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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
17339

Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2021.
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
I
Els pressupostos generals de l’Estat fonamenten el seu marc normatiu bàsic en la
nostra Carta Magna, la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978, així com en la
Llei general pressupostària i en la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
El Tribunal Constitucional ha anat precisant el contingut 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’ingressos i l’autorització de despeses que poden
realitzar l’Estat i els ens que hi estan vinculats o en depenen en l’exercici de què es tracti. A
més d’aquest contingut necessari, hi ha la possibilitat que s’hi afegeixi un contingut eventual,
tot i que estrictament limitat a les matèries o qüestions que tinguin relació directa amb les
previsions d’ingressos, les habilitacions de despesa o els criteris de política econòmica
general, que siguin complement necessari per a la interpretació més fàcil i l’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
resulta determinant de la constitucionalitat o no d’una norma des de la perspectiva de la
seva inclusió en una llei de pressupostos. Per això, si bé la Llei de pressupostos es pot
qualificar de norma essencialment temporal, res no impedeix que accidentalment en
puguin formar part preceptes de caràcter plurianual o indefinit.
D’altra banda, en matèria tributària, l’apartat 7 de l’article 134 de la Constitució disposa
que la Llei de pressupostos no pot crear tributs, encara que sí que els pot modificar quan
una llei tributària substantiva ho prevegi.
Les matèries que quedin al marge d’aquestes previsions són matèries alienes a la Llei
de pressupostos generals 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 de 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 a 2021 regula
únicament, juntament amb el seu contingut necessari, les disposicions que respecten la
doctrina del Tribunal Constitucional sobre el contingut eventual.
Els pressupostos generals de l’Estat per a 2021, elaborats en el marc de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, estan indefectiblement condicionats
pels efectes de l’emergència de salut pública provocada per la pandèmia de la COVID-19
i la consegüent pertorbació de l’economia, d’abast global.
L’absoluta excepcionalitat de la situació i la necessitat de portar a terme actuacions
immediates i eficaces per minimitzar-ne els efectes negatius van motivar l’adopció del
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Reial decret 436/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com la intensificació de
l’activitat legislativa a fi d’adoptar successives mesures temporals de caràcter extraordinari
per mitigar l’impacte sanitari, social i econòmic de la pandèmia.
D’altra banda, la gravetat de la situació derivada del brot de la malaltia va ser
reconeguda per la Comissió Europea a la Comunicació 2020/C 91 I/01 (DOUE de 20 de
març), sobre el marc temporal relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a donar
suport a l’economia en el context de l’actual brot de COVID-19. En aquest document es va
avaluar l’impacte negatiu d’aquesta circumstància en l’economia mundial i de la Unió, es
va alertar del risc que es produeixi una greu recessió que afecti tota l’economia de la UE i
es va fer una crida a articular una resposta coordinada per part de les seves institucions,
així com dels estats membres, essencial per mitigar les repercussions inevitables que
s’han de produir en l’àmbit econòmic.
En aquesta línia, els ministres d’Economia de la Unió van adoptar el 23 de març una
declaració conjunta sobre el Pacte d’estabilitat i creixement tenint en compte la crisi de la
COVID-19. Compartint el criteri de la Comissió, van coincidir en l’existència d’un alentiment
econòmic greu que justifica l’activació de la clàusula general de salvaguarda del marc
pressupostari de la UE.
A part d’això, la situació d’emergència sanitària, declarada pandèmia internacional l’11
de març de 2020 per l’Organització Mundial de la Salut, no és un fet delimitat temporalment.
Ans al contrari, les seves conseqüències continuen a dia d’avui. Malgrat la proactivitat dels
estats quant a l’adopció de mesures preventives en matèria de salut pública, sanitàries i
d’estímul a la recerca, no és possible fer una previsió precisa sobre la data en què per fi es
podrà donar per superada.
En aquest context, és impossible complir els acords aprovats pel Consell de Ministres
el dia 11 de febrer de 2020 i ratificats pel Congrés dels Diputats i el Senat, respectivament,
els dies 27 de febrer i 4 de març. Aquests acords, adoptats en el marc de l’article 15 de la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
establien, d’una banda, els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per al
conjunt d’administracions públiques i de cadascun dels seus subsectors per a l’any 2020
per a la seva remissió a les Corts Generals i la fixació del límit de despesa no financera del
pressupost de l’Estat per a 2020 i, d’altra banda, els objectius d’estabilitat pressupostària i
de deute públic per al conjunt de les administracions públiques i de cadascun dels seus
subsectors per al període 2021-2022 per a la seva remissió a les Corts Generals i el límit
de despesa no financera del pressupost de l’Estat per a 2021.
Aquesta situació inèdita ha motivat l’adopció d’un nou Acord del Consell de Ministres,
de 6 d’octubre de 2020, que suspèn els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic
i estableix un límit de despesa no financera per a 2021 de 196.097 milions d’euros. Aquesta
xifra –que no admet una comparació homogènia amb exercicis anteriors atès l’excepcional
context d’incertesa derivat de la situació de pandèmia– inclou transferències extraordinàries
a les comunitats autònomes i a la Seguretat Social, així com part dels fons europeus
procedents de l’acord assolit pel Consell Europeu el 21 de juliol de 2020 en el marc del pla
extraordinari Next Generation EU. Sobre això, la Llei recull com a modificació estructural
la creació del Servei 50 en cadascuna de les seccions, corresponents als departaments
ministerials, per a la gestió adequada dels fons esmentats.
La suspensió dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic ha estat ratificada
pel Ple del Congrés dels Diputats el dia 20 d’octubre de 2020, d’acord amb el procediment
que preveu l’article 135.4 de la Constitució, així com l’article 11.3 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, atès que
s’aprecia la concurrència d’una situació d’emergència extraordinària que escapa al control
de les administracions públiques i perjudica considerablement la situació financera o la
sostenibilitat econòmica o social de l’Estat. D’aquesta manera s’autoritza incórrer
excepcionalment en dèficit estructural amb la finalitat de permetre adoptar les mesures
necessàries a fi de mitigar els efectes adversos de la pandèmia en l’àmbit socioeconòmic
i abordar un programa de recuperació coherent amb el projecte de la Unió Europea.
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L’anterior no obsta al deure de complir el compromís d’estabilitat pressupostària
consagrat constitucionalment, i avançar cap a un escenari de consolidació fiscal i
sostenibilitat financera a mitjà termini que permeti atendre les exigències d’equilibri
pressupostari derivades del Pacte fiscal europeu, tan aviat com ho permetin les
circumstàncies que van donar lloc a aquesta situació extraordinària.
II
La part essencial de la Llei de pressupostos es recull al títol I, «De l’aprovació dels
pressupostos i de les seves modificacions», ja que al capítol I, sota la rúbrica «Crèdits
inicials i finançament d’aquests crèdits», 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 es defineix l’àmbit dels pressupostos generals de l’Estat tenint en
compte la classificació que fa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, classificació que es fa present a la resta de la Llei.
L’àmbit dels pressupostos generals de l’Estat es completa amb el pressupost de
despeses de funcionament i inversions del Banc d’Espanya, que, d’acord amb la seva
legislació específica, no es consolida amb la resta de pressupostos del sector públic
estatal.
El capítol II conté les normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris, les
limitacions pressupostàries i els crèdits vinculants que han d’operar durant la vigència de
la Llei, així com les ampliacions i incorporacions de crèdit que es detallen en els annexos
de la Llei.
El capítol III, «De la Seguretat Social», regula el finançament de l’assistència sanitària
prestada per l’Institut de Gestió Sanitària i per l’Institut Social de la Marina. Així mateix, s’hi
recullen la totalitat de les transferències que es fan des de l’Estat a la Seguretat Social. La
Llei recull el règim d’aportacions necessàries per al traspàs de la gestió del règim de
classes passives al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions de conformitat amb
el que disposen l’article 22 del Reial decret 2/2020, de 12 de gener, pel qual es
reestructuren els departaments ministerials, i la disposició addicional tercera del Reial
decret 497/2020, de 28 d’abril, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
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. 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).
En el capítol II, relatiu a la «Gestió pressupostària de la Sanitat i dels Serveis Socials»,
es recullen competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries en
l’àmbit de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials
i s’inclouen normes sobre l’aplicació de romanents de tresoreria en el pressupost de
l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials.
El capítol III recull «Altres normes de gestió pressupostària» i estableix el percentatge de
participació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en la recaptació bruta obtinguda el
2021 derivada de la seva activitat pròpia, i fixa aquest percentatge en un 5 per cent.
IV
El títol III de la Llei de pressupostos generals de l’Estat es rubrica com «De les
despeses de personal», i s’estructura en tres capítols.
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El capítol I, després de definir el que constitueix el «sector públic» a aquests efectes,
tracta de les despeses del personal amb la previsió general que, durant l’any 2021, tant les
retribucions del personal al servei del sector públic com la massa salarial del personal laboral
experimentaran un creixement del 0,9 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de
2020. Així mateix, aquest capítol inclou la regulació de l’oferta d’ocupació pública, que se
subjecta a una taxa de reposició d’efectius del 100%. Es preveu una taxa addicional del 10%
respecte de determinats àmbits o sectors que requereixin un reforç d’efectius. D’altra banda,
es manté la taxa de reposició del 115% en el cas de les forces i cossos de seguretat de
l’Estat, cossos de policia autonòmica i policies locals. Finalment, la contractació de personal
temporal o el nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins es reserva
per a casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.
El capítol II, sota la rúbrica «Dels règims retributius», regula l’actualització per a l’any
2021 de les retribucions dels alts càrrecs del Govern de la Nació i els seus òrgans
consultius; de l’Administració General de l’Estat, les corresponents als alts càrrecs del
Consell d’Estat, del Consell Econòmic i Social, així com als membres del Tribunal de
Comptes, del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial, i als alts
càrrecs de les Forces Armades, de la Policia i de la Guàrdia Civil, així com a determinats
càrrecs del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal. La necessitat d’inclusió d’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, de les retribucions esmentades, l’han de fer les
Corts Generals. Els principis d’unitat i universalitat del pressupost exigeixen que aquesta
aprovació es realitzi en un document únic, que inclogui totes les despeses de l’Estat, com
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, Cos de la Guàrdia Civil i Cos Nacional de
Policia, i del personal estatutari i del no estatutari de la Seguretat Social, així com les del
personal laboral del sector públic estatal.
Juntament amb les normes reguladores del personal al servei de l’Administració de
justícia, mereixen una menció específica les relatives a la regulació de les retribucions dels
membres de la carrera judicial i fiscal, dels del cos de secretaris judicials i del personal al
servei de l’Administració de justícia.
El capítol III d’aquest títol conté una norma de tancament, aplicable al personal el
sistema retributiu del qual no tingui un encaix adequat en les normes contingudes en 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 l’actualització de les quanties a percebre pels conceptes de
recompenses, creus, medalles i pensions de mutilació. Així mateix, s’estableixen els
requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal laboral i no
funcionari que exigeixen l’informe favorable de la Comissió Executiva de la Comissió
Interministerial de Retribucions.
V
El títol IV de la Llei de pressupostos generals de l’Estat, sota la rúbrica «De les
pensions públiques», es divideix en sis capítols.
El capítol I estableix la revaloració de les pensions abonades pel sistema de la
Seguretat Social, així com de classes passives, que el 2021 es revaloren amb caràcter
general un 0,9%, percentatge que és de l’1,8 per cent en el cas de les pensions no
contributives.
El capítol II està dedicat a regular la determinació inicial de les pensions del règim de
classes passives de l’Estat i especials de guerra.
El capítol III conté les limitacions en l’assenyalament inicial de les pensions públiques,
i instrumenta un sistema de doble limitació ja que fixa un màxim a la quantia íntegra
mensual i un màxim a la quantia íntegra anual.
El capítol IV regula la «Revaloració i modificació dels valors de les pensions públiques»,
i aborda la revaloració de les pensions contributives abonades pel sistema de la Seguretat
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Social, així com les de classes passives. Així mateix, es determinen les pensions que no
es revaloren i la limitació de l’import de la revaloració de les pensions públiques.
El capítol V recull el sistema de complements per mínims, que regula en dos articles,
relatius, respectivament, a pensions de classes passives i pensions del sistema de la
Seguretat Social.
El capítol VI conté, d’una banda, la determinació inicial i revaloració de les pensions no
contributives de la Seguretat Social i, d’una altra, la fixació de la quantia de les pensions
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’import màxim dels avals a atorgar pel Consell de Ministres no
pot excedir els 500.000 milers d’euros.
L’objecte fonamental d’aquest títol és autoritzar la quantia fins a la qual l’Estat i els
organismes públics poden realitzar operacions d’endeutament, matèria que es regula al
capítol I, sota la rúbrica «Deute públic».
VII
En l’àmbit tributari s’adopten diverses mesures encaminades a fer compatible un
creixement econòmic equilibrat i un augment dels ingressos tributaris que permeti
l’enfortiment de l’Estat del benestar i redueixi desigualtats.
A aquesta finalitat contribueix la modificació que s’introdueix a l’impost sobre la renda
de les persones físiques mitjançant la imposició d’un gravamen més gran a les rendes més
altes, tant en la base imposable general com en la base de l’estalvi que grava les rendes
del capital.
Aquesta mesura es veu acompanyada per la reducció del límit general aplicable en la
base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, si bé es
preveu que el nou límit es pugui incrementar per a les contribucions empresarials.
D’altra banda, la situació que pateix l’economia espanyola, en el marc de l’actual crisi
sanitària, fa aconsellable establir un marc normatiu estable que permeti als petits autònoms
poder continuar aplicant el mètode d’estimació objectiva per al càlcul del rendiment net de
la seva activitat econòmica i eviti, a més, un increment de les seves obligacions formals i
de facturació. A aquest efecte, es prorroguen per al període impositiu 2021 els límits
quantitatius que delimiten en l’impost sobre la renda de les persones físiques l’àmbit
d’aplicació del mètode d’estimació objectiva, a excepció de les activitats agrícoles,
ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos.
A semblança de la mesura esmentada, es prorroguen per al període impositiu 2021 els
límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, la ramaderia
i la pesca, en l’impost sobre el valor afegit.
En l’impost sobre societats es modifica el precepte que regula l’exempció sobre
dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis
d’entitats residents i no residents en territori espanyol per preveure que les despeses de
gestió referides a aquestes participacions no siguin deduïbles del benefici imposable del
contribuent, i es fixa que la seva quantia sigui del 5 per cent del dividend o la renda positiva
obtinguda, de manera que l’import que estigui exempt sigui del 95 per cent de l’esmentat
dividend o renda.
Amb la mateixa finalitat i l’adaptació tècnica necessària, es modifica l’article que regula
l’eliminació de la doble imposició econòmica internacional en els dividends procedents
d’entitats no residents en territori espanyol.
Aquesta regulació és conforme a la facultat que, d’acord amb el que disposa la
Directiva 2011/96/UE del Consell, de 30 de novembre de 2011, relativa al règim fiscal
comú aplicable a les societats matrius i filials d’estats membres diferents, conserven els
estats membres per preveure que les despeses de gestió referides a la participació en
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l’entitat filial no siguin deduïbles del benefici imposable de la societat matriu, i es puguin
fixar a preu fet sense que, en aquest cas, la seva quantia pugui excedir el 5 per cent dels
beneficis distribuïts per la societat filial.
Per raons de sistemàtica, aquesta mesura s’ha de projectar sobre els altres preceptes
de la Llei de l’impost que, així mateix, eliminen la doble imposició en la percepció de
dividends o participacions en beneficis i de rendes derivades de la transmissió.
Amb la finalitat de permetre el creixement de les empreses que tinguin un import net
de la xifra de negocis inferior a 40 milions d’euros i que no formin part d’un grup mercantil,
aquests contribuents no han d’aplicar la reducció en l’exempció dels dividends abans
assenyalada, durant un període limitat a tres anys, quan procedeixin d’una filial, resident o
no en territori espanyol, constituïda amb posterioritat a l’1 de gener de 2021.
D’altra banda, se suprimeix l’exempció i eliminació de la doble imposició internacional
en els dividends o participacions en beneficis i en les rendes derivades de la transmissió
de les participacions en el capital o en els fons propis d’una entitat amb un valor d’adquisició
que sigui superior a 20 milions d’euros, amb la finalitat de cenyir l’aplicació d’aquestes
mesures a les situacions en què hi ha un percentatge de participació significatiu del 5 per
cent, i es regula un règim transitori per un període de cinc anys.
Per acabar, es modifica la regulació de la limitació en la deduïbilitat de les despeses
financeres suprimint l’addició al benefici operatiu dels ingressos financers de participacions
en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends quan el valor d’adquisició
de les participacions esmentades sigui superior a 20 milions d’euros.
En l’impost sobre la renda de no residents, s’adequa l’exempció per interessos i altres
rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis, així com els guanys
patrimonials derivats de béns mobles obtinguts sense mediació d’establiment permanent,
al que estableix l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, de manera que els estats que
formin part de l’Acord esmentat es puguin acollir a l’exempció de la mateixa manera que
els estats membres de la Unió Europea. Així mateix, de conformitat amb la mesura que
s’introdueix a l’impost sobre societats, es modifica l’exempció relativa als beneficis
distribuïts per les societats filials residents en territori espanyol a les seves matrius
residents en altres estats integrants de l’Espai Econòmic Europeu o als establiments
permanents d’aquests últims situats a l’Espai Econòmic Europeu, i se suprimeix la
possibilitat que s’accedeixi a l’exempció quan el valor d’adquisició de la participació sigui
superior a 20 milions d’euros, i queda com a requisit l’exigència d’una participació directa i
indirecta, d’almenys el 5 per cent, sempre que es compleixin la resta de condicions que
estableix el text refós de la Llei de l’impost.
En l’impost sobre el patrimoni són dues les mesures que s’introdueixen, l’elevació del
tipus de gravamen aplicable a l’últim tram de la tarifa i el manteniment amb caràcter indefinit
del seu gravamen, totes dues per contribuir a la consolidació de les finances públiques.
En l’impost sobre el valor afegit, es modifica el tipus impositiu aplicable a les begudes
que contenen edulcorants afegits, tant naturals com additius edulcorants, que passen a
tributar al tipus impositiu general del 21 per cent, mesura que constitueix un compromís
social per racionalitzar i promoure el seu consum responsable, en particular entre la
població infantil i juvenil. Al seu torn, la mesura és especialment coherent amb la finalitat
perseguida d’internalitzar els costos externs del nostre Estat del benestar, derivats de
dietes poc saludables basades en un elevat consum de begudes que continguin
edulcorants afegits en la seva composició.
S’actualitza en un 2 per cent l’escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris
aplicable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
Amb la finalitat de coadjuvar al compliment dels objectius d’ingressos dels pressupostos
generals de l’Estat, s’eleva del 6 al 8 per cent el tipus de gravamen de l’impost sobre les
primes d’assegurances.
En l’àmbit dels tributs locals, es creen nous epígrafs o grups en les tarifes de l’impost
sobre activitats econòmiques, amb la finalitat de classificar de manera específica les
activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas),
que fins avui no tenen aquesta classificació, es crea un epígraf per a les grans superfícies
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comercials que no es dediquen principalment a la roba o a l’alimentació i que fins ara no
tenien epígraf propi, de manera que se’ls dona un tractament similar als altres centres
comercials, dins del Grup 661, «Comerç mixt integrat o en grans superfícies», i es crea un
epígraf per a la nova activitat de subministrament d’energia a vehicles elèctrics a través de
punts de recàrrega instal·lats a qualsevol lloc, ja sigui en la via pública, gasolineres,
garatges públics i privats o en qualsevol altre emplaçament.
Pel que fa a les taxes, s’eleva en un 1 per cent l’import a exigir per les de quantia fixa,
excepte les que s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l’1
de gener de 2019, amb l’objecte d’adequar aquell a l’augment de costos de la prestació o
realització dels serveis o activitats pels quals s’exigeixen. No obstant això, es mantenen
els imports de les taxes sobre el joc, recollides en el Reial decret llei 16/1977, de 25 de
febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort,
envit o atzar i apostes.
Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s’han d’ajustar, una vegada
aplicat el coeficient abans indicat, al cèntim d’euro immediat superior o inferior segons
sigui més proper, quan l’import originat de l’aplicació consti de tres decimals.
Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per
determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.
En l’àmbit de les taxes ferroviàries, s’actualitzen les taxes per llicència d’empresa
ferroviària, per atorgament d’autorització de seguretat i certificat de seguretat, per
homologació de centres, certificació d’entitats i material rodant, atorgament de títols i
autoritzacions d’entrada en servei i per la prestació de serveis i realització d’activitats en
matèria de seguretat ferroviària.
També es mantenen les quanties bàsiques de les taxes portuàries. S’estableixen les
bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d’interès general a les
taxes d’ocupació, del vaixell, del passatge i de la mercaderia, així com els coeficients
correctors d’aplicació a la tarifa fixa de recepció de deixalles generades per vaixells,
d’acord amb el que disposa el 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.
VIII
El títol VII s’estructura en dos capítols, dedicats, respectivament, a entitats locals i
comunitats autònomes.
Dins del capítol I es contenen normes relatives al finançament de les entitats locals, i
s’hi engloben els municipis, les províncies, els cabildos i els consells insulars, així com les
comunitats autònomes uniprovincials.
El nucli fonamental el constitueix l’articulació de la participació de les entitats 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 instrument la participació, mitjançant cessió, en la
recaptació de determinats impostos com l’IRPF, l’IVA i els impostos especials 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 les compensacions
a les entitats locals per pèrdues de recaptació en l’impost sobre activitats econòmiques,
que inclou tant l’establerta inicialment per la Llei 51/2002, de 27 de desembre, com la
compensació addicional instrumentada a través de la Llei 22/2005, de 18 de novembre,
així com a la participació en el Fons d’aportació a l’assistència sanitària per al manteniment
dels centres sanitaris de caràcter no psiquiàtric de les diputacions, les comunitats
autònomes insulars no provincials, i els consells i els cabildos insulars.
És necessari assenyalar que el 2020 s’ha hagut de procedir a la revisió, de periodicitat
quadriennal, de l’àmbit subjectiu d’aplicació dels models de participació en tributs de l’Estat
aplicables als municipis. Aquesta revisió té incidència en aquell any i en els anys 2021 a
2023, per la qual cosa s’inclou en aquesta Llei la regulació d’aquesta revisió, a la secció 1ª
de l’esmentat capítol I.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 8

