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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
11064

Llei 20/2014, de 29 d’octubre, per la qual es delega en el Govern la potestat
de dictar diversos textos refosos, en virtut del que estableix l’article 82 i
següents de la Constitució espanyola.
FELIPE VI
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
La Constitució, dins del capítol dedicat a l’elaboració de les lleis, permet a les Corts
Generals delegar en el Govern, en determinats supòsits, la potestat de dictar normes amb
rang de llei. Aquesta delegació s’ha de fer per llei ordinària quan es tracti de refondre
diversos textos en un de sol.
L’informe elaborat per la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques
considera necessària l’aprovació d’una llei ordinària que habiliti el Govern per elaborar els
textos refosos, en relació amb les lleis que han estat modificades en nombroses ocasions
i que destaquen per la seva rellevància en una àrea d’activitat específica.
La necessitat d’elaborar textos refosos ja la contenia l’informe de l’OCDE sobre la
gestió i la racionalització de la regulació existent a Espanya de l’any 2000, que
assenyalava que la revisió dels marcs legislatius no era sistemàtica i que en la tradició
legal no hi havia eines com les revisions periòdiques finals obligatòries o la fixació de
dates de caducitat.
El següent informe de 2010 sobre la mateixa matèria assenyalava que la simplificació
a Espanya és difícil d’aconseguir i que això soscavava l’accés fàcil a l’ordenament jurídic,
la qual cosa incidia en la claredat i la seguretat.
A aquests factors s’hi ha d’afegir un altre, derivat de la situació especial que s’ha
viscut a Espanya en els últims anys, en què la necessitat urgent d’adoptar mesures
importants, especialment en l’àmbit econòmic, ha obligat a legislar utilitzant en nombroses
ocasions la figura del reial decret llei, mitjançant el qual es modificaven lleis existents en
el dret positiu espanyol.
Lògicament, tot aquest entramat normatiu no fa sinó incrementar els costos reguladors
dels ciutadans i les empreses, i incrementa la càrrega administrativa sobre aquestes.
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, conté un projecte de revisió, simplificació i una consolidació normativa dels
ordenaments jurídics de totes les administracions públiques, per a la qual cosa s’han
d’efectuar els estudis corresponents, derogar les normes que hagin quedat obsoletes i
determinar, si s’escau, la necessitat d’introduir modificacions, novetats o proposar
l’elaboració d’un text refós, de conformitat amb les previsions constitucionals i legals
sobre competència i procediment a seguir, segons el rang de les normes que quedin
afectades.
Davant la necessitat d’abordar com més aviat millor aquest procés de consolidació
legal, la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques va sol·licitar als
diferents ministeris una relació de lleis de la seva àrea que complissin una doble condició,
d’una banda, la seva rellevància per a l’àrea d’activitat respectiva; i d’altra banda, haver
estat modificades en nombroses ocasions, amb la incorporació, a més, d’altres
disposicions complementàries als textos esmentats.
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Tot això, amb la finalitat d’impulsar com més aviat millor en l’àmbit de l’Administració
General de l’Estat l’elaboració de textos refosos sobre les matèries esmentades.
Havent rebut aquesta informació dels ministeris i havent-se establert un ordre de
prelació atenent el seu impacte més gran o més petit sobre ciutadans i empreses, la
present Llei té per objecte habilitar el Govern per elaborar diversos textos refosos.
És necessari tenir en compte que aquesta Llei no inclou l’autorització per refondre
determinats textos legals, encara que la seva refosa es considera necessària, on els
departaments concernits ja han impulsat o estan impulsant avantprojectes de lleis
específiques que, a més de modificar el règim vigent, han de procedir en un futur proper a
la refosa esmentada.
Article u. Autorització per a la refosa de textos legals.
S’autoritza el Govern per aprovar, en el termini de dotze mesos a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, sengles textos refosos en els quals s’integrin, degudament
regularitzades, aclarides i harmonitzades, les lleis i altres normes que s’enumeren a
continuació, així com les normes amb rang de llei que les hagin modificat i les que,
sempre que afectin el seu àmbit material, es puguin promulgar, si s’escau, abans de
l’aprovació pel Consell de Ministres dels textos refosos que siguin procedents i així ho
hagin previst aquestes:
a) Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors. Així mateix, s’han d’incloure en
el text refós a què es refereix aquesta lletra les disposicions legals relatives als mercats
de valors, degudament regularitzades, aclarides i sistematitzades, que s’indiquen a
continuació:
Les disposicions addicionals tercera i catorzena i les disposicions transitòries primera,
segona, cinquena i sisena de la Llei 37/1998, de 16 de novembre, de reforma de la
Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.
La disposició addicional tercera de la Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre
sistemes de pagaments i de liquidació de valors.
Les disposicions addicionals primera, segona, tercera i quarta i les disposicions
transitòries primera, segona i sisena de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures
de reforma del sistema financer.
La disposició addicional tercera de la Llei 26/2003, de 17 de juliol, per la qual es
modifiquen la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, i el text refós de la Llei de
societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.
La disposició addicional de la Llei 6/2007, de 12 d’abril, de reforma de la Llei 24/1988,
