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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS
AMB LES CORTS I IGUALTAT

6811 Reial decret 311/2019, de 26 d’abril, pel qual es modifiquen els annexos II.2 i 
V.2 de la Llei 15/2003, de 26 de maig, reguladora del règim retributiu de les 
carreres judicial i fiscal.

El 9 de març de 2018, el Govern d’Espanya, a través del ministre d’Hisenda i Funció 
Pública, i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF van subscriure el II Acord per a 
la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball, presentat a la Mesa General de 
Negociació de les Administracions Públiques duta a terme el 14 de març de 2018. L’apartat 
primer d’aquest acord estableix que per a l’any 2018 cada Administració pugui destinar 
un 0,20 % addicional de la seva massa salarial en fons addicionals.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, va 
establir a l’article 18.Dos que es pot autoritzar un increment addicional del 0,2 per cent de 
la massa salarial per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora 
de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb 
funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans 
de pensions.

Per a les carreres judicial i fiscal, la dotació d’aquest fons ha estat quantificada pel 
Ministeri d’Hisenda en 1.320.000 euros, i va ser notificada al Ministeri de Justícia per la 
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda el dia 19 de 
desembre de 2018.

El marc i l’estructura retributiva de totes dues carreres els estableix la Llei 15/2003, 
de 26 de maig, reguladora del règim retributiu de les carreres judicial i fiscal. El complement 
de destinació es regula als articles 5 –per a la carrera judicial– i 13 –per a la carrera fiscal– 
d’aquesta Llei, i es concreten, respectivament, als seus annexos II.2 i V.2 les quanties que 
corresponen a cada carrera i lloc concret. Així mateix, la disposició final primera d’aquesta 
Llei preveu que la quantificació de les retribucions continguda als seus annexos pot ser 
actualitzada i modificada pel Govern mitjançant un reial decret, amb l’informe previ del 
Consell General del Poder Judicial.

Escoltades les associacions professionals representatives de les carreres judicial i 
fiscal, s’ha acordat destinar el fons del 0,2 % de la massa salarial a la millora del 
complement de destinació dels llocs d’aquelles classificats als grups de població 5, atès 
que són els que tenen retribucions més baixes.

De conformitat amb el que preveu l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la necessitat i l’eficàcia 
d’aquest Reial decret es justifiquen perquè és l’únic instrument normatiu que possibilita, en 
els termes en què s’ha acordat, donar execució pràctica i real de l’assignació a les carreres 
judicial i fiscal del fons del 0,2 % de la massa salarial esmentat, que estableix l’article 18.
Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018. 
Per aquest motiu, és una norma proporcionada amb aquesta finalitat, atès que per mitjà 
d’aquest Reial decret es modifiquen els annexos II.2 i V.2 de la Llei 15/2003, de 26 de 
maig, reguladora del règim retributiu de les carreres judicial i fiscal. Així mateix, el 
coneixement i la comprensió que ofereixen els nous annexos, atès que actualitzen les 
quanties dels complements de destinació, contribueixen a garantir el principi de seguretat 
jurídica, més pel fet que es tracta d’una norma de caràcter retributiu, de manera transparent 
i eficient.

Atenent el seu contingut, el projecte s’ha sotmès a l’informe del Consell Fiscal i del 
Consell General del Poder Judicial.
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En virtut d’això, a proposta de les ministres de Justícia i d’Hisenda, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 26 d’abril 
de 2019,

DISPOSO:

Article únic. Modificació dels annexos II.2 i V.2 de la Llei 15/2003, de 26 de maig, 
reguladora del règim retributiu de les carreres judicial i fiscal.

Amb efectes econòmics des de l’1 de gener de 2018, els annexos II.2 i V.2 de la 
Llei 15/2003, de 26 de maig, reguladora del règim retributiu de les carreres judicial i fiscal, 
queden modificats de la manera següent:

«U. La quantia del complement de destinació per representació de les 
destinacions del grup de població 5, jutges, recollida a l’annex II.2, queda fixada en 
193,74 € mensuals.

Dos. La quantia del complement de destinació per representació de les 
destinacions del grup de població 5, tercera categoria de fiscals, recollida a 
l’annex V.2, queda fixada en 193,74 € mensuals.»

Disposició addicional única. Actualització de les quanties.

Les quanties que estableix aquest Reial decret comprenen l’increment global de 
retribucions de l’1,5 % que autoritza l’article 18.Dos, paràgraf primer, de la Llei 6/2018, de 3 
de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

S’autoritza la ministra de Justícia perquè adopti les mesures que siguin necessàries 
per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 d’abril de 2019.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Igualtat,

CARMEN CALVO POYATO
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