Així mateix, es recull la regulació dels règims especials de participació de Ceuta i
Melilla, de les entitats locals de les illes Canàries, així com els relatius 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, així com la compensació als ajuntaments dels beneficis fiscals concedits
a les persones físiques o jurídiques en els tributs locals, i es dona compliment 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 a subministrar per les entitats locals,
les normes de gestió pressupostària, l’atorgament d’avançaments als ajuntaments per
cobrir els desfasaments que es puguin ocasionar en la gestió recaptatòria dels tributs
locals i l’articulació del procediment per donar compliment a les compensacions de deutes
ferms contrets amb l’Estat per les entitats locals, incloent-hi les que, si s’escau, s’hagin
d’aplicar com a conseqüència d’incompliments reiterats dels terminis de pagament
establerts en la normativa de mesures de lluita contra la morositat, en aplicació de l’article
18 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
El capítol II regula determinats aspectes del finançament de les comunitats autònomes
de règim comú i de les ciutats amb estatut d’autonomia.
El sistema de finançament vigent l’any 2021 el va aprovar el Consell de Política Fiscal
i Financera en la reunió de 15 de juliol de 2009 i es va incorporar a l’ordenament jurídic
mitjançant la modificació de la Llei orgànica de finançament de les CA i l’aprovació 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.
Els recursos financers que el sistema assigna per a la cobertura de les necessitats
globals de finançament de cada comunitat autònoma estan constituïts pel Fons de
suficiència global, la transferència del Fons de garantia de serveis públics fonamentals i la
capacitat tributària. El pressupost de despeses de l’Estat recull el Fons de suficiència
global i l’aportació de l’Estat al Fons de garantia. La recaptació dels tributs que l’Estat els
ha cedit totalment o parcialment, tanmateix, per la seva naturalesa, no té reflex en els
pressupostos generals de l’Estat.
A més, per afavorir la convergència entre comunitats autònomes i el desenvolupament
de les que tinguin una renda per càpita inferior, la Llei 22/2009 regula dos fons de
convergència autonòmica dotats amb recursos addicionals de l’Estat: el Fons de
competitivitat i el Fons de cooperació.
D’altra banda, l’any 2021 es practica la liquidació del sistema de finançament
corresponent a 2019, i en el capítol indicat es regulen els aspectes necessaris per a la
seva quantificació.
En el capítol esmentat es regula el règim de transferència l’any 2021 corresponent al
cost efectiu dels serveis assumits per les comunitats autònomes, així com el contingut
mínim dels reials decrets que aprovin les noves transferències.
Finalment, es recull la regulació dels fons de compensació interterritorial, i es distingeix
entre el Fons de compensació i el Fons complementari. Els dos fons tenen com a
destinació el finançament de despeses d’inversió per les comunitats autònomes. No
obstant això, el Fons complementari es pot destinar al finançament de despeses de posada
en marxa o funcionament de les inversions efectuades amb càrrec a la secció 36 dels
pressupostos generals de l’Estat.
IX
La Llei de pressupostos generals de l’Estat conté al 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 procedeix a actualitzar-los.
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El títol consta de dos articles relatius, respectivament, a «Bases i tipus de cotització a
la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de garantia
salarial i formació professional durant l’any 2021» i «Cotització a drets passius i a les
mutualitats generals de funcionaris per a l’any 2021».
X
El contingut de la Llei de pressupostos es completa amb diverses disposicions
addicionals, transitòries, derogatòries i finals, en les quals es recullen preceptes d’índole
molt variada. No obstant això, per a una millor sistematització, s’han agrupat per matèries
i per referència als títols de la llei corresponents.
Així, com a normes complementàries en relació amb la gestió pressupostària, es
manté la previsió que la subscripció de convenis per part del sector públic estatal amb les
comunitats autònomes exigeix l’informe favorable, preceptiu i vinculant del Ministeri
d’Hisenda, sempre que suposin una transferència de recursos estatals o comportin un
compromís de realització de despesa o es donin totes dues circumstàncies simultàniament.
S’inclouen disposicions en matèria de gestió pressupostària relatives als préstecs i
avançaments finançats a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat amb la finalitat
d’atendre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i endeutament.
Es preveu la reserva de 85.000 milers d’euros de la quantia total prevista per a la
concessió de subvencions i ajudes finançades per assegurar l’absorció correcta del Fons
europeu de desenvolupament regional (FEDER) per al període 2014-2020. S’estableix
igualment el règim d’avançaments que tenen les ajudes derivades del Programa d’ajuda
als més desafavorits finançades pel Fons d’ajuda europea per a les persones més
desafavorides (FEAD).
S’autoritza el traspàs de romanents de tresoreria de l’organisme autònom Institut
Nacional d’Administració Pública fins a un límit màxim de 500.140 euros, destinats a
l’execució dels plans de formació per a l’ocupació assignats a aquest organisme.
Es preveu que l’Estat concedeixi un préstec per un import de fins a 13.830.090,00
milers d’euros a la Tresoreria de la Seguretat Social amb l’objecte de proporcionar una
cobertura adequada a les obligacions de la Seguretat Social i possibilitar el seu equilibri
pressupostari, la cancel·lació del qual s’ha de produir en un termini màxim de deu anys a
partir de l’1 de gener de l’any següent al de la seva concessió.
Com és habitual, s’estableix també la subvenció estatal anual per a despeses de
funcionament i seguretat de partits polítics per a 2021, de conformitat amb el que disposa
la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.
A més, es recullen mesures de suport financer a actuacions en parcs científics i
tecnològics i es preveu la generació de crèdit derivada de la taxa per la gestió administrativa
del joc que preveuen els apartats 2, lletra f), i 5, lletra f), de l’article 49.2 de la Llei 13/2011,
de regulació del joc, per al compliment de les finalitats que estableixen els preceptes
esmentats.
S’estableix el percentatge d’afectació a fins dels recursos obtinguts per l’Oficina de
Recuperació i Gestió d’Actius, que és del 50 per cent.
Pel que fa a l’àmbit de les despeses de personal, en les addicionals de la Llei es fixen el
límit màxim per a l’oferta d’ocupació pública per a l’accés a les carreres judicial i fiscal,
establert en 240 places, així com les plantilles màximes de militars professionals de tropa i
marineria a assolir a 31 de desembre de l’exercici, que no poden superar els 79.000 efectius.
Es regula la possibilitat, amb les limitacions i els requisits que es preveuen, que les
societats mercantils públiques, les entitats públiques empresarials a què es refereix l’article
18, apartat u, de la Llei de pressupostos, i les fundacions del sector públic i els consorcis
puguin procedir a la contractació de nou personal. En tot cas, la taxa de reposició és del
100%. Quant al personal directiu, durant l’any 2021, el nombre de llocs existents en l’àmbit
del sector públic estatal no es pot incrementar respecte a l’any anterior.
S’estableix que les modificacions de les plantilles de personal estatutari dels centres i
serveis sanitaris d’organismes dependents de l’Administració General de l’Estat s’han
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d’aprovar previ informe favorable del Ministeri d’Hisenda, a través de la Secretaria d’Estat
de Pressupostos i Despeses.
En el marc de les necessitats derivades de la gestió d’autopistes en virtut del Conveni
entre l’Administració General de l’Estat i la Societat Estatal d’Infraestructures del Transport
Terrestre, SME, SA, s’autoritza a aquesta la realització de contractes indefinits amb un límit
del 100% de la taxa de reposició amb les limitacions que específicament s’estableixen.
Es regulen, d’altra banda, les modalitats de contractació temporal docent que poden
efectuar els centres universitaris de la defensa, de conformitat amb el que disposa la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
S’actualitzen les retribucions del personal de les mútues col·laboradores amb la
Seguretat Social i dels seus centres mancomunats, així com els mòduls per a la
compensació econòmica per l’actuació de jutges de pau i secretaris de jutjats de pau.
S’estableix, en matèria de règim retributiu dels membres de les corporacions locals, el
límit màxim total que poden percebre els seus membres per tots els conceptes retributius
i assistències, exclosos els triennis als quals, si s’escau, tinguin dret els funcionaris de
carrera que estiguin en situació de serveis especials.
Es preveuen una sèrie de normes dirigides a aconseguir més control en la gestió de
les despeses de personal, en relació amb els incentius al rendiment de les agències
estatals. Així mateix, durant aquest exercici es manté suspès el que disposa l’article 26.3
del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei, relatives al
personal destinat a l’estranger.
Com a novetat, s’introdueix el manament al Govern per presentar un projecte de llei
sobre fons de pensions públics d’ocupació en què s’atribueixi a l’Administració General de
l’Estat capacitat legal per a la seva promoció.
S’estableix, com a norma de tancament, que qualsevol actuació que proposin els
departaments ministerials durant l’exercici no pot suposar un augment net de les despeses
de personal al servei de l’Administració.
En relació amb diverses prestacions públiques, s’estableixen les quanties de les
prestacions familiars de la Seguretat Social, dels subsidis econòmics que preveu el text
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i les pensions
assistencials, i es fixa l’actualització de les prestacions econòmiques reconegudes a
l’empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, a les persones d’origen espanyol desplaçades
a l’estranger durant la Guerra Civil. Es manté l’ajornament de l’aplicació de la disposició
addicional vint-i-vuitena de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i
modernització del sistema de la Seguretat Social. Així mateix, s’introdueixen normes
relatives a l’increment de les prestacions per gran invalidesa del règim especial de les
Forces Armades i es fixa la quantia per a l’any 2021 de les ajudes socials als afectats pel
virus d’immunodeficiència humana (VIH).
Les normes d’índole econòmica es refereixen, en primer lloc, a l’interès legal del diner,
a l’interès de demora i a l’interès de demora a què es refereix l’article 38.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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 i Esport i els seus organismes adscrits. S’autoritza, d’altra banda, el
recurs a l’endeutament de l’entitat pública empresarial ADIF-Alta Velocitat, així com de la
Universitat Nacional d’Educació a Distància. Igualment, es recullen autoritzacions per a la
formalització de garanties a Ports de l’Estat i l’Autoritat Portuària de Barcelona, així com a
Renfe Operadora.
En relació amb la cobertura a compte de l’Estat dels riscos de la internacionalització de
l’economia espanyola, s’estableix el límit màxim de cobertura per a nova contractació que
pot assegurar i distribuir CESCE durant la vigència d’aquesta Llei en 9.000.000,00 milers
d’euros, excloses les pòlisses obertes de curt termini, excepte les de crèdits documentaris.
Es preveu la dotació dels fons de foment a la inversió espanyola amb interès espanyol a
l’exterior.
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D’altra banda, té el seu reflex oportú en les disposicions addicionals de la Llei el suport
a la recerca científica i al desenvolupament tecnològic. Així, es fixa l’import màxim de la
línia de suport a projectes empresarials d’empreses de base tecnològica creada per
l’apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei 6/2000, de 13 de desembre, per la
qual s’aproven mesures d’estímul a l’estalvi familiar i a la petita i mitjana empresa, que es
fixa en 20.500,00 milers d’euros. Es reglamenta el suport financer a petites i mitjanes
empreses amb una dotació de 57.500,00 milers d’euros a la línia de finançament que
preveu la disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat de 2005. A més, també es regula el suport als joves
emprenedors, i es preveu una aportació de 20.500,00 milers d’euros a la línia de
finançament creada a la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011.
Es crea una línia de finançament destinada a afavorir el finançament dels projectes
empresarials d’empreses de base tecnològica promoguts per les PIMES del sector
agroalimentari, així com una línia de finançament destinada a afavorir el finançament dels
crèdits a persones físiques i jurídiques del sector pesquer, extractiu, aqüícola i
transformador mitjançant el refiançament d’avals, per tal de millorar-ne l’accés al crèdit.
Es crea el Fons de suport a la inversió industrial productiva, la finalitat del qual és
prestar suport financer per promoure inversions de caràcter industrial que contribueixin a
afavorir el desenvolupament industrial, reforçar la competitivitat industrial i mantenir les
capacitats industrials del territori. D’altra banda, es regulen mesures de suport financer a
emprenedores digitals i empreses emergents.
En l’àmbit tributari, s’estableixen les activitats i els programes prioritaris de mecenatge
i es regulen els beneficis fiscals aplicables a diversos esdeveniments que es qualifiquen
d’interès públic excepcional.
Quant als ens territorials, se suspèn l’aplicació de l’article 2.1.a), b) i d) del Reial decret
1207/2006, de 20 d’octubre, pel qual es regula la gestió del Fons de cohesió sanitària, i
s’estableix la naturalesa extrapressupostària dels apartats esmentats. D’altra banda,
s’estableix que l’import de les despeses per l’assistència sanitària a pacients residents a
Espanya derivats entre comunitats autònomes, així com les relatives a l’assistència
sanitària coberta pel Fons de garantia assistencial, se satisfaci mitjançant la compensació
dels saldos positius o negatius resultants de la seva liquidació, corresponents a cada
comunitat autònoma.
S’acorda la transferència a la Comunitat Autònoma del País Basc de la plena propietat
dels terrenys anteriorment ocupats per la central nuclear de Lemóniz, així com la donació
de la Casa del Mar de Bermeo, a Bizkaia, propietat de la Tresoreria General de la Seguretat
Social, a la Confraria de Pescadors de Bermeo. Com en exercicis anteriors, s’autoritzen
els pagaments a compte pels serveis de rodalies i regionals traspassats a la Generalitat de
Catalunya.
D’altra banda, es recullen les disposicions relatives a l’assignació de quantitats a fins
d’interès social.
Respecte de les entitats locals, s’estableixen els criteris per al càlcul de l’índex
d’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat en relació amb la participació en aquests
ingressos per part d’aquelles. Es modifica també l’àmbit objectiu del Fons d’ordenació
contingut en el Fons de finançament a entitats locals. Excepcionalment, les entitats locals
poden concertar noves operacions d’endeutament per cancel·lar parcialment o totalment
el seu deute pendent amb el fons en liquidació per al finançament dels pagaments a
proveïdors quan es compleixin determinats requisits. També amb caràcter excepcional,
s’autoritza exclusivament el 2021 la formalització de conversió de deute a curt termini que
estigui vigent en operacions de crèdit a llarg termini per part d’entitats locals que presentin
romanent de tresoreria en els termes que s’indiquen.
Es recull la regulació de la concessió de subvencions normatives destinades al
finançament d’actuacions concretes i excepcionals a determinats municipis del Campo de
Gibraltar.
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S’estableix un règim excepcional en matèria d’endeutament autonòmic el 2021 com a
conseqüència de les circumstàncies econòmiques extraordinàries de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19. D’altra banda, es preveu la integració definitiva del
finançament revisat de la policia autonòmica de Catalunya en el Fons de suficiència del
sistema de finançament autonòmic corresponent a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
S’inclou una dotació pressupostària específica destinada a dotar de més finançament les
comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla el 2021.
Es regula, igualment, la concessió de subvencions nominatives destinades al
finançament del transport públic regular de viatgers de Madrid, Barcelona i les illes Canàries.
S’estableix també un règim de subvencions al servei de transport col·lectiu urbà prestat per
les entitats locals que compleixin certs requisits. Es recull, d’altra banda, l’assumpció parcial
del deute del Consorci València 2007 per l’Administració General de l’Estat.
A més d’un règim de compensacions a entitats locals, es preveuen aportacions per al
finançament de plans d’ocupació a Extremadura i Andalusia i aportacions financeres del
Servei Públic d’Ocupació Estatal al Pla integral d’ocupació de Canàries.
Igualment, es determina l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a
2021. D’altra banda, es manté la bonificació del 50 per cent en la cotització empresarial en
els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància
natural, així com en els supòsits de malaltia professional.
Es recull, a més, l’aplicació dels fons procedents de la quota de formació professional
al finançament del sistema de formació professional per a l’ocupació, amb l’objecte
d’impulsar i estendre entre les empreses i els treballadors ocupats i desocupats una
formació que respongui a les seves necessitats del mercat laboral i contribueixi al
desenvolupament d’una economia basada en el coneixement, en termes similars als
recollits per a l’exercici 2018. En concret, s’atribueix al Servei Públic d’Ocupació Estatal la
gestió dels programes de formació professional per a l’ocupació que li corresponguin
normativament, amb càrrec als crèdits en el seu pressupost de despeses. Igualment, es
preveu la gestió pel Servei Públic d’Ocupació Estatal dels serveis i programes finançats
amb càrrec a la reserva de crèdit del seu pressupost de despeses, de conformitat amb el
que disposa l’article 18.h) del text refós de la Llei d’ocupació, aprovat mitjançant el Reial
decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre.
Atès que és necessari acompanyar l’expansió del sector del turisme i els sectors que
hi estan vinculats amb mesures de suport a la contractació, s’estableixen mesures de
suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos
discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.
S’ajorna l’aplicació de determinats preceptes de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de
l’Estatut del treball autònom, i se suspèn el sistema de reducció de les cotitzacions per
contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral. Finalment, s’estableix
la forma de finançament de l’acció protectora de la Seguretat Social, mitjançant la
realització de tres transferències de l’Estat als pressupostos de la Seguretat Social en
compliment de la recomanació primera del Pacte de Toledo 2020.
S’estableix el finançament conforme a barem dels honoraris derivats de la prestació a
persones físiques del servei del torn d’ofici prèvia designació judicial. Igualment, es regulen
les aportacions per al finançament del sector elèctric en l’exercici 2021 relatiu a tributs i
cànons.
Com a novetat, es preveuen ingressos procedents de les subhastes de drets d’emissió
de gasos d’efecte d’hivernacle amb vigència indefinida o fins que entri en vigor la nova Llei
de canvi climàtic i transició energètica.
En relació amb la disposició derogatòria que conté la Llei, s’autoritza incloure les
anualitats acollides a la moratòria que preveu la disposició addicional 47 de la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, dins del finançament del Programa S-80.
D’altra banda, s’estableix el procediment a seguir per calcular la responsabilitat
patrimonial de l’Administració en relació amb determinats contractes de concessió
d’autopistes en què es va subscriure un conveni entre les empreses concessionàries i els
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expropiats per a la suspensió de l’expedient expropiatori a canvi dels aprofitaments
urbanístics dels terrenys destinats a l’autopista.
Es crea la Comissió Interministerial de Pressupostació amb Perspectiva de Gènere i
s’autoritza la creació d’un consorci, adscrit a l’Administració General de l’Estat, per a
l’explotació del Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica.
S’inclouen normes relatives a l’administració dels reals patronats que regula l’article 5
de la Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del patrimoni nacional, així com en relació
amb l’administració de la Santa Creu del Valle de los Caídos i sobre les obligacions de
patrimoni nacional amb la Societat Estatal Hipòdrom de la Sarsuela, SASME.
Es contenen diverses disposicions transitòries relatives, d’una banda, a la indemnització
per residència del personal al servei del sector públic estatal i als complements personals
i transitoris. Es recull el règim transitori aplicable als vocals del Consell General del Poder
Judicial que no tinguin dedicació exclusiva mentre no sigui aplicable el sistema que preveu
la Llei orgànica 4/2018, de 28 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de
juliol, del poder judicial.
Es recull l’ampliació excepcional del termini que preveuen les disposicions addicionals
vint-i-novena, trentena i trenta-unena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2018, per a l’autorització i la publicació dels processos
d’estabilització d’ocupació temporal. S’inclou també un règim transitori aplicable a la
comercialització de bitllets subvencionats de transport regular de passatgers, marítim i
aeri. Finalment, la Llei estableix la modificació temporal de les quanties unitàries dels
cànons ferroviaris.
Les disposicions derogatòries afecten, en concordança amb l’articulat de la Llei, el
Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’impost sobre el
patrimoni, amb caràcter temporal, així com la disposició addicional 47a de la Llei 36/2014,
de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, en relació amb
el reintegrament del finançament compromès en el marc del Conveni de col·laboració
subscrit amb el llavors Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per al desenvolupament
tecnològic del Programa de submarins S-80.
La Llei es tanca amb un conjunt de disposicions finals, en les quals es recullen les
modificacions fetes a diverses normes legals. En particular, la Llei emprèn la modificació
de la Llei 12/1975, de 12 de març, de protecció de les obtencions vegetals; de la Llei
70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’Administració pública;
del Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic
hidràulic, que desplega els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost,
d’aigües; del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret
legislatiu 670/1987, de 30 d’abril; de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la
protecció de les obtencions vegetals; del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions
en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost; del text refós de
la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol; de la Llei 24/2001,
de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social; de la Llei 9/2003,
de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l’alliberament
voluntari i la comercialització d’organismes modificats genèticament; de la Llei 21/2003, de
7 de juliol, de seguretat aèria; de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
administracions públiques; de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; del text refós de la Llei del
cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març; del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març; de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria; de la Llei 8/2009, de 28
d’agost, de finançament de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, SA, SME; de la
Llei 26/20019, de 2 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010; de
la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc; de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la
ciència, la tecnologia i la innovació; 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; de la Llei 2/2012, de
29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012; de la Llei 3/2012, de 6 de
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juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral; de la Llei 17/2012, de 17 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013; de la Llei 36/2014, de 26
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015; de la Llei 30/2015, de
9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació
en l’àmbit laboral; de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; del
text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol; del text refós de la Llei de l’Estatut
dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; del text refós
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre; del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial
decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre; de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014;
del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions
públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació; i del Reial decret
llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de
caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019.
La Llei finalitza amb la tradicional disposició relativa a l’habilitació al Govern per portar
a terme el desplegament reglamentari que requereixi la present Llei.
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 2021 s’integren:
a)

