboradores amb les administracions públiques

Article 2. Eixos de l’assignació tributària de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i activitats d’interès general considerades d’interès social.

1. Són eixos de les activitats d’interès general considerades d’interès social, i s’han 
de tenir en compte com a tals en la determinació de les bases reguladores de les ajudes 
finançades amb el percentatge fixat del rendiment de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques a altres fins d’interès general considerats d’interès social, els següents:

a) L’atenció a les persones amb necessitats d’atenció integral sociosanitària.
b) L’atenció a les persones amb necessitats educatives o d’inserció laboral.
c) El foment de la seguretat ciutadana i prevenció de la delinqüència.
d) La protecció del medi ambient.
e) La cooperació al desenvolupament.

2. En el marc dels eixos que fixa l’apartat anterior, i en execució del que preveu 
l’article II de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 
3 de gener de 1979, les quantitats a distribuir l’any 2013 i següents, obtingudes de 
l’assignació del percentatge del rendiment de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques per a altres fins d’interès social s’han de destinar a activitats d’interès general 
que, entre les que recull l’article 4 de la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat, puguin 
ser declarades reglamentàriament com d’interès social. El percentatge esmentat s’ha de 
fixar anualment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
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Així mateix, poden obtenir ajudes econòmiques i subvencions amb càrrec als crèdits 
que es destinin a altres fins d’interès general la Creu Roja Espanyola i altres entitats o 
organitzacions no governamentals que duguin a terme les activitats a què es refereix 
l’apartat anterior.

Article 3. Entitats del tercer sector col·laboradores amb les administracions públiques.

Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, poden 
reconèixer com a entitats del tercer sector col·laboradores les organitzacions o entitats 
que duguin a terme activitats d’interès general.

Article 4. Règim de col·laboració entre les entitats del tercer sector i l’Administració 
General de l’Estat.

1. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, es poden reconèixer com a 
entitats del tercer sector col·laboradores les organitzacions o entitats que reuneixin els 
requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes com a entitats d’àmbit estatal i, quan escaigui, 
degudament inscrites en el corresponent registre administratiu d’àmbit estatal en funció 
del tipus d’entitat de què es tracti.

b) No tenir fins de lucre o invertir la totalitat dels seus beneficis en el compliment 
dels seus fins institucionals no comercials.

c) Dur a terme activitats d’interès general considerant com a tals, a aquests efectes, 
les que preveu l’article 4 de la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat.

d) Qualsevol altre que s’estableixi de manera legal o reglamentària.

En cap cas es reconeixen com a entitats del tercer sector col·laboradores amb 
l’Administració General de l’Estat els organismes o entitats públiques adscrits o vinculats 
a una administració pública, les universitats, els partits polítics, els col·legis professionals, 
les cambres oficials de comerç indústria i navegació, les societats civils, les organitzacions 
empresarials i els sindicats, i altres entitats amb fins específics i naturalesa anàlegs que 
els que s’esmenten anteriorment, encara que duguin a terme algunes de les activitats 
incloses a la lletra c) de l’apartat anterior.

2. Les entitats del tercer sector col·laboradores amb l’Administració General de 
l’Estat poden dur a terme les actuacions següents:

a) Informar i auxiliar l’Administració General de l’Estat en les matèries pròpies del 
seu àmbit d’actuació, en els termes que es determini reglamentàriament.

b) Participar com a interlocutors amb l’Administració General de l’Estat a través dels 
seus òrgans de participació i consulta en els termes que preveu la normativa aplicable.

c) Col·laborar amb l’Administració General de l’Estat en el desenvolupament i 
l’aplicació dels plans, programes i mesures de foment, quan l’objecte de la col·laboració 
no estigui comprès en el dels contractes que regula el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, o la 
col·laboració s’efectuï de manera no onerosa per a l’Administració».

d) Qualsevol altra que es determini reglamentàriament.

3. Reglamentàriament s’ha de determinar el procediment per al reconeixement com 
a entitats del tercer sector col·laboradores de l’Administració General de l’Estat, i s’han de 
concretar els drets i les obligacions que aquest reconeixement comporta.

En tot cas, la resolució de reconeixement com a entitat del tercer sector col·laboradora 
amb l’Administració General de l’Estat, així com la seva revocació, han de ser objecte de 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
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CAPÍTOL III

Suplements de crèdit

Article 5. Concessió de suplements de crèdits en el pressupost del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient.