de 28 de juliol, del mercat de valors.
Les disposicions finals primera, segona i quarta de la Llei 32/2011, de 4 d’octubre, per
la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.
La disposició addicional tretzena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
b) Llei 14/1994, d’1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal.
Així mateix, s’han d’incloure en el text refós a què es refereix aquesta lletra les disposicions
legals relatives a les empreses de treball temporal, degudament regularitzades, aclarides
i sistematitzades, que s’indiquen a continuació:
La disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents
per a la reforma del mercat laboral.
La disposició addicional cinquena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de
suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.
c) Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat mitjançant el Reial
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Així mateix, s’han d’incloure en el text refós a què
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es refereix aquesta lletra, degudament regularitzades, aclarides i sistematitzades, les
disposicions legals que s’indiquen a continuació:
Els articles 30 i 31 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social.
La disposició addicional quinzena de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i
supervisió de les assegurances privades.
Els articles 69 i 77 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social.
L’article 21 de la Llei 4/1997, de 24 de març, de societats laborals.
La disposició addicional quinzena de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social.
La Llei 47/1998, de 23 de desembre, per la qual es dicten regles per al reconeixement
de la jubilació anticipada del sistema de la Seguretat Social, en determinats casos
especials.
Els articles 29 i 30 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social.
L’article 26 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social.
La disposició addicional sisena de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents
de reforma del mercat de treball per a l’increment de l’ocupació i la millora de la seva
qualitat.
L’article 4, la disposició addicional segona i la disposició transitòria segona 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.
La Llei 28/2003, de 29 de setembre, reguladora del Fons de Reserva de la Seguretat
Social.
La disposició addicional cinquanta-vuitena de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2006.
La disposició addicional quarta de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria.
L’article 2 de la Llei 37/2006, de 7 de desembre, relativa a la inclusió en el règim
general de la Seguretat Social i a l’extensió de la protecció per desocupació a determinats
càrrecs públics i sindicals.
La Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la qual es procedeix a la integració dels treballadors
per compte propi del règim especial agrari de la Seguretat Social en el règim especial de
la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.
Les disposicions addicionals cinquena, novena, catorzena i vint-i-setena de la
Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social.
La disposició addicional quinzena de la Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures
urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones
desocupades.
La Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció
per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.
La disposició addicional tercera de la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures
urgents per a la reforma del mercat de treball.
L’article 20 del Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit
fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació.
L’article 5 del Reial decret llei 5/2011, de 29 d’abril, de mesures per a la regularització
i control de l’ocupació no declarada i el foment de la rehabilitació d’habitatges.
Les disposicions addicionals quinzena, trenta-tresena, trenta-novena, quarantaunena, quaranta-sisena, quaranta-setena i cinquanta-dosena i la disposició final dotzena
de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema
de Seguretat Social.
La Llei 28/2011, de 22 de setembre, per la qual es procedeix a la integració del règim
especial agrari de la Seguretat Social en el règim general de la Seguretat Social.
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La disposició addicional vuitena del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
La disposició addicional segona del Reial decret llei 29/2012, de 28 de desembre, de
millora de la gestió i la protecció social en el sistema especial per a empleats de la llar i
altres mesures de caràcter econòmic i social.
El capítol I i la disposició addicional primera del Reial decret llei 5/2013, de 15 de
març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més
edat i promoure l’envelliment actiu.
La disposició addicional segona del Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, de
mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors.
El capítol I, les disposicions addicionals primera, segona, tercera i quarta i la disposició
final cinquena de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat
i de l’índex de revaloració del sistema de pensions de la Seguretat Social.
d) Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat mitjançant el Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Així mateix, s’han d’incloure en el text refós a què
es refereix aquesta lletra les disposicions legals en relació amb els preceptes de l’Estatut
dels treballadors, degudament regularitzades, aclarides i sistematitzades, que s’indiquen
a continuació:
Les disposicions addicionals quarta i cinquena i la disposició transitòria segona de la
Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a