Els pressupostos amb caràcter limitador de les entitats següents:

1. De l’Estat.
2. Dels organismes autònoms.
3. Dels integrants del sistema de la Seguretat Social.
4. De la resta d’entitats del sector públic estatal a les quals sigui aplicable el règim
d’especificacions i de modificacions que regula la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària, o la normativa específica de les quals confereixi al seu pressupost
caràcter limitador.
b)

Els pressupostos amb caràcter estimatiu de les entitats següents:

1. De les entitats públiques empresarials, de les societats mercantils estatals, de les
fundacions del sector públic estatal i de la resta d’entitats del sector públic estatal que
apliquen els principis i les normes de comptabilitat que recullen el Codi de comerç i el Pla
general de comptabilitat de l’empresa espanyola, així com les seves adaptacions i
disposicions que el despleguen.
2. Dels consorcis, les universitats públiques no transferides, els fons sense
personalitat jurídica i de la resta d’entitats de dret públic del sector públic administratiu
estatal amb pressupost estimatiu.
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Article 2.1 De l’aprovació dels estats de despeses i ingressos de les entitats esmentades
a la lletra a) de l’article 1 de la present Llei amb pressupost limitador.
U. Per a l’execució dels programes integrats en els estats de despeses dels
pressupostos de les entitats esmentades a la lletra a) de l’article anterior s’aproven crèdits
en els capítols econòmics I a VIII per un import de 456.073.237,41 milers d’euros, segons
la distribució per programes detallada a l’annex I d’aquesta Llei. L’agrupació per polítiques
dels crèdits d’aquests programes és la següent:
Milers d’euros

Justícia.

2.048.130,86

Defensa.

9.072.014,33

Seguretat ciutadana i institucions penitenciàries.

9.694.414,96

Política exterior.

1.882.007,70

Pensions.

163.296.580,73

Altres prestacions econòmiques.

20.622.903,69

Serveis socials i promoció social.

5.201.178,94

Foment de l’ocupació.

7.404.808,73

Atur.
Accés a l’habitatge i foment de l’edificació.
Gestió i administració de treball i economia social.

25.011.796,59
2.253.095,38
104.150,44

Gestió i administració de la inclusió de la Seguretat Social i de la migració.

2.499.120,21

Sanitat.

7.329.683,78

Educació.

4.893.456,13

Cultura.

1.148.063,83

Agricultura, pesca i alimentació.

8.405.077,71

Indústria i energia.

11.176.462,19

Comerç, turisme i PIMES.

2.220.008,18

Subvencions al transport.

2.618.291,54

Infraestructures i ecosistemes resilients.

11.473.421,40

Recerca, desenvolupament, innovació i digitalització.

12.344.566,74

Altres actuacions de caràcter econòmic.

1.107.885,94

Òrgans constitucionals, Govern i altres.

752.090,48

Serveis de caràcter general.
Administració financera i tributària.

39.932.671,45
1.564.087,68

Transferències a altres administracions públiques.

70.342.163,71

Deute públic.

31.675.104,09

1.
En les xifres que conté aquest annex I no s’hi han fet repercutir les esmenes números: 2423, 3257, 3258,
3261, 3266, 3268, 3054, 3056, 3068, perquè no es poden instrumentar comptablement.
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Dos. En els estats d’ingressos de les entitats a què es refereix 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:
Capítols econòmics
Capítols I al VII
Ingressos no
financers

Ens

Estat.

Capítol VIII
Total ingressos
Actius financers

154.795.626,76

Organismes autònoms.

38.364.588,58

Seguretat Social.

126.384.880,79

Resta d’entitats del sector públic administratiu
amb pressupost limitador.
   Total.

684.956,62
320.230.052,75

1.820.707,79 156.616.334,55
753.291,40

39.117.879,98

1.036.421,01 127.421.301,80
156.235,28

841.191,90

3.766.655,48 323.996.708,23

Tres. Per a les transferències i els lliuraments interns entre les entitats a què es
refereix l’apartat u d’aquest article, s’aproven crèdits per un import de 65.101.990,46 milers
d’euros amb el següent desglossament per entitats:
Milers d’euros
Transferències i lliuraments segons destinació
Transferències i lliuraments segons origen

Estat.
Organismes autònoms.

Estat

Organismes
autònoms

Seguretat
Social

Resta d’entitats del
sector públic
administratiu amb
pressupost
limitador

Total

–

8.702.307,91

45.007.559,40

6.929.131,85

60.638.999,16

288.991,01

83.145,04

–

2.790,92

374.926,97

25.212,63

15.908,13

–

88.514,64

129.635,40

Seguretat Social.

183.992,69

17.875,00

3.756.561,24

–

3.958.428,93

   Total.

498.196,33

8.819.236,08

48.764.120,64

7.020.437,41

65.101.990,46

Resta d’entitats del sector públic administratiu
amb pressupost limitador.

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:
Capítols econòmics
Ens

Estat.
Organismes autònoms.
Seguretat Social.

Capítols I al VII
Despeses no
financeres

236.330.915,88
47.930.936,55
175.612.154,07

Capítol VIII
Total despeses
Actius financers

52.830.723,55 289.161.639,43
7.144,54

47.938.081,09

573.248,37 176.185.402,44
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Capítols econòmics
Ens

Resta d’entitats del sector públic administratiu
amb pressupost limitador.
   Total.

Capítols I al VII
Despeses no
financeres

7.888.097,90

Capítol VIII
Total despeses
Actius financers

2.007,01

467.762.104,40 53.413.123,47

7.890.104,91
521.175.227,87

Cinc. Per a l’amortització de passius financers, s’aproven crèdits en el capítol IX dels
estats de despeses de les entitats a què es refereix l’apartat u, per un import de
94.410.637,36 milers d’euros, la distribució per programes dels quals 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 39.049.080,00 milers
d’euros. La seva ordenació sistemàtica s’incorpora com a annex a l’estat d’ingressos de
l’Estat.
Article 4.

Del finançament dels crèdits aprovats a l’article 2 de la present Llei.

Els crèdits aprovats a l’apartat u de l’article 2 d’aquesta Llei, que ascendeixen a
456.073.237,41 milers d’euros, es financen:
a) Amb els drets econòmics a liquidar durant l’exercici, que es detallen en els estats
d’ingressos corresponents i que s’estimen en 323.996.708,23 milers d’euros; i
b) Amb l’endeutament net resultant de les operacions que regula el capítol I del títol
V d’aquesta Llei.
Article 5. Dels pressupostos de les entitats esmentades a la lletra b) de l’article 1
d’aquesta Llei, amb pressupost estimatiu.
U. S’aproven els pressupostos de les entitats de dret públic que apliquen els principis
i les normes de comptabilitat recollits en el Codi de comerç i el Pla general de comptabilitat
de l’empresa espanyola, així com en les seves adaptacions i disposicions que el
desenvolupen, que s’especifiquen a l’annex IX, 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.
Dos. S’aproven els pressupostos de les societats mercantils estatals, que recullen les
seves estimacions de despeses i previsions d’ingressos, presentats de manera
individualitzada o consolidats amb el grup d’empreses a què pertanyen, i en aquest últim
cas s’enumeren les societats objecte de presentació consolidada. Sense perjudici d’això,
s’inclouen, 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 es detallen a
l’annex X.
Quatre. S’aproven els pressupostos dels fons sense personalitat jurídica, que
consten a l’annex XI, 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.
Cinc. S’aproven els pressupostos dels consorcis i de la resta d’entitats del sector
públic administratiu estatal amb pressupost estimatiu, que es detallen a l’annex VIII, en
què s’inclouen les estimacions de despeses i previsions d’ingressos referits a aquestes i
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als seus estats financers, sense perjudici dels mecanismes de control que, si s’escau,
puguin contenir les disposicions que els siguin aplicables.
Article 6.

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’uneix a aquesta Llei.
CAPÍTOL II
Normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris
Article 7.

Principis generals.

Durant la vigència d’aquests pressupostos, tant les modificacions com la gestió dels
crèdits pressupostaris autoritzats en aquesta Llei se subjecten a les regles següents:
Primera. Les modificacions de crèdits pressupostaris 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 les qüestions que no siguin modificades per aquella.
Segona. Amb independència dels nivells de vinculació que estableixen els articles 43 i
44 de la Llei general pressupostària, qualsevol acord de modificació pressupostària ha
d’indicar expressament la secció, el servei o l’òrgan públic a què es refereixi, així com el
programa, l’article, el concepte i el subconcepte, si s’escau, afectats per aquesta.
Tercera. Les transferències de crèdit i els lliuraments que es facin entre o amb càrrec
als articles 40 a 43, 70 a 73, subconcepte 820.00 «Préstecs a curt termini a entitats del
sector públic estatal amb pressupost limitador», subconcepte 821.00 «Préstecs a llarg
termini a entitats del sector públic estatal amb pressupost limitador», subconcepte 910.00
«Amortització de préstecs a curt termini d’entitats del sector públic estatal amb pressupost
limitador» i subconcepte 911.00 «Amortització de préstecs a llarg termini d’entitats del
sector públic estatal amb pressupost limitador» de la classificació econòmica de la
despesa, s’han d’efectuar a través del programa pressupostari 000X «Transferències i
lliuraments interns».
Quarta. Les despeses que escaigui efectuar en el marc de les convocatòries
públiques dutes a terme en l’àmbit de la política 46 «Recerca, desenvolupament, innovació
i digitalització», quan els destinataris siguin organismes autònoms o altres entitats del
sector públic administratiu estatal amb pressupost limitador, s’han d’imputar des del
moment de la resolució de concessió de les convocatòries corresponents, en totes les
seves fases d’execució, tant les relatives al pressupost en vigor com les que afectin
pressupostos d’exercicis posteriors, al programa pressupostari 000X «Transferències i
lliuraments interns».
A aquests efectes, en els pressupostos de l’Agència Estatal de Recerca i de l’Institut
de Salut Carlos III, els límits autoritzats pel Consell de Ministres per adquirir compromisos
de despesa de caràcter plurianual en aplicació de l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària, s’han de distribuir entre els programes 463B i 000X o
465A i 000X si això és necessari per imputar les despeses que es derivin de les resolucions
de concessió de convocatòries d’ajudes.
Cinquena. Els crèdits dotats en el servei 50 «Mecanisme de recuperació i resiliència»
de cada secció, així com la resta dels crèdits vinculats al Mecanisme de recuperació i
resiliència consignats en els pressupostos de despeses de les entitats esmentades en els
apartats 2n, 3r i 4t de la lletra a) de l’article 1 de la present Llei i els dotats en el Ministeri
de Sanitat en el seu servei 51 «Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris
d’Europa (React-EU)», només es poden executar amb la finalitat de finançar actuacions
que siguin elegibles de conformitat amb el seu marc regulador.
A l’efecte anterior, el Govern ha de fixar els criteris aplicables a la gestió dels crèdits
vinculats al Pla a fi de garantir la consecució dels objectius que aquest preveu.
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Les propostes de despesa a finançar amb aquests crèdits han d’incorporar una
memòria específica que quantifiqui i justifiqui les estimacions de despesa per a cada
activitat i en quina mesura contribueixen al compliment dels objectius recollits en el pla
estratègic aprovat. Tot això s’ha de dur a terme seguint el que estableix la normativa
reguladora del Mecanisme de recuperació i resiliència.
El Govern pot acordar les transferències dels crèdits esmentats entre seccions per tal
de garantir una absorció correcta del Mecanisme de recuperació i resiliència de conformitat
amb l’article 9. u.2 d’aquesta Llei.
Sisena. A les entitats esmentades en els apartats 2n, 3r i 4t de la lletra a) de l’article
1 d’aquesta Llei, els ingressos per transferències rebudes de l’Administració de l’Estat,
procedents del Mecanisme per a la recuperació i resiliència i del REACT-EU, estan
legalment afectats a finançar els crèdits pressupostaris destinats a cobrir els projectes o
les línies d’acció que s’integrin dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència. En
cas que no s’efectuï la despesa, les entitats esmentades han de reintegrar al Tresor els
fons rebuts que no s’hagin de destinar a la finalitat assignada.
A fi de permetre el seu seguiment, en la formulació dels comptes anuals, en el
romanent de tresoreria afectat, s’ha de distingir la part afectada destinada a cobrir aquestes
actuacions.
Als efectes de compassar els lliuraments rebuts en les entitats esmentades a les seves
necessitats financeres i evitar que sorgeixin excessives desviacions acumulades positives,
els crèdits per a transferències dotats en el servei 50 «Mecanisme de recuperació i
resiliència» de cada secció i a través del programa pressupostari 000X «Transferències i
lliuraments interns» s’han de lliurar en funció dels compromisos que les entitats
esmentades vagin assumint amb tercers com a conseqüència de la realització de despeses
que siguin elegibles.
Setena. En els organismes públics i la resta d’entitats del sector públic estatal amb
pressupost estimatiu, les comunitats autònomes i corporacions locals i les seves entitats
dependents, els ingressos per transferències rebudes de l’Administració General de l’Estat,
procedents del Mecanisme per a la recuperació i resiliència i del REACT-EU, estan
legalment afectats a finançar els projectes o les línies d’acció que s’integrin dins del Pla de
recuperació, transformació i resiliència, amb el grau de detall que s’hi especifica. En cas
que no s’efectuï la despesa o en cas d’incompliment total o parcial dels objectius previstos,
les entitats esmentades han de reintegrar els fons rebuts al Tresor Públic. El procediment
de reintegrament a aquests efectes s’ha de regular per ordre de la persona titular del
Ministeri d’Hisenda.
En el cas del finançament de projectes gestionats per entitats privades, a través dels
dos instruments esmentats, l’articulació d’aquest finançament ha d’estar vinculada al
compliment dels objectius que preveu el Pla, així com a l’estimació de costos vinculada a
aquests. En cas que no es realitzi la despesa o en cas d’incompliment total o parcial dels
objectius previstos, les entitats esmentades han de reintegrar els fons rebuts. El
procediment de reintegrament a aquests efectes s’ha de regular per ordre de la persona
titular del Ministeri d’Hisenda.
Article 8.