1. Per atendre la realització d’obres d’emergència i la cobertura de compromisos de 
despeses adquirits per actuacions d’exercicis anteriors, es concedeix un suplement de crèdit 
en el pressupost de la secció 23 «Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient», servei 
05 «Direcció General de l’Aigua», programa 452A «Gestió i infraestructura de l’aigua», capítol 
6 «Inversions reals», article 61 «Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a 
l’ús general», concepte 611 «Altres», per un import de 80.732.154,92 euros.

2. Per atendre la cobertura de compromisos de despeses adquirits per actuacions 
d’exercicis anteriors, es concedeix un suplement de crèdit en el pressupost de la secció 
23 «Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient », servei 05 «Direcció General de 
l’Aigua», programa 456A «Qualitat de l’aigua», capítol 6 «Inversions reals», article 60 
«Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general», concepte 601 «Altres», 
per un import de 20.240.094,94 euros.

3. Per a l’adquisició d’un avió destinat a la lluita contra incendis, es concedeix un 
suplement de crèdit en el pressupost de la secció 23 «Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient», servei 18 «Direcció General de Desenvolupament Rural i Política 
Forestal», programa 446C «Protecció i millora del medi natural », capítol 6 «Inversions 
reals», article 63 «Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis», 
concepte 630 «Altres», per un import de 28.000.000 euros.

Article 6. Concessió de suplements de crèdit en el pressupost del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat.

1. Per a la realització de convocatòries públiques en el marc del Pla anual d’actuació 
de 2013, es concedeixen els suplements de crèdit següents:

En el pressupost de la secció 27 «Ministeri d’Economia i Competitivitat », servei 13 
«Direcció General de Recerca Científica i Tècnica», programa 463B «Foment i coordinació 
de la recerca científica i tècnica», concepte 780 «Fons nacional per a la recerca científica 
i tècnica» per un import de 71.000.000 d’euros.

En el pressupost de la secció 27 «Ministeri d’Economia i Competitivitat », servei 14 
«Direcció General d’Innovació i Competitivitat», programa 467C «Recerca i 
desenvolupament tecnologicoindustrial», concepte 775 «Suport a la recerca, 
desenvolupament tecnològic i innovació en el sistema CTE (ciència-tecnologia-empresa)» 
per un import de 8.000.000 d’euros.

2. Per atendre les necessitats de finançament de l’agència estatal «Consell Superior 
d’Investigacions Científiques» es concedeix un suplement de crèdit en el pressupost de la 
secció 27 «Ministeri d’Economia i Competitivitat », servei 11 «Secretaria d’Estat de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació», programa 000X «Transferències internes», concepte 730 «Al 
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)» per un import de 25.000.000 d’euros.

Aquest suplement de crèdit ha de tenir el reflex següent en el pressupost de l’agència 
estatal «Consell Superior d’Investigacions Científiques»:

Pressupost d’ingressos:

Aplicació 
pressupostària Denominació

Import
–

(Euros)

27.401.700.00 Del departament ministerial al qual està adscrit. . . . . . . . . . . . . . +25.000.000,00
27.401.870 Romanent de tresoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25.000.000,00
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Article 7. Règim de gestió dels suplements de crèdit.

Els suplements de crèdit que es concedeixen a l’article 6.1 s’han de gestionar atenent 
el règim de vinculació dels crèdits que estableix l’article 10.Dos.5 de la Llei 17/2012, de 
27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.

Article 8. Finançament dels suplements de crèdit.

Els suplements de crèdit que es concedeixen en aquest Reial decret llei s’han de 
finançar amb deute públic.

Disposició addicional primera. Règim d’endeutament aplicable a entitats dependents o 
vinculades a entitats locals.

Amb caràcter extraordinari i transitori, les entitats vinculades o dependents de les 
entitats locals que es classifiquin en el sector d’administracions públiques, en l’exercici en 
què s’aprovi aquesta classificació i en el següent, no s’han d’incloure en l’àmbit d’aplicació 
del règim d’endeutament que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en normes que, amb 
vigència indefinida o temporal, el completin o despleguin, i les entitats dependents podran 
formalitzar les operacions d’endeutament que tinguin previstes en els seus pressupostos 
o en els seus estats financers inicials.

Disposició addicional segona. Criteris per al càlcul de l’índex d’evolució dels ingressos 
tributaris de l’Estat per a la liquidació de la participació de les entitats locals en tributs 
de l’Estat de l’any 2011.