l’increment de l’ocupació i la millora de la seva qualitat.
L’article 39 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social.
L’article 20.3 i la disposició addicional primera de la Llei 44/2003, de 21 de novembre,
d’ordenació de les professions sanitàries.
La disposició addicional primera de la Llei 22/2005, de 18 de novembre, per la qual
s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives comunitàries en matèria
de fiscalitat de productes energètics i electricitat i del règim fiscal comú aplicable a les
societats matrius i filials d’estats membres diferents, i es regula el règim fiscal de les
aportacions transfrontereres a fons de pensions en l’àmbit de la Unió Europea.
La disposició addicional vuitena de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
La disposició addicional setena i la disposició transitòria segona de la Llei 43/2006,
de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació.
La disposició final segona de la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, d’ampliació de la durada
del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acollida.
Les disposicions addicionals primera i tercera i les disposicions transitòries primera,
segona i dotzena de la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la
reforma del mercat de treball.
L’article 5, la disposició addicional cinquena i les disposicions transitòries primera i
segona del Reial decret llei 10/2011, de 26 d’agost, de mesures urgents per a la promoció
de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment del
programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per
desocupació.
Les disposicions del text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, referents a la relació laboral
especial dels estibadors portuaris.
L’article 17, les disposicions addicionals sisena i novena, i les disposicions transitòries
cinquena, sisena, novena, desena i quinzena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures
urgents per a la reforma del mercat laboral.
La disposició transitòria setena del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
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La disposició addicional sisena del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures
per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure
l’envelliment actiu.
La disposició transitòria única del Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, de
mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors.
La disposició transitòria segona de la Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció
dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i social.
e) Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Així mateix,
s’han d’incloure en el text refós a què es refereix aquesta lletra les disposicions legals
relatives a la prevenció de riscos laborals, degudament regularitzades, aclarides i
sistematitzades, que s’indiquen a continuació:
L’article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció.
La disposició addicional tretzena de la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures
urgents per a la reforma del mercat de treball.
f) Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació. Així mateix, s’han d’incloure en el
text refós a què es refereix aquesta lletra les disposicions legals relacionades amb els
preceptes de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació, degudament regularitzades,
aclarides i sistematitzades, que s’indiquen a continuació:
Les disposicions addicionals sisena i dissetena de la Llei 35/2010, de 17 de setembre,
de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.
La disposició addicional primera, l’últim paràgraf de la disposició transitòria segona i la
disposició final primera del Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer, de mesures urgents
per a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocupació.
La disposició addicional quinzena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents
per a la reforma del mercat laboral.
g) Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i les disposicions
en matèria de règim jurídic de l’ocupació pública contingudes en normes amb rang de llei
que l’hagin modificat.
h) Text refós de la Llei del sòl, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2008,
de 20 de juny. Així mateix, s’han d’incloure en el text refós a què es refereix aquesta lletra,
degudament regularitzades, aclarides i sistematitzades, les disposicions que s’indiquen a
continuació:
Els articles 1 a 19, les disposicions addicionals primera a quarta, les disposicions
transitòries primera i segona i les disposicions finals dotzena i divuitena; així com les
disposicions finals dinovena i vintena i la disposició derogatòria, en la mesura en què es
refereixin a algun dels preceptes ressenyats, totes de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de
rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
Article dos.

Requeriment de derogacions expresses.

Els reials decrets legislatius que es dictin d’acord amb aquesta Llei han d’incloure la
derogació expressa de les normes que hagin estat objecte de refosa així com de les
disposicions reglamentàries dictades en aplicació i desplegament d’aquestes normes que
siguin incompatibles amb la refosa efectuada.
Disposició addicional única.

Control addicional del Congrés dels Diputats.

De conformitat amb el que estableix l’article 82.6 de la Constitució, el Congrés dels
Diputats ha d’exercir el control addicional de la legislació delegada en aquesta Llei, en els
termes que preveu el Reglament de la Cambra.
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Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la
facin complir.
Madrid, 29 d’octubre de 2014.
FELIPE R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY

http://www.boe.es
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