Crèdits vinculants.

U. Durant la vigència d’aquests pressupostos es consideren vinculants els següents
crèdits dels pressupostos de l’Estat, organismes autònoms i resta d’entitats del sector
públic administratiu estatal amb pressupost limitador:
1. Els crèdits consignats per atendre obligacions d’exercicis anteriors, amb el nivell
de desagregació econòmica amb el qual apareguin als estats de despeses.
2. Els crèdits 150 «Productivitat», 151 «Gratificacions», 153 «Complement de
dedicació especial» i altres conceptes inclosos a l’article 15 «Incentius al rendiment».
3. Els crèdits 162.00 «Formació i perfeccionament del personal», 162.01 «Economats
i menjadors» i 162.04 «Acció social».
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4. Els crèdits 221.09 «Labors Fàbrica Nacional Moneda i Timbre» i 227.06 «Estudis i
treballs tècnics».
5. Els crèdits dotats en el servei 50 «Mecanisme de recuperació i resiliència» de cada
secció, així com la resta dels crèdits vinculats al Mecanisme de recuperació i resiliència
consignats en els pressupostos de despeses de les entitats esmentades en els apartats 2n
i 4t de la lletra a) de l’article 1 de la present Llei i els dotats en el Ministeri de Sanitat en el
seu servei 51 «Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa (React-EU)»,
s’han d’especificar econòmicament pel seu import global, amb l’excepció de les despeses
de personal, l’especificació de les quals està determinada pels articles 43 i 44 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i els crèdits que estableixin
assignacions amb identificació del perceptor o beneficiari, que tenen caràcter limitador i
vinculant. La seva especificació orgànica i funcional està determinada, respectivament, pel
servei i el programa.
Dos. Durant la vigència d’aquests pressupostos es consideren vinculants els crèdits
següents:
1. En el pressupost de la secció 13 «Ministeri de Justícia», vincula a escala de
subconcepte el crèdit 13.02.112A.227.11 «Per a programes d’atenció a víctimes del delicte
i de lluita contra la criminalitat i altres finalitats previstes a la disposició addicional sisena
de la Llei d’enjudiciament criminal», i el crèdit 13.02.112A.227.12 «Per a tota classe de
despeses derivades del funcionament i la gestió de l’Oficina de Recuperació i Gestió
d’Actius (ORGA)».
2. En el pressupost de la secció 16 «Ministeri de l’Interior», vincula a escala de
subconcepte el crèdit 16.03.132A.221.10 «A la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre per
afectació de les taxes del DNI i els passaports».
3. En el pressupost de la secció 19 «Ministeri de Treball i Economia Social», vinculen
a escala de concepte el crèdit 19.01.281M.207 «Arrendaments d’edificis PSA» i els crèdits
19.01.281M.628 i 19.01.281M.638 «Patrimoni sindical acumulat».
4. En el pressupost de la secció 23 «Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic», vinculen a escala de concepte el crèdit 23.05.452A.615 «Inversions en
actuacions mediambientals i PIMA ADAPTA. Actuacions finançades amb ingressos
procedents de subhastes de drets d’emissió» i el crèdit 23.06.456D.614 «PIMA ADAPTA
Costes. Actuacions finançades amb ingressos procedents de subhastes de drets
d’emissió».
5. En el pressupost de la secció 26 «Ministeri de Sanitat», vincula a escala de
subconcepte el crèdit 26.18.231A.227.11 «Per a activitats de prevenció, investigació,
persecució i repressió dels delictes relacionats amb el tràfic de drogues i els altres fins a
què es refereix la Llei 17/2003, de 29 de maig».
6. En el pressupost de l’organisme 23.101 «Parcs Nacionals», vincula a escala de
concepte el crèdit 23.101.456C.603 «Pla PIMA ADAPTA. Actuacions finançades amb
ingressos procedents de subhastes de drets d’emissió».
7. En el pressupost de l’organisme 28.107 «Institut de Salut Carlos III», vinculen a
escala de capítol, a excepció de les dotacions que identifiquin perceptor o beneficiari i
sense perjudici de la seva especificació a escala de concepte en els estats de despesa, els
crèdits pressupostaris consignats en el capítol 7 «Transferències de capital» per al
programa 465A «Recerca sanitària».
8. En el pressupost de l’organisme 28.303 «Agència Estatal de Recerca», a excepció
de les dotacions que identifiquin perceptor o beneficiari i sense perjudici de la seva
especificació a escala de concepte en els estats de despesa, vinculen a escala de capítol
els crèdits consignats en el capítol 7 «Transferències de capital» per al programa 463B
«Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica».
Tres. Durant la vigència d’aquests pressupostos es consideren vinculants, al nivell
que correspongui a la seva classificació econòmica concreta, els crèdits dels pressupostos
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de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social 130.0 «Alts càrrecs» i 130.1.0
«Directius subjectes a contractes d’alta direcció».
Article 9.

Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries.

U. Durant la vigència d’aquests pressupostos, correspon al Govern, a proposta del
titular del Ministeri d’Hisenda, les següents competències específiques en matèria de
modificacions pressupostàries:
1. Transferències de crèdit entre seccions per atendre necessitats ineludibles, en
casos diferents dels que preveu l’article 52.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària.
2. Transferències de crèdit entre diferents seccions que afectin els serveis 50
«Mecanisme de recuperació i resiliència» i 51 «Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els
territoris d’Europa (React-EU)».
A aquestes transferències de crèdit no els són aplicables les restriccions que recull
l’article 52.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
Dos. Durant la vigència d’aquests pressupostos, corresponen al titular del Ministeri
d’Hisenda les següents competències específiques en matèria de modificacions
pressupostàries:
1. Autoritzar les transferències que afectin els crèdits que preveu l’article 8, apartats
u.1, u.2, u.3, u.4, dos.2, dos.4 i dos.6 de la present Llei.
2. Autoritzar les transferències que es facin amb càrrec al crèdit 13.02.112A.227.11
«Per a programes d’atenció a víctimes del delicte i de lluita contra la criminalitat i les altres
finalitats previstes en la disposició addicional sisena de la Llei d’enjudiciament criminal»,
quan es destinin a altres departaments ministerials.
3. Autoritzar les transferències que es facin amb càrrec al crèdit 26.18.231A.227.11
«Per a activitats de prevenció, investigació, persecució i repressió dels delictes relacionats
amb el tràfic de drogues i els altres fins a què es refereix la Llei 17/2003, de 29 de maig»,
quan es destinin a altres departaments ministerials.
4. Autoritzar les transferències de crèdit entre serveis o organismes autònoms de
diferents departaments ministerials, quan això sigui necessari per a la distribució dels
crèdits del Fons per a la Recerca Científica i el Desenvolupament Tecnològic.
5. Autoritzar transferències de crèdit entre serveis o organismes autònoms de
diferents departament ministerials, quan això sigui necessari per fer efectiva la redistribució,
reassignació o mobilitat dels efectius de personal o dels llocs de treball, en els casos que
preveu el capítol IV del títol III 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 funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat, aprovat pel Reial decret
364/1995, de 10 de març, així com per fer efectiva la mobilitat forçosa del personal laboral
de l’Administració General de l’Estat d’acord amb la normativa que els sigui aplicable.
6. Autoritzar les transferències o variacions que s’efectuïn en el pressupost de les
entitats esmentades en els apartats 1r, 2n i 4t de la lletra a) de l’article 1 de la present Llei,
des de crèdits per a operacions de capital fins a crèdits per a operacions corrents.
7. Autoritzar les variacions o modificacions pressupostàries que s’efectuïn amb càrrec
a romanents de tresoreria de les entitats esmentades a l’apartat 4t de la lletra a) de
l’article 1 de la present Llei quan aquestes superin la quantia de 500.000 euros, excepte
quan la normativa pressupostària n’atribueixi la competència al Consell de Ministres o
requereixi la remissió d’un projecte de llei a les Corts Generals.
Aquest límit es refereix al conjunt de variacions o modificacions efectuades en l’exercici
pressupostari.
8. Autoritzar les variacions o modificacions pressupostàries que s’efectuïn en el
pressupost de les entitats esmentades en els apartats 1r, 2n i 4t de la lletra a) de l’article 1
de la present Llei, quan aquestes afectin crèdits del capítol 4 «Transferències corrents»,
del capítol 7 «Transferències de capital» o del capítol 8 «Actius financers», excepte quan
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la normativa pressupostària n’atribueixi la competència al Consell de Ministres o requereixi
la remissió d’un projecte de llei a les Corts Generals, a excepció del que preveu l’apartat
cinc del present article.
9. Autoritzar les modificacions pressupostàries que afectin el crèdit 14.03.122B.6
«Inversions reals».
Tres. Durant la vigència d’aquests pressupostos, correspon al titular del Ministeri de
Defensa 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 procedents de
vendes de productes farmacèutics o de prestació de serveis hospitalaris, així com per
ingressos procedents de subministraments de queviures, combustibles o prestacions
alimentàries degudament autoritzades, i prestacions de serveis a exèrcits de països
integrats a l’OTAN i els procedents de les prestacions de serveis i vendes efectuades per
l’Àrea de Cria Cavallina de les Forces Armades.
Quatre. Durant la vigència d’aquests pressupostos, correspon al titular del Ministeri
de Sanitat 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 disposició addicional desena del text refós de la Llei general de la
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
Amb l’objecte de reflectir les repercussions que en el pressupost 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 desena del text
refós de la Llei general de la Seguretat Social, el ministre de Sanitat pot autoritzar les
ampliacions de crèdit que siguin necessàries en el pressupost de despeses de l’entitat
esmentada.
En tot cas, una vegada autoritzades les modificacions pressupostàries a què es
refereix el paràgraf anterior, s’han de remetre al Ministeri d’Hisenda, Direcció General de
Pressupostos, per al seu coneixement.
Cinc. Durant la vigència d’aquests pressupostos correspon als titulars dels
departaments ministerials o als presidents o directors dels organismes autònoms i la resta
d’entitats del sector públic administratiu estatal amb pressupost limitador, autoritzar en els
seus respectius pressupostos les transferències de crèdit o les variacions pressupostàries
que afectin les transferències corrents i de capital quan la naturalesa jurídica dels agents
perceptors, recollits com a beneficiaris en la proposta de resolució de concessió, no sigui
coincident amb la previsió inicial recollida en la corresponent convocatòria de subvencions
o ajudes públiques.
Sis. Durant la vigència d’aquests pressupostos, en el cas de modificacions de crèdit
en el pressupost de les entitats de l’apartat 4t de la lletra a) de l’article 1 d’aquesta Llei el
finançament de les quals es faci amb càrrec al pressupost de despeses de l’Estat, totes
dues modificacions s’han d’acordar mitjançant el procediment que sigui aplicable al de
l’Estat.
Set. Durant la vigència d’aquests pressupostos correspon als titulars dels
departaments ministerials o als presidents o directors dels organismes autònoms i la resta
d’entitats del sector públic administratiu estatal amb pressupost limitador autoritzar en els
seus respectius pressupostos les ampliacions de crèdit de capítol 1 «Despeses de
personal» que es financin amb càrrec a crèdits del mateix capítol, així com les
transferències de crèdit que s’efectuïn entre crèdits del capítol 1 «Despeses de personal»,
amb independència que afectin diferents serveis o programes, exclosos els crèdits
destinats a incentius al rendiment o a despeses socials del personal.
Vuit. Durant la vigència d’aquests pressupostos correspon als titulars dels
departaments ministerials o als presidents o directors dels organismes autònoms i la resta
d’entitats del sector públic administratiu estatal amb pressupost limitador autoritzar en els
seus respectius pressupostos les transferències de crèdit i les generacions de crèdit que
tinguin per objecte finançar despeses comunes d’edificis compartits i serveis horitzontals
prestats per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, l’Agència Estatal
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d’Administració Tributària o la Secretaria General d’Administració Digital i sempre que es
financin amb crèdits de la mateixa naturalesa que l’actuació a dur a terme. A les
transferències, la competència correspon a l’òrgan que aporta el finançament.
Nou. Durant la vigència d’aquests pressupostos correspon als titulars dels
departaments ministerials autoritzar en els seus respectius pressupostos les transferències
entre els crèdits dotats dins del servei 50 «Mecanisme de recuperació i resiliència» i els
dotats en el Ministeri de Sanitat dins del seu servei 51 «Ajuda a la recuperació per a la
cohesió i els territoris d’Europa (React-EU)». Així mateix, correspon als presidents o
directors dels organismes autònoms i la resta d’entitats del sector públic administratiu
estatal amb pressupost limitador, excloses les entitats integrants de la Seguretat Social,
autoritzar les transferències entre crèdits vinculats al Mecanisme de recuperació i
resiliència consignats en els seus pressupostos de despeses.
Deu. El Govern ha de remetre a les Corts Generals, a través de la seva Oficina
Pressupostària, informació trimestral de totes les transferències a què es refereix aquest
article, amb identificació de les partides afectades, el seu import i la finalitat d’aquestes.
L’Oficina ha de posar la documentació esmentada a disposició dels diputats, els senadors
i les comissions parlamentàries.
Article 10.

De les limitacions pressupostàries.

U. La limitació per efectuar transferències de crèdit des d’operacions de capital fins a
corrents a què es refereix l’article 52.1.a) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, no és aplicable quan les transferències s’efectuïn en ús de l’autorització
que conté l’apartat 6 de l’article 9.Dos de la present Llei i, en l’àmbit de l’Institut Nacional
de Gestió Sanitària i de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials, quan s’efectuïn en ús de
l’autorització que conté l’apartat 1 de l’article 15.
Dos. Les limitacions que conté l’article 52.1.b) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària, no són aplicables quan les transferències s’efectuïn en ús de
l’autorització que contenen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l’article 9.Dos de la present Llei.
Tres. Durant la vigència d’aquests pressupostos, no són aplicables les limitacions
que conté l’article 50 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; és
aplicable el que preceptua l’article 59 de la mateixa Llei, respecte del finançament de les
ampliacions de crèdit que s’efectuïn en l’aplicació pressupostària 27.04.923O.351
«Cobertura de riscos en avals prestats pel Tresor, inclosos els riscos d’exercicis anteriors»
i en l’aplicació pressupostària 27.04.923O.355 «Compensacions derivades de l’execució
d’avals davant del Tresor Públic», quan siguin conseqüència de les mesures financeres
contingudes a la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre,
del sector elèctric; a la disposició addicional segona del Reial decret llei 9/2009, de 26 de
juny, sobre reestructuració bancària i reforçament dels recursos propis de les entitats de
crèdit; a l’article únic del Reial decret llei 9/2010, de 28 de maig, pel qual s’autoritza a
l’Administració General de l’Estat l’atorgament d’avals a determinades operacions de
finançament en el marc del mecanisme europeu d’estabilització financera; a l’apartat
dos.e) de l’article 52 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2012, i a l’apartat dos.b) de l’article 54 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre,
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, als articles 4 i 5 del Reial decret llei
19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària,
científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de
la COVID-19; a la disposició addicional tercera del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny,
de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19; i a l’article 1 del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de
mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació. i respecte del
finançament de les ampliacions de crèdit que s’efectuïn a la secció 34, «Relacions
financeres amb la Unió Europea», i en l’aplicació pressupostària que recull l’annex II.
Segon.Sis.d) de la present Llei, que s’han de finançar amb endeutament, i l’Administració
General de l’Estat queda autoritzada a dur a terme les operacions requerides.
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Quatre. Durant la vigència d’aquests pressupostos les despeses de caràcter
plurianual derivades dels arrendaments d’immobles, inclosos els contractes mixtos
d’arrendament i adquisició, no poden superar les deu anualitats i la despesa que s’imputi
a cadascun dels exercicis posteriors no pot excedir la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit
inicial a què correspongui l’operació el 100per cent.
El Govern pot acordar la modificació del percentatge anterior, incrementar el nombre
d’anualitats o autoritzar l’adquisició de compromisos de despeses que s’hagin d’atendre en
exercicis posteriors en cas que no hi hagi crèdit inicial, d’acord amb el procediment que
preveu l’apartat 3 de l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària.
Cinc. Durant la vigència d’aquests pressupostos no es poden incorporar els
romanents de crèdits derivats de generacions aprovades en l’exercici anterior i, per tant,
queda sense efecte el que preveu la lletra b) de l’article 58 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària.
Sis. El Govern ha de comunicar trimestralment a les Corts Generals, a través de la
seva Oficina Pressupostària, les modificacions de crèdit efectuades en l’esmentat període
de temps, als efectes d’informar del compliment del que preveu aquest article. L’Oficina ha
de posar la documentació esmentada a disposició dels diputats, els senadors i les
comissions parlamentàries.
Article 11. 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 els romanents que es
recullen a l’annex VII d’aquesta Llei
CAPÍTOL III
De la Seguretat Social
Article 12.

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 281.942,48 milers d’euros, i una altra per a
operacions de capital, per un import de 40.000,18 milers d’euros, i amb qualsevol altre
ingrés afectat a aquella entitat, per un import estimat de 1.097,46 milers d’euros.
Dos. El pressupost de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials es finança en l’exercici
de l’any 2021 amb aportacions de l’Estat per a operacions corrents per un import de
5.271.854,05 milers d’euros i per a operacions de capital per un import de 9.125,00 milers
d’euros, així com per qualsevol altre ingrés afectat als serveis prestats per l’entitat, per un
import estimat de 36.730,68 milers d’euros.
Tres. L’assistència sanitària no contributiva de l’Institut Social de la Marina es finança
amb dues aportacions de l’Estat, una per a operacions corrents per un import de 2.855,00
milers d’euros, i una altra per a operacions de capital per un import de 20,00 milers d’euros.
Així mateix, es financen per aportació de l’Estat els serveis socials de l’Institut esmentat, a
través d’una transferència corrent per un import de 14.262,00 milers d’euros i d’una
transferència per a operacions de capital per un import de 1.240,20 milers d’euros.
Quatre. Als efectes del que preveu la disposició addicional trenta-dosena del text
refós de la Llei general de la Seguretat Social, s’efectuen les següents transferències de
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l’Estat als pressupostos de la Seguretat Social en compliment de la recomanació primera
del Pacte de Toledo 2020:
Concepte

Milers d’euros

Per al finançament de la prestació contributiva de naixement i cura d’un
menor.

2.784.724,51

Per finançar reduccions en la cotització a la Seguretat Social.

1.779.447,58

Per finançar altres conceptes en compliment de la recomanació primera del
Pacte de Toledo 2020.