Als efectes de la liquidació definitiva de la participació de les entitats locals en els 
tributs de l’Estat corresponent a l’any 2011 i de l’aplicació de 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, l’índex d’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat entre l’any 2004 i l’any 2011 
s’ha de determinar amb els criteris que estableix l’article 20 de la Llei 22/2009, de 18 de 
desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes 
de règim comú i ciutats amb Estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes 
tributàries que consisteixen en:

1. Els ingressos tributaris de l’Estat de l’any 2011 estan constituïts per la recaptació 
estatal en l’exercici exclosos els recursos tributaris cedits a les comunitats autònomes per 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre el valor afegit i pels 
impostos especials, en els termes que preveu l’article 20 de la Llei 22/2009.

2. Pel que fa al càlcul dels ingressos tributaris de l’Estat de l’any 2004 o 2006, s’han 
d’utilitzar els criteris que estableix la lletra c) de la disposició transitòria quarta de la Llei 
22/2009, considerant com a any base l’any 2004 o 2006, segons que correspongui.

Disposició transitòria única. Règim transitori per al reconeixement de les entitats del 
tercer sector col·laboradores amb l’Administració General de l’Estat.

1. Mentre no es desplegui reglamentàriament el procediment per al reconeixement 
de les entitats del tercer sector col·laboradores amb l’Administració General de l’Estat que 
preveu l’article 4, es considera que tenen aquesta condició les entitats que acreditin el 
compliment dels requisits que preveu l’apartat u de l’article esmentat.

2. Una vegada que es produeixi l’esmentat desplegament reglamentari, les 
organitzacions o entitats considerades entitats del tercer sector col·laboradores amb 
l’Administració General de l’Estat segons el que disposa l’apartat anterior, han de 
presentar la corresponent sol·licitud de reconeixement com a tals, en la qual acreditin el 
compliment de tots els requisits exigits reglamentàriament per a això, sense que la seva 
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consideració prèvia com a entitats col·laboradores a l’empara d’aquesta disposició pugui 
generar drets o prerrogatives de cap tipus.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. A l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei queden derogades totes les 
disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que s’hi estableix o ho contradiguin 
i en particular:

a) L’article 121 bis del text refós de la Llei d’aigües aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol.

b) La disposició final quarta de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

c) Els apartats tercer i quart de la disposició addicional tercera de la Llei 41/2010, de 
29 de desembre, de protecció del medi marí.

d) La disposició addicional primera de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia 
sostenible.

2. Es declaren expressament vigents en la seva redacció actual, en el que no 
s’oposin a aquest Reial decret llei, el Reial decret 825/1988, de 15 de juliol, pel qual es 
regulen els fins d’interès social de l’assignació tributària de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, i el Reial decret 195/1989, de 17 de febrer, pel qual s’estableixen els 
requisits i procediments per sol·licitar ajudes per a fins d’interès social, derivades de 
l’assignació tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques, als quals s’ha 
d’ajustar l’aplicació de l’assignació tributària del percentatge del rendiment de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques mentre no es procedeixi a l’aprovació del 
desplegament reglamentari que preveu l’article 2.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara de les competències exclusives de l’Estat 
que preveu l’article 149.1, apartats 2n, 3r, 5è, 6è, 7è, 13è, 14è, 15è, 16è, 18è, 23è, 29è, 
30è, 31è de la Constitució espanyola.

Disposició final segona. Modificació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

Es modifica l’article 7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
que queda redactat en els termes següents:

«Article 7. Responsabilitat financera derivada de la gestió de fons procedents de 
la Unió Europea.

1. Les administracions públiques o els seus òrgans o entitats gestores que, 
d’acord amb les seves competències respectives, duguin a terme actuacions de 
gestió i control dels ajuts finançats per compte de fons procedents de la Unió 
Europea, assumeixen les responsabilitats que derivin d’aquestes actuacions, 
incloses les que s’esdevinguin per decisions dels òrgans de la Unió Europea, i 
especialment pel que fa al procés de liquidació de comptes i l’aplicació de la 
disciplina pressupostària per part de la Comissió Europea, d’acord amb els règims 
següents:

a) La responsabilitat dels subjectes que preveu la disposició addicional 
segona de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, que tingui el seu origen en correccions financeres 
acordades mitjançant sentències, actes o decisions dictats per les institucions 
europees s’ha de determinar i repercutir de conformitat amb el règim que estableix 
la Llei esmentada i la seva normativa de desplegament.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 155  Dissabte 29 de juny de 2013  Secc. I. Pàg. 13

b) En els casos diferents dels que preveu la lletra a) anterior, la determinació 
de la responsabilitat s’ha de fer d’acord amb els tràmits que estableix el títol II 
d’aquesta Llei.