9.364.827,91

Cinc. Per al finançament de la resta d’entitats gestores i serveis comuns de la
Seguretat Social, l’Estat efectua aportacions pels conceptes i imports següents:
Concepte

Per donar compliment al que disposa la disposició addicional tercera del
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre (pensions extraordinàries del
personal de les Forces Armades i forces i cossos de seguretat de l’Estat).
Per finançar les prestacions no contributives que estableixen les lleis
26/1990, de 20 de desembre, i 35/2007, de 15 de novembre. Protecció
familiar, fins i tot per atendre obligacions d’exercicis anteriors.

Milers d’euros

249,75

1.414.001,30

Per finançar les prestacions econòmiques no contributives per naixement i
cura d’un menor.

550,00

Per finançar prestacions d’orfandat no contributives a favor de víctimes de
violència de gènere.

4.900,00

Per finançar els complements de pensions mínimes del sistema de la
Seguretat Social.

7.075.019,95

Per finançar l’ingrés mínim vital.

3.016.910,00

Per a quotes de la Seguretat Social i altres obligacions derivades de la Llei
d’amnistia de 15 d’octubre de 1977, fins i tot per atendre obligacions
d’exercicis anteriors.

12,02

Per finançar les bonificacions de quotes empresarials per tripulants de
vaixells especificats a la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de règim econòmic i
fiscal de Canàries, fins i tot per atendre obligacions d’exercicis anteriors.

60.000,00

Per finançar les prestacions de la síndrome tòxica, fins i tot per atendre
obligacions d’exercicis anteriors.

27.527,47

Per finançar ajudes prèvies a la jubilació ordinària a treballadors de més de
60 anys en el sistema de la Seguretat Social.

6.500,00

Per finançar ajudes per facilitar l’adaptació del sector de l’estiba als canvis
de les seves relacions laborals com a conseqüència de la sentència TJUE
d’11 de desembre de 2014.

13.000,00

Aportació de l’Estat al pressupost de la Seguretat Social procedent del
Mecanisme de recuperació i resiliència.

8.500,00
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TÍTOL II
De la gestió pressupostària
CAPÍTOL I
De la gestió dels pressupostos docents
Article 13. Mòdul econòmic de distribució de fons públics per a sosteniment de centres
concertats.
U. D’acord amb el que estableixen els apartats segon i tercer de l’article 117 i de la
disposició addicional vint-i-setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació,
l’import del mòdul econòmic per unitat escolar, als efectes de la distribució de la quantia
global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l’any 2021,
és el que es fixa a l’annex IV d’aquesta Llei.
A fi de donar compliment al que preveu l’article 116.1 en relació amb el 15.2 de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, les unitats que es concertin en els
ensenyaments d’educació infantil es financen de conformitat amb els mòduls econòmics
que estableix l’annex IV.
Els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior es financen d’acord amb els mòduls
econòmics que estableix l’annex IV. A la partida corresponent a altres despeses de les
unitats concertades de formació professional que disposin d’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 du a terme en termes anàlegs als
establerts per als centres públics.
Els cicles de formació professional bàsica es financen de conformitat amb el mòdul
econòmic que estableix l’annex IV. Els concerts dels cicles de formació professional bàsica
tenen caràcter general, de conformitat amb el que estableix l’article 116.6 de la Llei
orgànica 2/2006, d’educació, modificat per l’apartat setanta de la Llei orgànica 8/2013, de
9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
Així mateix, les unitats concertades en què s’imparteixin els ensenyaments de
batxillerat es financen de conformitat amb el mòdul econòmic que estableix l’annex IV.
Les comunitats autònomes poden adequar els mòduls que estableix l’annex esmentat
a les exigències derivades del currículum establert per cadascun dels ensenyaments,
sempre que això no suposi una disminució de les quanties dels mòduls esmentats en cap
de les quantitats en què es diferencien, fixades en aquesta Llei.
Les retribucions del personal docent tenen efectivitat des de l’1 de gener de 2021,
sense perjudici de la data en què se signin els respectius convenis col·lectius d’empreses
d’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics, aplicables a cada
nivell educatiu en els centres concertats. L’Administració pot acceptar pagaments a compte,
prèvia sol·licitud expressa i coincident de totes les organitzacions patronals i consulta amb
les organitzacions sindicals negociadores dels convenis col·lectius esmentats, fins al
moment en què es produeixi la signatura del conveni corresponent, i es considera que
aquests pagaments a compte tenen efecte des de l’1 de gener de 2021. El component del
mòdul destinat a «Altres despeses» té efecte a partir de l’1 de gener de 2021.
Les quanties assenyalades per a salaris del personal docent, incloses les càrregues
socials, les abona directament l’Administració, sense perjudici de la relació laboral entre el
professorat i el titular del centre respectiu. La distribució dels imports que integren les
«Despeses variables» s’efectua d’acord amb el que estableixen les disposicions
reguladores del règim de concerts.
La quantia corresponent a «Altres despeses» s’abona mensualment; els centres poden
justificar la seva aplicació en finalitzar l’exercici econòmic corresponent de manera conjunta
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per a tots els ensenyaments concertats del centre. En els cicles formatius de grau mitjà i
superior la durada dels quals sigui de 1.300 o 1.400 hores, les administracions educatives
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 suposi en cap cas un increment de la quantia global resultant.
Dos. Els centres docents que tinguin unitats concertades en tots els cursos de
l’educació secundària obligatòria, se’ls ha de dotar del finançament dels serveis d’orientació
educativa als quals es refereix l’article 22.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació. Aquesta dotació es fa 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 del professional esmentat, 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 disponibilitats pressupostàries, les administracions educatives
poden incrementar el finançament dels serveis d’orientació educativa.
Tres. En l’àmbit de les seves competències, les administracions 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 lectives setmanals.
L’Administració no assumeix els increments retributius, les reduccions horàries, o
qualsevol altra circumstància que condueixi a superar el que preveuen els mòduls
econòmics de l’annex IV.
Així mateix, l’Administració no assumeix els increments retributius, fixats en conveni
col·lectiu, que suposin un percentatge superior a l’increment establert per al professorat de
l’ensenyament públic en els diferents nivells d’ensenyament llevat que, amb vista a la
consecució de l’equiparació gradual a què fa referència l’article 117.4 de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, se’n produeixi el reconeixement exprés per
l’Administració i la consignació pressupostària consegüent.
Quatre. Les administracions educatives poden, en l’àmbit de les seves competències,
incrementar les relacions 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 en aquest moment estiguin inclosos en la nòmina
de pagament delegat, així com de la potenciació progressiva dels equips docents. Tot això,
sens perjudici de les modificacions d’unitats que es produeixin en els centres concertats
com a conseqüència de la normativa vigent en matèria de concerts educatius.
Cinc. Els centres concertats se’ls ha de dotar de les compensacions econòmiques i
professionals per a l’exercici de la funció directiva a què fa referència l’article 117.3 de la
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de
9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
Sis. Les quantitats màximes a percebre dels alumnes en concepte de finançament
complementari del provinent dels fons públics que s’assignin al règim de concerts singulars,
subscrits per a ensenyaments de nivells no obligatoris, i en concepte exclusiu
d’ensenyament reglat, són les que s’estableixen a continuació:
a) Cicles formatius de grau superior: entre 18 i 36 euros alumne/mes durant deu
mesos, en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.
b) Batxillerat: entre 18 i 36 euros alumne/mes durant deu mesos, en el període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.
El finançament obtingut pels centres, conseqüència del cobrament als alumnes
d’aquestes quantitats, té el caràcter de complementari de l’abonat directament per
l’Administració per al finançament de les «Altres despeses».
Els centres que l’any 2020 estiguin autoritzats per percebre quotes superiors a les
assenyalades les poden mantenir per a l’exercici 2021.
La quantitat abonada per l’Administració no pot ser inferior a la resultant de minorar en
3.606,08 euros l’import corresponent al component d’«Altres despeses» dels mòduls

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 28

econòmics que estableix l’annex IV, i les administracions educatives competents poden
establir la regulació necessària sobre això.
Set. Finançament de l’ensenyament concertat a les ciutats de Ceuta i Melilla: amb
l’objecte de dotar els centres dels equips directius en els termes que estableix l’article
117.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, i de procedir a l’augment
de la dotació del finançament dels serveis d’orientació educativa a què es refereix l’article
22.3 de la mateixa Llei, sobre la base de calcular l’equivalent a una jornada completa del
professional adequat a aquestes funcions, per cada 16 unitats concertades d’educació
secundària obligatòria, i per cada 24 unitats en educació primària, l’import del mòdul
econòmic per unitat escolar per a l’àmbit territorial de les ciutats de Ceuta i Melilla és el que
estableix l’annex V.
Article 14. Autorització dels costos de personal de la Universitat 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, de conformitat amb el que estableix el seu article 81.4
i amb subjecció al que estableix el títol III d’aquesta Llei, s’autoritzen per a l’any 2021 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) pels
imports consignats a l’annex VI d’aquesta Llei.
CAPÍTOL II
De la gestió pressupostària de la sanitat i dels serveis socials
Article 15. Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries de
l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials.
Durant la vigència d’aquests pressupostos, correspon a la persona titular del Ministeri
d’Hisenda autoritzar respecte dels pressupostos de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i
de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials les modificacions pressupostàries següents:
U. Les transferències de crèdit que afectin despeses de personal o els altres crèdits
pressupostaris que enumera l’article 44.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, així com les transferències que es facin des de crèdits per a operacions de
capital a crèdits per a operacions corrents.
No obstant això, quan es tracti de transferències de crèdit que s’efectuïn entre crèdits
del capítol 1 «Despeses de personal» de cada entitat, independentment que afectin
diferents programes, exclosos els crèdits destinats a incentius al rendiment o a despeses
socials del personal, la competència correspon al titular del Ministeri de Sanitat, respecte
del pressupost de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, i al titular del Ministeri de Drets
Socials i Agenda 2030, respecte del pressupost de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials.
Dos. Les incorporacions de romanents que regula l’article 58 de la Llei 47/2003, de
26 de novembre, general pressupostària.
Article 16. Aplicació de romanents de tresoreria en el pressupost de l’Institut de Gent
Gran i Serveis Socials.
Els romanents de tresoreria, a favor de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials,
existents en la Tresoreria General de la Seguretat Social a 31 de desembre de cada any
es poden destinar a finançar el pressupost de despesa de l’Institut de Gent Gran i Serveis
Socials. Així mateix, es poden utilitzar per finançar possibles modificacions de crèdit en
l’exercici següent a aquell en què es produeixin.
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No obstant això, el romanent de tresoreria que es pugui generar com a conseqüència
dels excedents de finançament per part de l’Estat de les pensions no contributives per
invalidesa i jubilació de l’any 2020, que se certifiquin per la Intervenció General de la
Seguretat Social, únicament es pot aplicar al finançament d’insuficiències que es puguin
produir en els crèdits per atendre pensions no contributives per invalidesa i jubilació.
CAPÍTOL III
Altres normes de gestió pressupostària
Article 17.

Agència Estatal d’Administració Tributària.

U. El percentatge de participació en la recaptació bruta obtinguda el 2021 derivada
dels actes de liquidació i gestió recaptatòria o d’altres actes administratius acordats o
dictats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària és del 5 per 100.
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 participació indicada s’ha d’instrumentar a través
d’una generació de crèdit que ha d’autoritzar la ministra d’Hisenda, la quantia de la qual és
la resultant d’aplicar el percentatge que assenyala el punt anterior.
Tres. La recaptació derivada dels actes de liquidació i gestió recaptatòria o d’altres
actes administratius acordats o dictats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
aplicada al pressupost d’ingressos de l’Estat el mes de desembre de 2020 pot generar, si
s’escau, crèdit en el mateix concepte, o equivalent, del pressupost de l’Estat per a 2021,
en el percentatge que estableix l’apartat u d’aquest article, segons el procediment que
preveu l’Ordre de 4 de març de 1993, que desplega l’article 97 de la Llei 39/1992, de
pressupostos generals de l’Estat per a 1993.
TÍTOL III
De les despeses de personal
CAPÍTOL I
De les despeses del personal al servei del sector públic
Article 18. 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 capítol, constitueixen el sector públic:
a) L’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms i agències
estatals i les universitats de la seva competència.
b) Les administracions de les comunitats autònomes, els organismes que en depenen
i les universitats de la seva competència.
c) Les corporacions locals i els organismes que en depenen.
d) Les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social.
e) Els òrgans constitucionals de l’Estat, sense perjudici del que estableix l’article 72.1
de la Constitució, així com les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.
f) Les societats mercantils públiques, entenent per tals aquelles en les quals la
participació, directa o indirecta, en el seu capital social de les administracions i entitats
esmentades en aquest article sigui superior al 50 per cent. En el sector públic estatal es
consideren com a tals les que regula l’article 111.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
g) Les entitats públiques empresarials i la resta dels organismes públics i els ens del
sector públic estatal, autonòmic i local.
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h) Les fundacions del sector públic i els consorcis participats majoritàriament per les
administracions i els organismes que integren el sector públic.
i) El Banc d’Espanya en els termes que estableix a la Llei 13/1994, d’1 de juny,
d’autonomia del Banc d’Espanya.
j) El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB).
Dos. L’any 2021, les retribucions del personal al servei del sector públic no poden
experimentar un increment global superior al 0,9 per cent respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant
pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat. Les despeses d’acció social no
es poden incrementar, en termes globals, respecte a les de 2020. Sobre això, es considera
que les despeses en concepte d’acció social són beneficis, complements o millores
diferents de les contraprestacions pel treball dut a terme la finalitat del qual és satisfer
determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals del personal
esmentat al servei del sector públic.
Tres. En el sector públic es poden fer aportacions a plans de pensions d’ocupació o
contractes d’assegurança col·lectius sempre que no se superi l’increment global que fixa
l’apartat anterior.
Quatre. La massa salarial del personal laboral, que es pot incrementar en el
percentatge màxim que preveu l’apartat dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat
per als dos períodes objecte de comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions
salarials i extrasalarials meritades per aquest personal l’any anterior.
Se n’exceptuen, en tot cas:
a) Les prestacions i les indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que hagi fet el treballador.
Cinc. 1. Els funcionaris als quals és aplicable l’article 76 del text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre (d’ara endavant, EBEP), i 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, en els termes de la disposició
final quarta de l’EBEP o de les lleis de funció pública dictades en desplegament d’aquell,
han de percebre, en concepte de sou i triennis, a les nòmines ordinàries de gener a
desembre de 2021, les quanties referides a dotze mensualitats que es recullen a
continuació:
Sou
(Euros)

Triennis
(Euros)

A1

14.572,68

560,88

A2

12.600,72

457,44

B

11.014,68

401,28

C1

9.461,04

346,20

C2

7.874,16

235,68

E (Llei 30/1984) i agrupacions
professionals (EBEP)

7.206,96

177,36

Grup/subgrup EBEP

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 31

2. Els funcionaris a què es refereix el punt anterior han de percebre, en cadascuna
de les pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre l’any 2021, en concepte de
sou i triennis, els imports que es recullen a continuació:
Sou
(Euros)

Triennis
(Euros)

A1

749,38

28,85

A2

765,83

27,79

B

793,33

28,92

C1

681,43

24,91

C2

650,20

19,44

E (Llei 30/1984) i agrupacions
professionals (EBEP)

600,58

14,78

Grup/subgrup EBEP

Sis. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, les retribucions a percebre pels
funcionaris públics que fins a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007
han estat referenciades als grups de titulació que preveu l’article 25 de la Llei 30/1984, de
2 d’agost, estan referenciades als grups i subgrups de classificació professional que
estableixen l’article 76 i la disposició transitòria tercera de l’EBEP, sense experimentar
altres variacions que les derivades d’aquesta Llei. Les equivalències entre els dos sistemes
de classificació són les següents:
Grup A Llei 30/1984: subgrup A1 EBEP.
Grup B Llei 30/1984: subgrup A2 EBEP.
Grup C Llei 30/1984: subgrup C1 EBEP.
Grup D Llei 30/1984: subgrup C2 EBEP.
Grup E Llei 30/1984: agrupacions professionals EBEP.
Set. El que disposen els apartats anteriors s’ha d’entendre sense perjudici de les
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, són imprescindibles 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 a aquest.
Vuit. Els acords, convenis o pactes que impliquin creixements retributius superiors als
que fixa aquest article han d’experimentar l’adequació oportuna, i esdevenen inaplicables
les clàusules que s’hi oposin.
Nou. Les referències a retribucions que conté aquesta Llei s’entenen sempre fetes a
retribucions íntegres.
Deu. Els límits que estableix aquest article són aplicables a les retribucions dels
contractes mercantils del personal del sector públic.
Onze. Aquest article té caràcter bàsic i es dicta a l’empara dels articles 149.1.13a i
156.1 de la Constitució. A més, l’apartat tres es dicta en aplicació del que disposa l’article
29 de l’EBEP.
Article 19. Oferta d’ocupació pública, contractes i nomenaments temporals del personal
del sector públic.
U. 1. La incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el
sector públic, a excepció dels òrgans que preveu l’apartat u.e) de l’article anterior, es
regula pels criteris assenyalats en aquest article i se subjecta a una taxa de reposició
d’efectius del 110 per cent en els sectors prioritaris i del 100 per cent en els altres sectors.
Les entitats locals que tinguin amortitzat el seu deute financer a 31 de desembre de
l’exercici anterior tenen un 110 per cent de taxa en tots els sectors.
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2. Les societats mercantils públiques i entitats públiques empresarials, fundacions del
sector públic i consorcis participats majoritàriament per les administracions i els organismes
que integren el sector públic, es regeixen pel que disposen les disposicions addicionals
vintena, vint-i-unena i vint-i-dosena.
3. Es consideren sectors prioritaris als efectes de la taxa de reposició:
A) Administracions públiques amb competències educatives per al desplegament de
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en relació amb la determinació del
nombre de places per a l’accés als cossos de funcionaris docents.
B) Administracions públiques amb competències sanitàries respecte de les places de
personal estatutari i equivalent dels serveis de salut del Sistema Nacional de Salut.
C) Forces Armades en relació amb les places de militars de carrera i militars de
complement d’acord amb el que preveu la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de carrera
militar.
D) Administracions públiques respecte del control i la lluita contra el frau fiscal,
laboral, de subvencions públiques i en matèria de Seguretat Social, i del control de
l’assignació eficient dels recursos públics.
E) Administracions públiques respecte de l’assessorament jurídic i la gestió dels
recursos públics.
F) Places dels cossos de lletrats de l’Administració de justícia i de funcionaris al
servei de l’Administració de justícia.
G) Administracions públiques respecte de la cobertura de les places corresponents
al personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis.
H) Administracions públiques en relació amb les places de personal investigador i
tècnic dels agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació en els termes
de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
En els organismes públics de recerca de l’Administració de l’Estat, s’autoritzen a més
30 places per a la contractació de personal investigador com a laboral fix en aquests
organismes.
Igualment, amb el límit màxim del 110 per cent de la taxa de reposició s’autoritzen els
organismes de recerca d’altres administracions públiques per a la contractació de personal
investigador doctor que hagi superat una avaluació equivalent al certificat I3, en la modalitat
d’investigador distingit, com a personal laboral fix en aquests organismes.
I) Places dels cossos de catedràtics d’universitat i de professors titulars d’universitat,
de professors contractats doctors d’universitat regulats a l’article 52 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les places de personal d’administració i serveis
de les universitats, sempre que per part de les administracions públiques de les quals
depenguin s’autoritzin les convocatòries corresponents.
Dins del límit de la taxa de reposició corresponent als cossos de catedràtics
d’universitat i de professors titulars d’universitat i als professors contractats doctors previst
en el paràgraf anterior, cada universitat està obligada a destinar, com a mínim, un 15 per
cent del total de places que ofereixi a la incorporació, en la categoria per a la qual estigui
acreditat, de personal investigador doctor que hagi obtingut el certificat I3 dins del marc del
Programa Ramón y Cajal. En el supòsit que no s’utilitzin totes les places previstes en
aquesta reserva, es poden oferir a altres investigadors de programes d’excel·lència,
nacionals o internacionals i que hagin obtingut el certificat I3. En aquest cas, la universitat
ha d’aportar un certificat del Ministeri d’Universitats en què consti que els programes oferts
compleixen els requisits que estableix aquest apartat.
J) Places corresponents a la supervisió i inspecció dels mercats de valors i dels que
hi intervenen.
K) Places corresponents a la seguretat aèria, respecte del personal que duu a terme
actuacions d’inspecció i supervisió de la seguretat aèria, les operacions de vol i operacions
aeroportuàries i actuacions relacionades amb aquestes, i a les places de personal en
relació amb la seguretat marítima, que fa tasques de salvament marítim i prevenció i lluita
contra la contaminació marina, així com a les places de personal en relació amb la
seguretat ferroviària i les operacions ferroviàries.
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L) Administració penitenciària.
Consell de Seguretat Nuclear en relació amb les places de funcionari de l’escala
superior del cos de seguretat nuclear i protecció radiològica que fan funcions de direcció,
estudi i avaluació, inspecció i control de les instal·lacions radioactives i nuclears.
N) Acció exterior de l’Estat.
Ñ) Places de personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis socials.
O) Places de personal que duu a terme la gestió de prestacions i polítiques actives
en matèria d’ocupació.
P) Places de seguretat i emergències.
Q) Places de personal que fa una prestació directa als usuaris del servei de transport
públic.
R) Personal d’atenció als ciutadans en els serveis públics.
S) Personal que presti serveis en l’àrea de les tecnologies de la informació i les
comunicacions.
4. La taxa és del 115 per cent per a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, cossos
de policia autonòmica i policies locals.
5. En tot cas, l’oferta s’ha d’atenir a les disponibilitats pressupostàries del capítol I del
pressupost de despeses.
6. No computen per al límit màxim de taxa:
a) El personal que s’incorpori en execució d’ofertes d’ocupació pública d’exercicis
anteriors.
b) Les places que es convoquin per promoció interna.
c) Les places corresponents al personal declarat indefinit no fix per sentència judicial.
d) El personal destinat a la cobertura de les plantilles màximes autoritzades per a
militars de tropa i marineria, d’acord amb la disposició addicional dissetena d’aquesta Llei.
e) Les convocatòries de places de personal fix que es dirigeixin de manera exclusiva
a militars professionals de tropa i marineria que estiguin en els últims deu anys del seu
compromís de llarga durada i als reservistes d’especial disponibilitat que estiguin
percebent, fins al moment de la publicació de les convocatòries, l’assignació per
disponibilitat que preveu l’article 19.1 de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria.
Aquestes convocatòries només es poden aprovar en els àmbits que presentin especials
dificultats de cobertura. Per a això és necessari que hi hagi un torn d’accés lliure a les
categories professionals, els cossos o les escales convocats. Aquesta possibilitat és
aplicable a tot el sector públic.
7. Per calcular la taxa de reposició d’efectius el percentatge de taxa màxim autoritzat
s’aplica sobre la diferència entre el nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici
pressupostari anterior, van deixar de prestar serveis i el nombre d’empleats fixos que
s’hagin incorporat en l’exercici esmentat, per qualsevol causa, excepte els procedents
d’ofertes d’ocupació pública, o hagin reingressat des de situacions que no comportin la
reserva de llocs de treball. A aquests efectes, es computen els cessaments per jubilació,
retir, mort, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball,
pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball, o en
qualsevol altra situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la
percepció de retribucions amb càrrec a l’Administració en què se cessa. Igualment, es
tenen en compte les altes i baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres
administracions públiques. No computen com a cessaments els que es produeixin com a
conseqüència de processos de promoció interna, excepte en els supòsits d’accés per
aquest sistema al cos de catedràtics d’universitat, en els termes que preveu l’article 62. 2
de la Llei orgànica 6/20021, de 21 de desembre, d’universitats.
Les places de professor contractat doctor que quedin vacants, com a conseqüència de
l’accés a un cos docent universitari, es poden incloure a la taxa de reposició de l’exercici
següent.
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8. Amb la finalitat de permetre el seguiment de l’oferta, les comunitats autònomes i
les universitats públiques han de remetre al Ministeri d’Hisenda, a través de la Secretaria
d’Estat de Pressupostos i Despeses:
a) Una certificació, que s’ha d’enviar el mes de gener, amb el nombre de baixes i
altes tingudes en compte en el càlcul de la taxa de reposició, incloses les produïdes per
concursos de trasllat com a conseqüència dels procediments de mobilitat voluntària entre
diferents administracions públiques l’any immediatament anterior.
b) Qualsevol altra informació que els sigui requerida per fer el seguiment esmentat.
Dos. La validesa de la taxa autoritzada està condicionada, d’acord amb l’article 70 de
l’EBEP:
a) Al fet que les places s’incloguin en una oferta d’ocupació pública que han d’aprovar
els òrgans de govern de les administracions públiques i s’ha de publicar en el butlletí oficial
de la província, de la comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, abans de la finalització
de cada any.
b) Al fet que la convocatòria de les places es publiqui en el diari oficial de la província,
de la comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, en el termini improrrogable de tres anys
a comptar de la data de la publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguin les
places.
Com a conseqüència d’això l’oferta autoritzada es considera consumida una vegada
duts a terme els processos selectius corresponents, independentment del resultat
d’aquests processos.
Tres. 1. La taxa de reposició d’un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es pot
acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. Igualment, la taxa de reposició dels
sectors no prioritaris es pot acumular en els sectors prioritaris. Les entitats locals que
tinguin amortitzat el seu deute financer a 31 de desembre de l’exercici anterior poden
acumular la seva taxa de reposició indistintament en qualsevol sector.
Igualment, les administracions públiques poden cedir taxa a les universitats de la seva
competència, i les universitats públiques es poden cedir taxa entre si, amb l’autorització de
les administracions públiques de les quals depenguin.
2. No s’autoritza la cessió de taxa de reposició de les administracions públiques a les
seves societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, fundacions i
consorcis.
3. Com a excepció, el sector públic pot cedir part de la seva taxa de reposició a les
fundacions públiques i els consorcis adscrits que tinguin la condició d’agents d’execució
del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació o que portin a terme projectes de
recerca, sempre que la taxa de reposició que se cedeixi es dediqui a aquests projectes.
4. En els supòsits en què es produeixi acumulació de la taxa de reposició, la
publicació de l’oferta d’ocupació pública de l’organisme que la cedeix i del que la rep ha de
contenir el nombre de places, així com el sector o col·lectiu objecte d’aquesta acumulació.
Quatre. No es pot contractar personal temporal, ni efectuar nomenaments de
personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per
cobrir necessitats urgents i inajornables.
Cinc. 1. L’oferta d’ocupació pública de l’Administració General de l’Estat, els seus
organismes públics i la resta d’ens públics estatals l’ha d’aprovar el Govern, a iniciativa
dels departaments o organismes competents, a proposta del Ministeri de Política Territorial
i Funció Pública i previ informe favorable del Ministeri d’Hisenda. En el cas de les Forces
Armades, l’aprovació ha de ser previ informe favorable dels ministeris d’Hisenda i de
Política Territorial i Funció Pública i a proposta de la persona titular del Ministeri de
Defensa. En tots els casos és necessària la valoració i l’informe previs sobre la seva
repercussió en els costos de personal.
2. Correspon a la Secretaria d’Estat de Política Territorial i Funció Pública la
competència per convocar els processos selectius d’accés als cossos i escales de
funcionaris adscrits a aquesta Secretaria d’Estat.
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3. No s’autoritzen convocatòries de llocs o places vacants de personal laboral dels
ens del sector públic estatal excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents
i inajornables, que requereixen la prèvia i expressa autorització conjunta dels ministeris
d’Hisenda i de Política Territorial i Funció Pública a través de les secretaries d’Estat de
Pressupostos i Despeses i de Política Territorial i Funció Pública. Així mateix, amb l’objecte
de possibilitar l’optimització adequada dels recursos humans existents en el sector públic,
totes dues secretaries d’Estat poden autoritzar els organismes autònoms i les agències
estatals i ens públics a contractar personal funcionari o laboral fix amb destinació en
departaments o organismes públics del sector públic estatal, així com, en els àmbits que
presentin especials dificultats de cobertura, reservistes d’especial disponibilitat que estiguin
percebent, fins al moment de la subscripció del contracte, l’assignació per disponibilitat en
la quantia i les condicions que preveu l’article 19.1 de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa
i marineria. El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, a través de la Secretaria
d’Estat de Política Territorial i Funció Pública, ha de determinar el procediment pel qual
s’ha de garantir la publicitat i la lliure concurrència en aquest tipus de contractacions. Els
contractes subscrits a l’empara del que estableix aquest apartat generen dret, des de la
data de la seva formalització, a seguir percebent el complement d’antiguitat en la mateixa
quantia que s’estigui percebent en el departament ministerial o organisme públic de
procedència.
Sis. 1. En el sector públic estatal estan subjectes a l’autorització prèvia conjunta
dels ministeris d’Hisenda i de Política Territorial i Funció Pública, a través de les secretaries
d’Estat de Pressupostos i Despeses i de Política Territorial i Funció Pública:
a) La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de funcionaris
interins i de personal estatutari temporal.
b) Els contractes de posada a disposició amb empreses de treball temporal.
c) La contractació de personal fix o temporal a l’estranger d’acord amb la legislació
local o, si s’escau, la legislació espanyola.
2. Les places vacants ocupades per funcionaris interins s’han d’incloure a l’oferta
d’ocupació pública corresponent, en els termes previstos a l’autorització de nomenament.
Les places que estiguin ocupades per funcionaris interins i no siguin proveïdes amb
caràcter definitiu per funcionaris de carrera de nou ingrés, nomenats en execució de
l’oferta d’ocupació pública, poden ser objecte de cobertura mitjançant procediments de
provisió, mobilitat i reingrés al servei actiu.
Set. Els apartats u a quatre d’aquest article tenen caràcter bàsic i es dicten a l’empara
dels articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.
CAPÍTOL II
Dels règims retributius
Article 20. Retribucions dels alts càrrecs del Govern de la Nació, dels seus òrgans
consultius, de l’Administració General de l’Estat i altre personal directiu.
U. L’any 2021 les retribucions dels alts càrrecs del Govern de la Nació i els seus
òrgans consultius queden establertes en les quanties següents, referides a dotze
mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries, i sense perjudici de la retribució per
antiguitat que els pugui correspondre d’acord amb la normativa vigent:
Euros

President del Govern.

84.845,16

Vicepresident del Govern.

79.746,24

Ministre del Govern.

74.858,16
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Euros

President del Consell d’Estat.

85.196,88

President del Consell Econòmic i Social.

93.075,48

Dos. L’any 2021 les retribucions dels secretaris d’Estat, subsecretaris, directors
generals i assimilats queden establertes en les següents quanties de sou i complement de
destinació, referides a dotze mensualitats, i complement específic anual que es merita
d’acord amb el que estableix l’article 26.Dos de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a 2008.
Secretari d’Estat i
assimilats
(Euros)

Subsecretari i
assimilats
(Euros)

Director general i
assimilats
(Euros)

Sou.

14.224,56

14.294,52

14.363,28

Complement de destinació.

23.121,24

18.702,48

15.126,72

Complement específic.

36.077,74

32.100,00

26.170,00

Les pagues extraordinàries dels mesos de juny i de desembre han d’incloure,
cadascuna, a més de la quantia del complement de destinació mensual que es percebi
d’acord amb el que disposen el paràgraf i el quadre anterior, l’import en concepte de sou
que es recull en el quadre següent:

Sou.

Secretari d’Estat i
assimilats
(Euros)

Subsecretari i
assimilats
(Euros)

Director general i
assimilats
(Euros)

718,15

770,20

822,81

Els alts càrrecs esmentats perceben el complement de productivitat que, si s’escau, i
d’acord amb el que preveu l’article 22.U.E) d’aquesta Llei, els assigni el titular del
Departament, dins dels crèdits previstos per a aquest fi. La quantia destinada als alts
càrrecs experimenta l’increment que preveu l’article 18.Dos en termes anuals i homogenis
de nombre i tipus de càrrecs, en relació amb l’assignada a 31 de desembre de 2020, i
sense perjudici que les quantitats individuals que s’abonin puguin ser diferents d’acord
amb la normativa reguladora d’aquest complement.
Tres. El 2021 les retribucions dels presidents de les agències estatals, els presidents
i vicepresidents de les entitats públiques empresarials i els altres ens públics o, si s’escau,
els directors generals i els directors dels organismes esmentats, quan els correspongui
l’exercici de les funcions executives de màxim nivell, s’incrementen, respecte de les vigents
a 31 de desembre de 2020, en el percentatge que preveu l’article 18.Dos. Correspon a la
persona titular del Ministeri d’Hisenda la fixació de les retribucions esmentades, sense que
es puguin superar els límits màxims que preveuen el Reial decret 451/2012, de 5 de març,
pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector
públic empresarial i altres entitats, i les ordres dictades en aplicació d’aquest. Les quanties
d’aquests límits vigents a 31 de desembre de 2020 s’incrementen en el percentatge previst
a l’article 18.Dos.
S’han de comunicar al Ministeri d’Hisenda, a través de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Despeses, les retribucions anualitzades, satisfetes i meritades durant l’any
anterior.
Les retribucions dels màxims responsables de les fundacions del sector públic estatal
i dels consorcis participats majoritàriament per l’Administració General de l’Estat i els seus
organismes es fixen d’acord amb el que preveuen el Reial decret 451/2012, de 5 de març,
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i les ordres dictades en aplicació d’aquest, atenent els límits sobre increments retributius
que determina l’article 18.Dos.
Quatre. El que disposen els apartats dos i tres d’aquest article no afecta la percepció,
en catorze mensualitats, de la retribució per antiguitat que pugui correspondre d’acord amb
la normativa vigent.
Cinc. 1. L’any 2021 les retribucions dels consellers permanents i del secretari
general del Consell d’Estat queden establertes en les següents quanties de sou i
complement de destinació referides a dotze mensualitats i de complement específic anual
que es merita d’acord amb el que estableix l’article 26.Quatre.1 de la Llei 51/2007, de 26
de desembre.
Euros

Sou.

14.294,52

Complement de destinació.

24.984,00

Complement específic.

38.894,66

Les pagues extraordinàries de juny i de desembre han d’incloure, cadascuna, a més
de la quantia del complement de destinació mensual que es percebi d’acord amb el que
disposa el quadre anterior, la quantia en concepte de sou que es recull a continuació:
Euros

Sou.

770,20

2. El president del Consell d’Estat pot assignar complement de productivitat als
consellers permanents i al secretari general d’aquest, d’acord amb el que preveu l’article
22.U.E) d’aquesta Llei. La quantia destinada a aquests càrrecs s’incrementa en el
percentatge que preveu l’article 18.Dos, en termes anuals i homogenis de nombre i tipus
de càrrecs, en relació amb l’assignada a 31 de desembre de 2020.
3. A més, els alts càrrecs esmentats perceben, si s’escau, les retribucions que fixen
els acords aprovats pel mateix òrgan en matèria d’adequació pel concepte d’antiguitat i, si
han tingut la condició prèvia de funcionaris públics, independentment de la seva situació
d’activitat, jubilació o retir com a funcionaris, tenen dret a seguir perfent 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 acords esmentats.
Article 21. Retribucions dels membres del Consell General del Poder Judicial, del Tribunal
Constitucional i del Tribunal de Comptes.
U. L’any 2021 les retribucions dels membres del Consell General del Poder Judicial,
del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Comptes són les següents:
1. Consell General del Poder Judicial.
Exercici del càrrec amb caràcter exclusiu:
1.1.

President del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

28.960,12

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

113.550,84

   Total.

142.510,96
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Vocal del Consell General del Poder Judicial:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

30.663,78

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

92.244,60

   Total.

1.3

122.908,38

Secretari general del Consell General del Poder Judicial:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

29.372,84

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

90.702,12

   Total.

120.074,96

2. Tribunal Constitucional.
2.1

President del Tribunal Constitucional:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

45.361,82

Altres remuneracions (a percebre en 14 mensualitats).

112.214,76

   Total.

157.576,58

2.2

Vicepresident del Tribunal Constitucional:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

45.361,82

Altres remuneracions (a percebre en 14 mensualitats).

102.754,68

   Total.

148.116,50

2.3

President de secció del Tribunal Constitucional:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

45.361,82

Altres remuneracions (a percebre en 14 mensualitats).

95.507,72

   Total.

2.4

140.869,54

Magistrat del Tribunal Constitucional:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

45.361,82

Altres remuneracions (a percebre en 14 mensualitats).

88.261,18

   Total.

133.623,00
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Secretari general del Tribunal Constitucional:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

40.921,33

Altres remuneracions (a percebre en 14 mensualitats).

85.531,09

   Total.

126.452,42

3. Tribunal de Comptes.
3.1 President del Tribunal de Comptes. Remuneracions anuals (a percebre en 14
mensualitats): 123.267,62 euros.
3.2 President de secció del Tribunal de Comptes. Remuneracions anuals (a percebre
en 14 mensualitats): 123.267,62 euros.
3.3 Conseller de Comptes del Tribunal de Comptes. Remuneracions anuals (a
percebre en 14 mensualitats): 123.267,62 euros.
3.4 Secretari general del Tribunal de Comptes. Remuneracions anuals (a percebre
en 14 mensualitats): 106.124,34 euros.
Dos. A més de les quantitats derivades del que disposa l’apartat anterior, els càrrecs
esmentats han de percebre, si s’escau, les retribucions que fixen els acords aprovats pel
mateix òrgan en matèria d’adequació pel concepte d’antiguitat, 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 perfent 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 d’aquesta normativa
sigui superior a l’aprovada en els acords esmentats.
Article 22. Retribucions dels 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, en els termes
de la disposició final quarta de l’EBEP.
U.