Els òrgans de l’Administració General de l’Estat i les entitats dependents o 
vinculades a aquesta que siguin competents per a la coordinació de cadascun dels 
fons o instruments europeus, o sinó, per proposar o coordinar els pagaments de les 
ajudes de cada fons o instrument, prèvia audiència de les entitats afectades 
esmentades a l’apartat anterior, han de resoldre sobre la determinació de les 
referides responsabilitats financeres. D’aquestes resolucions se n’ha de donar 
trasllat a l’òrgan o entitat competent per a la gestió del fons en cada cas per fer-les 
efectives.

A falta de pagament voluntari, les compensacions o retencions que s’hagin de 
fer com a conseqüència de les actuacions que assenyala l’apartat anterior s’han de 
portar a terme mitjançant la deducció dels seus imports en els futurs lliuraments 
que es facin a compte dels esmentats fons i instruments financers de la Unió 
Europea, d’acord amb la naturalesa respectiva de cada un d’aquests i, sinó, amb 
les quantitats que hagi de satisfer l’Estat a l’Administració o entitat responsable per 
qualsevol concepte, pressupostari o no pressupostari, sempre que no es tracti de 
recursos del sistema de finançament, d’acord amb el que preveu la normativa 
aplicable.

2. La derivació de responsabilitat a subjectes diferents dels previstos a 
l’apartat anterior s’ha de fer de conformitat amb el que estableix la lletra b) de 
l’apartat anterior».

Disposició final tercera. Modificació de l’article 669 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’enjudiciament civil.

L’apartat primer de l’article 669 queda redactat en els termes següents:

«1. Per prendre part en la subhasta els postors han de dipositar, prèviament, 
el 5 per cent del valor que s’hagi donat als béns d’acord amb el que estableix 
l’article 666 d’aquesta Llei. El dipòsit s’ha d’efectuar d’acord amb el que disposa el 
número 3r de l’apartat 1 de l’article 647.»

Disposició final quarta. Modificació del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març.

Es modifica la disposició transitòria novena del text refós de la Llei del cadastre 
immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, que queda redactada 
de la manera següent:

«Disposició transitòria novena. Terminis per a l’aplicació en l’exercici 2014 dels 
coeficients que preveu l’apartat 2 de l’article 32.

El termini perquè els ajuntaments comuniquin a la Direcció General del 
Cadastre la sol·licitud d’aplicació per a l’exercici 2014 dels coeficients que preveu 
l’apartat 2 de l’article 32 s’amplia fins al 15 de novembre de 2013. Fins a aquesta 
data els ajuntaments poden comunicar a l’esmentat centre directiu el desistiment 
de la sol·licitud que hagin formulat.

Així mateix, s’amplia fins al 15 de desembre de 2013 el termini per publicar en 
el “Butlletí Oficial de l’Estat” l’ordre ministerial que determini la relació de municipis 
en què són aplicables els coeficients esmentats.»
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Disposició final cinquena. Habilitació normativa.

S’habilita el Govern i el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, en l’àmbit de 
les seves competències, per dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per 
al desplegament i l’execució del que disposa aquest Reial decret llei.

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

No obstant això, els següents increments que es recullen a l’apartat 1 de l’article 60 
de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, segons la redacció que en 
fa l’apartat sis de l’article 1 d’aquest Reial decret llei, s’han d’aplicar amb efectes des del 5 
de juliol de 2013:

Epígraf 1. Cigars i cigars petits: l’increment de fins a 44,5 euros quan als cigars i 
cigars petits se’ls determini un preu de venda al públic inferior a 215 euros per cada 1.000 
unitats.

Epígraf 2. Cigarrets: l’increment fins a 138 euros quan als cigarrets se’ls determini 
un preu de venda al públic inferior a 196 euros per cada 1.000 cigarrets.

Epígraf 3. Picadura per cargolar: l’increment fins a 100,5 euros quan a la picadura 
per cargolar se li determini un preu de venda al públic inferior a 165 euros per quilogram.

Epígraf 4. Les altres labors del tabac: el tipus únic de 22 euros per quilogram quan 
la quota que seria aplicable del tipus proporcional sigui inferior a la quantia d’aquest tipus 
únic.

Madrid, 28 de juny de 2013.

JUAN CARLOS R.

La presidenta del Govern en funcions,
SORAYA SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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