L’any 2021 les retribucions dels funcionaris són les següents:

A) El sou i els triennis que corresponguin al grup o subgrup en què estigui classificat
el cos o escala a què pertanyi el funcionari, en les quanties reflectides a l’article 18.Cinc.1
d’aquesta Llei.
B) Les pagues extraordinàries, que són dues l’any, una el mes de juny i una altra el
mes de desembre, i que 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. Cadascuna
d’aquestes pagues inclou les quanties de sou i triennis que fixa l’article 18.Cinc.2 d’aquesta
Llei i del complement de destinació mensual que es percebi.
Quan els funcionaris hagin prestat una jornada de treball reduïda durant els sis mesos
immediats anteriors als mesos de juny o desembre, l’import de la paga extraordinària
experimenta la reducció proporcional corresponent.
C) El complement de destinació corresponent al nivell del lloc de treball que s’ocupi,
en les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Nivell

Import
–
Euros

30

12.729,24

29

11.417,52

28

10.937,76
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Nivell

Import
–
Euros

27

10.457,16

26

9.174,48

25

8.139,72

24

7.659,48

23

7.179,96

22

6.699,36

21

6.219,96

20

5.777,76

19

5.482,92

18

5.187,84

17

4.892,64

16

4.598,28

15

4.302,72

14

4.008,24

13

3.712,80

12

3.417,60

11

3.122,40

10

2.827,80

9

2.680,56

8

2.532,60

7

2.385,24

6

2.237,64

5

2.090,16

4

1.869,00

3

1.648,20

2

1.427,04

1

1.206,00

Secc. I. Pàg. 40

En l’àmbit de la docència universitària, la quantia del complement de destinació fixada
en l’escala anterior pot ser modificada, en els casos en què escaigui d’acord amb la
normativa vigent, sense que això impliqui 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 s’ocupi, la
quantia anual del qual s’incrementa en el percentatge que preveu l’article 18.Dos, respecte
de la vigent a 31 de desembre de 2020, sense perjudici del que disposa l’article 18.Set
d’aquesta Llei.
El complement específic anual es percep en catorze pagues iguals, de les quals dotze
són de percepció mensual i dues d’addicionals, del mateix import que una de mensual, els
mesos de juny i desembre, respectivament.
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Les retribucions que, en concepte de complement de destinació i complement
específic, percebin els funcionaris públics són, en tot cas, les corresponents al lloc de
treball que ocupin en virtut dels procediments de provisió que preveu la normativa vigent,
sense que les tasques concretes que es duguin a terme puguin emparar que s’incompleixi
l’anterior, a excepció dels supòsits en què la normativa esmentada els reconeix altres
quanties i, en tot cas, la garantia del nivell del lloc de treball que regula l’article 21.2 de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, i el dret a percebre les quantitats que corresponguin en aplicació
de l’article 33.Dos de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a 1991.
E) El complement de productivitat retribueix el rendiment especial, l’activitat i la
dedicació extraordinàries i l’interès o la iniciativa amb què s’exerceixin els llocs de treball.
Cada departament ministerial o organisme públic ha de determinar, dins del crèdit total
disponible, que experimenta l’increment màxim que preveu l’article 18.Dos, en termes
anuals, respecte a l’establert a 31 de desembre de 2020, les quanties parcials assignades
als seus diferents àmbits orgànics, territorials, funcionals o de tipus de lloc. Així mateix, ha
de determinar els criteris de distribució i de fixació de les quanties individuals del
complement de productivitat, d’acord amb les normes següents:
1.ª La valoració de la productivitat s’ha de dur a terme en funció de circumstàncies
objectives relacionades amb el tipus de lloc de treball i el seu exercici i, si s’escau, amb el
grau de participació en la consecució dels resultats o objectius assignats al programa
corresponent.
2.ª En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant un
període de temps no originen drets individuals respecte de les valoracions o apreciacions
corresponents a períodes successius.
F) Les gratificacions per serveis extraordinaris, que concedeixen els departaments
ministerials o organismes públics dins dels crèdits assignats amb aquesta finalitat, que
experimenten l’increment màxim que preveu l’article 18.Dos, en termes anuals, respecte
als assignats a 31 de desembre de 2020.
Aquestes gratificacions tenen caràcter excepcional i només es poden reconèixer 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 meritació, ni originar drets
individuals en períodes successius.
G) Es mantenen a títol personal les retribucions del personal del grup E/agrupacions
professionals de l’EBEP, d’acord amb el que disposa l’article 24.u.B).b) de la Llei 26/2009,
incrementades en el percentatge que preveu l’article 18.Dos, respecte a les vigents a 31
de desembre de 2020.
Dos. El Ministeri d’Hisenda pot modificar la quantia dels crèdits globals destinats a
atendre el complement de productivitat, les gratificacions per serveis extraordinaris i altres
incentius al rendiment, per adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada programa i al
grau de consecució dels objectius que s’hi fixen.
A aquest efecte, la persona titular del Ministeri d’Hisenda ha d’autoritzar les quanties
assignades en concepte d’incentius al rendiment als diferents departaments ministerials i
organismes públics. Si això implica qualsevol alteració dels crèdits consignats en els
pressupostos generals de l’Estat, els seus efectes econòmics estan condicionats a
l’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària corresponent.
Els departaments ministerials, al seu torn, han de donar compte dels criteris
d’assignació i les quanties individuals dels incentius esmentats al Ministeri d’Hisenda, a
través de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, i han d’especificar els criteris
de concessió aplicats.
Tres. Els funcionaris interins inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’EBEP perceben les
retribucions bàsiques, inclosos els triennis, corresponents al grup o subgrup en què estigui
classificat el cos o l’escala, en el qual hagin estat nomenats com a interins i les retribucions
complementàries que corresponguin al lloc de treball que exerceixin, excloses les que
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estiguin vinculades a la condició de funcionari de carrera, o bé les aprovades pels ministeris
d’Hisenda i de Política Territorial i Funció Pública en el cas dels funcionaris interins que no
ocupen cap lloc, i és aplicable a aquest col·lectiu el que disposa el paràgraf B) de l’apartat
u d’aquest article.
Quatre. El personal eventual percep les retribucions per sou i pagues extraordinàries
corresponents al grup o subgrup de classificació al qual el Ministeri de Política Territorial i
Funció Pública assimili les seves funcions i les retribucions complementàries que
corresponguin al lloc de treball, reservat a personal eventual, que exerceixi, i és aplicable
a aquest col·lectiu el que disposa el paràgraf B) de l’apartat u d’aquest article.
Els funcionaris de carrera que, en situació d’actiu o de serveis especials, ocupin llocs
de treball reservats a personal eventual, perceben les retribucions bàsiques corresponents
al seu grup o subgrup de classificació, inclosos els triennis, si s’escau, i les retribucions
complementàries que corresponguin al lloc de treball que ocupin.
Cinc. El complement de productivitat es pot assignar, si s’escau, als funcionaris
interins, al personal estatutari temporal i al personal eventual, així com als funcionaris en
pràctiques, quan aquestes es duguin a terme ocupant un lloc de treball, sempre que estigui
autoritzada l’aplicació als funcionaris de carrera que ocupin llocs de treball anàlegs, llevat
que el complement estigui vinculat a la condició de funcionari de carrera.
Sis. Quan el nomenament de funcionaris en pràctiques recaigui en funcionaris de
carrera d’un altre cos o escala de grups i/o subgrups de titulació inferior a aquell en què
s’aspira a ingressar, durant el temps corresponent al període de pràctiques o el curs
selectiu, aquests han de seguir percebent els triennis perfets en cada moment, i es
computa aquest temps, als efectes de consolidació de triennis i de drets passius, com a
servit en el nou cos o escala en cas que, de manera efectiva, s’adquireixi la condició de
funcionari de carrera en aquests últims.
Set. 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.
Article 23.

Personal laboral del sector públic estatal.

U. Als efectes d’aquesta Llei, la massa salarial del personal laboral del sector públic
estatal és la que defineix l’article 18.Quatre, amb el límit de les quanties sobre les quals ha
informat favorablement el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a través de la Secretaria
d’Estat de Pressupostos i Despeses.
Dos. La massa salarial del personal laboral del sector públic estatal no pot
experimentar un creixement superior al que estableix l’article 18.Dos, sense perjudici del
que pugui derivar de la consecució dels objectius assignats a cada departament ministerial,
organisme públic, la resta d’ens públics, societats mercantils estatals, fundacions del
sector públic estatal i consorcis participats majoritàriament per les administracions i els
organismes que integren el sector públic estatal, mitjançant l’increment de la productivitat
o la modificació dels sistemes d’organització del treball o classificació professional, amb
l’informe previ que assenyala l’apartat anterior.
Tampoc experimenten un increment superior al que estableix l’article 18.Dos les
retribucions de qualsevol altre personal vinculat mitjançant una relació de caràcter laboral
no acollit a conveni independentment de la seva tipologia, modalitat o naturalesa, inclòs el
personal directiu del sector públic.
Tres. El Ministeri d’Hisenda, a través de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i
Despeses, ha d’informar amb caràcter preceptiu i vinculant sobre la massa salarial dels
departaments ministerials, organismes, agències estatals, entitats públiques empresarials
i la resta d’ens públics, de les societats mercantils estatals, de les fundacions del sector
públic estatal, i dels consorcis participats majoritàriament per les administracions i els
organismes que integren el sector públic estatal, així com de les mútues col·laboradores
amb la Seguretat Social i els seus centres mancomunats.
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L’informe de la massa salarial s’ha de tenir en compte per determinar, en termes
d’homogeneïtat, els crèdits corresponents a les retribucions del personal laboral afectat.
L’informe de la massa salarial és un requisit previ per al començament de les negociacions
de convenis o acords col·lectius.
Les variacions de la massa salarial bruta s’han de calcular en termes anualitzats i
d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de
personal i antiguitat d’aquest com al règim privatiu de treball, jornada, hores extraordinàries
efectuades i altres condicions laborals, i es computen per separat les quantitats que
corresponguin a les variacions en aquests conceptes. Per a aquesta comprovació les
entitats han de remetre en tot cas una certificació de les taules salarials actualitzades, en
el cas del personal subjecte a conveni col·lectiu.
Per a la determinació dels conceptes de retribució variable o productivitat,
independentment de la seva denominació concreta, opera com a límit màxim la quantia
autoritzada, per aquests mateixos conceptes, en la massa salarial de 2013 o en la primera
massa salarial si aquesta és posterior, incrementada en un màxim del percentatge que
preveu l’article 18.Dos, actualitzada en els corresponents percentatges d’increment
establerts a les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
El que preveuen els paràgrafs anteriors representa el límit màxim de la massa salarial,
la distribució i l’aplicació individual de la qual es produeix, si s’escau, per mitjà de la
negociació col·lectiva.
Correspon a la persona titular del Ministeri d’Hisenda, a proposta de la Secretaria
d’Estat de Pressupostos i Despeses, la determinació de la forma, l’abast i els efectes del
procediment d’autorització, que regula aquest apartat.
Quatre. Quan es tracti de personal no subjecte a conveni col·lectiu, les retribucions
del qual estiguin determinades en tot o en part mitjançant un contracte individual, s’han de
comunicar al Ministeri d’Hisenda, a través de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i
Despeses, les retribucions i altres percepcions, dineràries o en espècie, anualitzades,
satisfetes i meritades durant l’any anterior.
Cinc. Les indemnitzacions o bestretes del personal laboral, que es regeixen per la
seva normativa específica, no poden experimentar un increment superior al que es fixi per
al personal no laboral de l’Administració General de l’Estat.
Sis. Els departaments ministerials, els organismes, les agències estatals, les entitats
públiques empresarials i altres ens públics i societats mercantils estatals, així com les
fundacions del sector públic estatal i els consorcis participats majoritàriament per les
administracions i els organismes que integren el sector públic estatal, han de remetre a la
Direcció General de la Funció Pública, per a la seva autorització prèvia, el reconeixement
de crèdits horaris i altres drets sindicals que es puguin establir en relació amb el que
preveu l’article 10 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol. Els acords que s’hagin
adoptat amb anterioritat requereixen l’aprovació esmentada per a la seva aplicació.
El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha de determinar la forma, l’abast i
els efectes del procediment d’autorització que regula aquest apartat.
Article 24.

Retribucions del personal de les Forces Armades.

U. L’any 2021 les retribucions i altres remuneracions del personal de les Forces
Armades les retribucions bàsiques del qual s’imputin a l’article 10 de l’estructura econòmica
de la despesa dels pressupostos generals de l’Estat i dels seus organismes públics
s’incrementen en el percentatge que preveu l’article 18.Dos, sense perjudici de la retribució
per antiguitat que els pugui correspondre. Així mateix, perceben el complement de
dedicació especial o de productivitat que, si s’escau, els atribueixi el titular del departament,
dins dels crèdits previstos per a aquesta finalitat. La quantia d’aquests crèdits destinada al
personal esmentat s’incrementa en el percentatge que preveu l’article 18.Dos respecte de
l’assignada a 31 de desembre de 2020 en termes anuals i homogenis de nombre i tipus de
càrrecs.
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Dos. L’any 2021 les retribucions a percebre pels militars professionals que preveu la
Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, no inclosos a l’apartat anterior, són
les següents:
A) El sou i els triennis, exclosos aquests en els casos en què la normativa ho prevegi,
que corresponguin al grup o subgrup d’equivalència a efectes retributius en què estigui
classificada l’ocupació corresponent, en la quantia que estableix l’article 18.Cinc.1.
B) Les pagues extraordinàries, que són dues l’any, incorporen, cada una, les quanties
de sou i triennis que fixa l’article 18.Cinc.2 d’aquesta Llei, en funció del grup o subgrup que
correspongui a l’ocupació i el complement d’ocupació mensual que es percebi.
La valoració i la meritació dels triennis, si s’escau, i de les pagues extraordinàries s’ha
d’efectuar d’acord amb la normativa específica aplicable a aquest personal i,
supletòriament, amb la normativa dels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, en els termes de l’EBEP.
C) El complement d’ocupació, el complement específic i la resta de retribucions que
puguin correspondre, que s’incrementen en el percentatge que preveu l’article 18.Dos
respecte dels vigents a 31 de desembre de 2020, sense perjudici del que disposa l’article
18.Set d’aquesta Llei.
D) El complement de dedicació especial, inclòs el concepte d’atenció continuada, i la
gratificació per serveis extraordinaris, les quanties dels quals les determina la persona
titular del Ministeri de Defensa dins dels crèdits que s’assignin per a cada una d’aquestes
finalitats. Aquests crèdits s’incrementen en el percentatge que preveu l’article 18.Dos
respecte als establerts a 31 de desembre de 2020 en termes anuals.
El Ministeri d’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 programa i al grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
A aquest efecte, la persona titular del Ministeri d’Hisenda ha d’autoritzar les quanties
assignades en concepte d’incentius al rendiment. Si això implica qualsevol alteració dels
crèdits consignats en els pressupostos generals de l’Estat, els seus efectes econòmics
estan condicionats a l’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària corresponent.
En cap cas, les quanties assignades per complement de dedicació especial o per
gratificació per serveis extraordinaris no originen drets individuals respecte de valoracions
o apreciacions corresponents a períodes successius.
E) L’incentiu per anys de servei, les quanties i els requisits per a la percepció del qual
els ha de fixar la persona titular del Ministeri de Defensa, previ informe favorable del
Ministeri d’Hisenda a través de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses.
Tres. Quan el Ministeri de Defensa hagi subscrit concerts amb les universitats per a
la utilització de les institucions sanitàries del departament segons les bases que estableix
per al règim d’aquests el Reial decret 1652/1991, d’11 d’octubre, el personal militar mèdic
i sanitari que ocupi llocs de treball en els centres esmentats, amb la condició de places
vinculades, ha de percebre les retribucions bàsiques que li corresponguin i, en concepte
de retribucions complementàries, 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 esmentat.
Aquest personal pot percebre, així mateix, l’ajut per a vestuari, i el complement de
dedicació especial en concepte d’atenció continuada, segons el que estableix l’apartat D)
del número anterior, així com les pensions per recompenses i les prestacions familiars que
els puguin correspondre.
Quatre. Els membres de les Forces Armades que ocupin llocs de treball inclosos en les
relacions de llocs de treball del Ministeri o els seus organismes autònoms han de percebre
les retribucions bàsiques corresponents a la seva ocupació militar i les complementàries
assignades al lloc que exerceixin, d’acord amb les quanties que estableix la present Llei
per als funcionaris de l’Estat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
en els termes de la disposició final quarta de l’EBEP, sense perjudici de continuar percebent
les pensions i gratificacions que siguin conseqüència de recompenses militars, així com
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l’ajuda per a vestuari en la mateixa quantia i condicions que la resta del personal de les
Forces Armades.
El que disposa aquest 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.
Cinc. S’autoritza l’aplicació pel Ministeri de Defensa de l’increment addicional regulat
a l’article 18 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per
a 2018, l’article 3 del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, i l’article 3 del Reial
decret llei 2/2020, de 21 de gener, pels quals s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic, per portar a efecte la implantació dels plans de
millora de l’eficiència i l’adequació de les retribucions del personal militar a la major
exigència, capacitació tècnica i disponibilitat permanent requerida per les missions que li
són encomanades.
Aquest increment addicional es pot destinar, entre altres mesures, a adaptar el
complement d’ocupació del personal de tropa i marineria als nivells mínims fixats per al
complement de destinació dels funcionaris que estableix el text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, així
com la revisió del complement específic del personal militar.
A aquests efectes es modifica, així mateix, el nivell del complement d’ocupació del
soldat, mariner, recollit a l’annex II del Reial decret 1314/2005, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de retribucions de les Forces Armades, i es fixa en el nivell 14 amb
una quantia de 331,04 euros.
Article 25.

Retribucions del personal del Cos de la Guàrdia Civil.

U. L’any 2021 les retribucions i altres remuneracions del personal del Cos de la
Guàrdia Civil les retribucions bàsiques del qual s’imputin a l’article 10 de l’estructura
econòmica de la despesa dels pressupostos generals de l’Estat s’incrementen en el
percentatge que preveu l’article 18.Dos respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020,
sense perjudici de la retribució per antiguitat que els pugui correspondre. Així mateix,
perceben el complement de productivitat que, si s’escau, els atribueixi el titular del
departament, dins dels crèdits previstos per a aquest fi. La quantia d’aquests crèdits
destinada al personal esmentat s’incrementa en el percentatge que preveu l’article 18.Dos,
respecte de l’assignada a 31 de desembre de 2020 en termes anuals i homogenis de
nombre i tipus de càrrecs.
Dos. L’any 2021 les retribucions a percebre pel personal del Cos de la Guàrdia Civil
no inclòs a l’apartat anterior són les següents:
A) El sou i els triennis que corresponguin al grup o subgrup d’equivalència, a efectes
retributius, en què estigui classificada l’ocupació corresponent, en la quantia que estableix
l’article 18.Cinc.1 d’aquesta Llei.
B) Les pagues extraordinàries, que són dues l’any, han d’incorporar, cada una, les
quanties de sou i triennis que fixa l’article 18.Cinc.2 d’aquesta Llei, en funció del grup o
subgrup que correspongui a l’ocupació que s’exerceixi i el complement de destinació
mensual que es percebi.
La valoració i la meritació dels triennis i de les pagues extraordinàries s’ha d’efectuar
d’acord amb la normativa aplicable a aquest personal i, supletòriament, amb la normativa
dels funcionaris públics inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en
els termes de l’EBEP.
C) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic, que s’incrementen en
el percentatge que preveu l’article 18.Dos respecte de les vigents a 31 de desembre de
2020, sense perjudici, si s’escau, del que preveu l’article 18.Set d’aquesta Llei.
D) El complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris es
regeixen per les normes establertes per als funcionaris de l’Estat inclosos en l’àmbit
d’aplicació de l’article 22 d’aquesta Llei, i les seves quanties les ha de determinar el
Ministeri de l’Interior dins dels crèdits que s’assignin per a cadascuna d’aquestes finalitats.
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Aquests crèdits s’incrementen en el percentatge que preveu l’article 18.Dos respecte als
assignats a 31 de desembre de 2020, en termes anuals.
Article 26.

Retribucions del personal del Cos Nacional de Policia.

U. L’any 2021 les retribucions i altres remuneracions del personal del Cos Nacional
de Policia les retribucions bàsiques del qual s’imputin a l’article 10 de l’estructura
econòmica de la despesa dels pressupostos generals de l’Estat i dels seus organismes
públics s’incrementen en el percentatge que preveu l’article 18.Dos, respecte a les vigents
a 31 de desembre de 2020, sense perjudici de la retribució per antiguitat que els pugui
correspondre. Així mateix, perceben el complement de productivitat que, si s’escau, els
atribueixi el titular del Departament, dins dels crèdits previstos per a aquest fi. La quantia
d’aquests crèdits destinada a aquest personal s’incrementa en el percentatge previst a
l’article 18.Dos, respecte de l’assignada a 31 de desembre de 2020 en termes anuals i
homogenis de nombre i tipus de càrrecs.
Dos. L’any 2021 les retribucions dels funcionaris del Cos Nacional de Policia no
inclosos a l’apartat anterior són les següents:
A) El sou i els triennis que corresponguin al grup o subgrup d’equivalència en què
estigui classificada, a efectes econòmics, la categoria corresponent, en la quantia
establerta a l’article 18.Cinc.1 d’aquesta Llei.
B) Les pagues extraordinàries, que són dues l’any, han d’incorporar, cada una, les
quanties de sou i triennis que fixa l’article 18.cinc.2 d’aquesta Llei, en funció del grup o
subgrup que correspongui a la categoria que s’ocupi, i el complement de destinació
mensual que es percebi.
La valoració i la meritació dels triennis i de les pagues extraordinàries s’ha d’efectuar
d’acord amb la normativa aplicable a aquest personal i, supletòriament, amb la normativa
dels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els
termes de l’EBEP.
C) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic, vigents a 31 de
desembre de 2020, s’incrementen en el percentatge previst a l’article 18.Dos, sense
perjudici del que preveu l’article 18.Set d’aquesta Llei.
D) El complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris es
regeixen per les normes establertes per als funcionaris de l’Estat inclosos a l’article 22
d’aquesta Llei i les seves quanties les ha de determinar el Ministeri de l’Interior dins dels
crèdits que s’assignin per a cada una d’aquestes finalitats. Aquests crèdits experimenten
l’increment màxim previst a l’article 18.Dos, respecte als assignats a 31 de desembre de
2020, en termes anuals.
Article 27. Retribucions dels membres de les carreres judicial i fiscal, del cos de lletrats
de l’Administració de justícia i dels cossos al servei de l’Administració de justícia.
U. L’any 2021, d’acord amb el que disposa l’article 18.Dos d’aquesta Llei, les
retribucions dels membres de les carreres judicial i fiscal són les següents:
1. El sou, 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 2021 en les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Euros

Carrera judicial
President de l’Audiència Nacional (no magistrat del Tribunal Suprem).

26.210,28

President de sala de l’Audiència Nacional (no magistrat del Tribunal Suprem).

24.830,40

President del Tribunal Superior de Justícia.

25.303,20
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Euros

Magistrat.

22.492,56

Jutge.

19.680,36
Carrera fiscal

Fiscal superior de la comunitat autònoma.

25.303,20

Fiscal.

22.492,56

Advocat fiscal.

19.680,36

2. La retribució per antiguitat o triennis que, si s’escau, correspongui.
3. Les pagues extraordinàries, que es meriten d’acord amb la normativa aplicable als
funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els termes de
la disposició final quarta de l’EBEP, són dues l’any per un import, cada una, d’una
mensualitat del sou, antiguitat o triennis, segons el cas, i la quantia que assenyala l’annex
X de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2011, en els valors vigents a 31 de desembre de 2020, incrementats com a màxim en el
percentatge que preveu l’article 18.Dos.
4. Les retribucions complementàries i les variables i especials dels membres de les
carreres judicial i fiscal, que s’incrementen en el percentatge previst a l’article 18.Dos,
respecte de les vigents a 31 de desembre de 2020.
El crèdit total destinat a les retribucions variables per objectius dels membres de les
carreres judicial i fiscal que assenyalen el capítol III del títol I i el títol II de la Llei 15/2003,
reguladora del règim retributiu de les carreres judicial i fiscal, no pot excedir el 5 per cent
de la quantia global de les retribucions fixes dels membres de les carreres judicial i fiscal,
respectivament.
5. El que estableix aquest apartat s’entén sense perjudici del que preveu l’article 9.2
de la Llei 15/2003.
Dos. Els fiscals que, en desplegament de la Llei 24/2007, de 9 d’octubre, per la qual
es modifica la Llei 50/1981, de 30 de desembre, reguladora de l’Estatut orgànic del
Ministeri Fiscal, siguin nomenats fiscals en cap d’una fiscalia d’àrea creada on hi hagi una
secció de l’audiència provincial en una seu diferent de la capital de província, perceben el
complement de destinació pel criteri de grup de població corresponent als fiscals destinats
a la seu de la fiscalia provincial i el complement de destinació en concepte de representació,
el complement específic i la quantia a incloure en pagues extraordinàries que corresponen
a una destinació de tinent fiscal de fiscalia provincial.
La resta de fiscals en cap d’una fiscalia d’àrea perceben el complement específic
corresponent a una destinació de tinent fiscal de fiscalia provincial.
Els fiscals en cap i tinents fiscals de la fiscalia provincial perceben les retribucions
complementàries i la quantia a incloure en pagues extraordinàries que corresponen als
fiscals en cap i tinents fiscals de l’audiència provincial, respectivament.
El tinent fiscal de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l’Estat percep les
retribucions complementàries i la quantia a incloure en pagues extraordinàries que
corresponen al tinent fiscal inspector de la Fiscalia General de l’Estat.
Els fiscals adscrits a fiscals de sala de la Fiscalia General de l’Estat i els fiscals de la
Unitat de Suport de la Fiscalia General de l’Estat perceben en concepte de complement
específic el corresponent als fiscals de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de
l’Estat.
Els fiscals degans de seccions territorials de fiscalia provincial perceben, en concepte
de complement específic, el corresponent als fiscals coordinadors.
Els fiscals degans de seccions especialitzades perceben les retribucions
complementàries i la paga extraordinària corresponents als fiscals degans de seccions
territorials.
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Els fiscals de la categoria segona, no coordinadors, de les fiscalies de comunitat
autònoma, inclosos els de les seccions territorials de les fiscalies esmentades, perceben
el complement de destinació i la quantia a incloure en la paga extraordinària corresponents
als tinents fiscals de fiscalia de comunitat autònoma, excepte a les comunitats autònomes
on la fiscalia no es disgregui orgànicament en fiscalia de la comunitat autònoma i fiscalia
provincial de la província on tingui la seva seu.
Tres. L’any 2021, d’acord amb el que disposa l’article 18. Dos d’aquesta Llei, les
retribucions dels membres del cos de lletrats de l’Administració de justícia i dels cossos 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 del cos de lletrats de l’Administració de justícia queda
establert per a l’any 2021 en les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Euros

Lletrats de l’Administració de justícia de primera categoria.

19.680,36

Lletrats de l’Administració de justícia de segona categoria.

18.705,84

Lletrats de l’Administració de justícia de tercera categoria.

17.379,60

b) El sou dels funcionaris dels cossos al servei de l’Administració de justícia queda
establert per a l’any 2021 en les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Euros

Metges forenses i facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències
Forenses.

16.869,36

Gestió processal i administrativa.

14.566,80

Tramitació processal i administrativa.

11.972,88

Auxili judicial.

10.859,88

Tècnics especialistes de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

14.566,80

Ajudants de laboratori de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

11.972,88

c) Els triennis perfets amb anterioritat a l’1 de gener de 2004, en els cossos al servei
de l’Administració de justícia declarats a extingir per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de
desembre, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial,
queden establerts per a l’any 2021 en les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Euros

Cos d’oficials.

583,44

Cos d’auxiliars.

449,76

Cos d’agents judicials.

388,56

Cos de tècnics especialistes.

583,44

Cos d’auxiliars de laboratori.

449,76

Cos d’agents de laboratori a extingir.

388,56

Cos de secretaris de jutjats de pau de municipis amb més de 7.000 habitants, a extingir.

656,40
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Els triennis perfets amb anterioritat a l’1 de gener de 1995 pel personal enquadrat en
els cossos de metges forenses i tècnics facultatius, queden establerts per a l’any 2021 en
703.44 euros anuals, referits a dotze mensualitats.
2. Les pagues extraordinàries, que es meriten d’acord amb la normativa aplicable als
funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els termes de
la disposició final quarta de l’EBEP, són dues l’any per un import, cadascuna, d’una
mensualitat del sou, antiguitat o triennis, segons el cas, i la quantia complementària que
assenyala l’annex XI de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2011, en els valors vigents a 31 de desembre de 2020, incrementats com
a màxim en el percentatge que preveu l’article 18.Dos.
3.a) El complement general de lloc per als llocs adscrits als funcionaris del cos de
lletrats de l’Administració de Justícia, quan els sigui aplicable el Reial decret 2033/2009, de
30 de desembre, queda establert per a l’any 2021 en les quanties següents, referides a
dotze mensualitats:
Euros

Llocs de tipus I.

17.637,24

Llocs de tipus II.

15.065,04

Llocs de tipus III.

14.383,92

Llocs de tipus IV.

14.275,20

Llocs de tipus V.

10.322,64

La resta de retribucions complementàries, variables i especials dels funcionaris del
paràgraf anterior s’incrementen en el percentatge que preveu l’article 18.Dos, respecte de
les vigents a 31 de desembre de 2020, sense perjudici, si s’escau, del que preveu l’article
18.Set d’aquesta Llei.
Els membres del cos de lletrats de l’Administració de justícia que ocupin llocs diferents
dels assenyalats al primer paràgraf d’aquest número 3.a) perceben les retribucions
complementàries, variables i especials que estableix el Reial decret 1130/2003, de 5 de
setembre, incrementades en el percentatge previst a l’article 18.Dos, respecte de les
vigents a 31 de desembre de 2020.
3.b) El complement general de lloc per als llocs adscrits als funcionaris dels cossos
al servei de l’Administració de justícia, a què es refereix l’apartat tres.1.b) d’aquest mateix
article, de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1033/2007, de 20 de juliol, queda
establert per a l’any 2021 en les quanties següents, referides a dotze mensualitats:

Gestió processal i administrativa i tècnics especialistes de
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

Tipus

Subtipus

Euros

I

A

4.361,52

I

B

5.209,80

II

A

4.015,68

II

B

4.864,32

III

A

3.843,12

III

B

4.691,52

IV

C

3.670,44

IV

D

3.843,48
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Tipus

Subtipus

Euros

I

A

3.785,52

I

B

4.634,04

II

A

3.440,16

II

B

4.288,68

III

A

3.267,36

III

B

4.115,76

IV

C

3.094,80

I

A

2.973,72

I

B

3.822,24

II

A

2.627,76

II

B

3.476,40

III

A

2.455,08

III

B

3.303,96

IV

C

2.282,52

I

20.594,64

II

20.328,96

III

20.063,04

Escala a extingir de gestió processal i administrativa, procedents del cos de
secretaris de jutjats de municipis de més de 7.000 habitants.

5.569,20

Metges forenses i facultatius de l’Institut Nacional de
Toxicologia i Ciències Forenses.

La resta de retribucions complementàries, variables i especials dels funcionaris a què
es refereix el paràgraf anterior s’incrementen en el percentatge que preveu l’article 18.Dos,
respecte de les vigents a 31 de desembre de 2020, sense perjudici del que disposa l’article
18.Set d’aquesta Llei.
4. En les retribucions complementàries a què fan referència els números 3.a) i 3.b)
anteriors, s’entenen incloses les quantitats que, en cada cas, es reconeixen, en concepte
de paga addicional complementària a l’apartat segon de l’Acord del Consell de Ministres
de 8 de maig de 2009, publicat per l’Ordre PRE/1230/2009, de 18 de maig.
Quatre. L’any 2021 les retribucions bàsiques i complementàries corresponents als
funcionaris a què es refereix l’article 624 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder
judicial, s’incrementen en el percentatge previst a l’article 18.Dos, respecte a les vigents a
31 de desembre de 2020, sense perjudici del que preveu l’article 18.Set d’aquesta Llei.
Cinc. L’any 2021 les retribucions dels membres del poder judicial i del Ministeri Fiscal
són les següents:
1.

Vicepresident del Tribunal Suprem:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

32.631,34

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

94.888,20

   Total.

127.519,54
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Presidents de sala del Tribunal Suprem i president de l’Audiència Nacional (magistrats
del Tribunal Suprem):
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

30.131,50

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

90.072,24

   Total.

120.203,74

Magistrats del Tribunal Suprem i presidents de sala de l’Audiència Nacional (magistrats
del Tribunal Suprem):
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

28.545,72

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

88.530,12

   Total.

117.075,84

2. Fiscal general de l’Estat: 124.647,72 euros a percebre en dotze mensualitats,
sense dret a pagues extraordinàries.
Tinent fiscal del Tribunal Suprem:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

30.131,50

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

90.072,24

   Total.

120.203,74

Fiscal en cap inspector, fiscal en cap de la Fiscalia davant el Tribunal Constitucional i
fiscal en cap de la Fiscalia de l’Audiència Nacional:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

28.545,72

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

90.072,24

   Total.

118.617,96

Fiscals en cap de la Fiscalia del Tribunal de Comptes, de la Secretaria Tècnica i de la
Unitat de Suport de la Fiscalia General de l’Estat i de les fiscalies especials Antidroga i
contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada i fiscals de sala del Tribunal Suprem:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

28.545,72

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

88.530,12

   Total.

117.075,84

3. Els membres del poder judicial i del Ministeri Fiscal, a excepció del fiscal general
de l’Estat, que es regula en el número següent, a què es refereixen els números anteriors
d’aquest apartat perceben catorze mensualitats de la retribució per antiguitat o triennis, si
s’escau, que els correspongui.
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Així mateix, perceben dues pagues l’any, juny i desembre, per la quantia, cada una,
que es detalla a continuació:
Determinats membres del poder judicial i del Ministeri Fiscal

Quantia en euros

Vicepresident del Tribunal Suprem.

7.907,35

Presidents de sala del Tribunal Suprem i president de l’Audiència Nacional
(magistrats del Tribunal Suprem).

7.506,02

Magistrats del Tribunal Suprem i presidents de sala de l’Audiència Nacional
(magistrats del Tribunal Suprem).

7.377,51

Tinent fiscal del Tribunal Suprem.

7.506,02

Fiscal en cap inspector, fiscal en cap de la Fiscalia davant el Tribunal
Constitucional i fiscal en cap de la Fiscalia de l’Audiència Nacional.

7.506,02

Fiscals en cap de la Fiscalia del Tribunal de Comptes, de la Secretaria Tècnica
i de la Unitat de Suport del fiscal general de l’Estat i de les fiscalies especials
Antidroga i contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada i fiscals de sala del
Tribunal Suprem.

7.377,51

Aquestes quanties es meriten d’acord amb la normativa sobre pagues extraordinàries
aplicable als funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.
4. El fiscal general de l’Estat percep, a més de la quantia que assenyala el número 2
d’aquest apartat, 14 mensualitats de la retribució per antiguitat o triennis, si s’escau, que li
correspongui i la derivada de l’aplicació de l’article 32.quatre, número 3, paràgraf segon,
de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2008, vigents a 31 de desembre de 2020, incrementades en el percentatge que preveu
l’article 18.Dos.
Aquestes quanties es meriten d’acord amb la normativa sobre pagues extraordinàries
aplicable als funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.
5. El sou i les retribucions complementàries dels membres del poder judicial i del
Ministeri Fiscal a què es refereixen els punts 1 i 2 d’aquest apartat són els que estableixen
aquests i els punts 3 i 4, respectivament, del mateix apartat, i queden exclosos, a aquests
efectes, de l’àmbit d’aplicació de la Llei 15/2003, de 26 de maig, reguladora del règim
retributiu de les carreres judicial i fiscal, sense perjudici del dret a la meritació de les
retribucions especials que els puguin correspondre, en les quanties vigents a 31 de
desembre de 2020, incrementades en el percentatge que preveu l’article 18.Dos.
Sis. Quan el personal comprès en aquest article tingui reconeguts triennis en cossos
o escales als quals sigui aplicable el que estableix l’article 18, apartat cinc, d’aquesta Llei,
per tal de possibilitar, si escau, la percepció de les pagues extraordinàries de triennis o
antiguitat en la quantia d’una mensualitat ordinària d’aquests conceptes, es pot distribuir
en catorze pagues de la mateixa quantia l’import anual total pels triennis (i/o antiguitat)
reconeguts en els cossos o escales esmentats, constituït pels triennis (i/o antiguitat) referits
a dotze mensualitats més les pagues extraordinàries per triennis (i/o antiguitat). En aquest
cas, les quanties anuals referides a dotze mensualitats ordinàries més dues
d’extraordinàries es recullen a continuació:
Grup/subgrup EBEP

Triennis
(Euros)

A1

618,58

A2

513,02

B

459,12

C1

396,02
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Triennis
(Euros)

C2

274,56

E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (EBEP)

206,92

Article 28. Retribucions del personal estatutari i del personal de la Seguretat Social no
estatutari.
U. L’any 2021 les retribucions del personal funcionari de l’Administració de la
Seguretat Social, ja homologat amb la resta del personal de l’Administració General de
l’Estat, són les que estableix l’article 22 d’aquesta Llei.
Dos. L’any 2021 el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 3/1987,
d’11 de setembre, sobre retribucions del personal estatutari de l’Institut Nacional de la
Salut, ha de percebre les retribucions bàsiques i el complement de destinació, en les
quanties assenyalades per a aquests conceptes retributius a l’article 22.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 que la quantia anual del complement de destinació, fixat a la
lletra C) de l’esmentat article 22.U, se satisfaci en catorze mensualitats.
Als efectes de l’aplicació, per al personal estatutari esmentat, del que disposa l’article
22.U.B) de la present Llei, la quantia del complement de destinació corresponent a
cadascuna de les pagues extraordinàries també s’ha de fer efectiva en catorze
mensualitats, i aquesta quantia s’ha de calcular en una dotzena part dels imports
corresponents per nivells assenyalats a l’article 22.U.C).
L’import de les retribucions corresponents als complements específic i d’atenció
continuada que, si s’escau, estiguin fixats al personal esmentat s’incrementa en el
percentatge previst a l’article 18.Dos, respecte del vigent a 31 de desembre de 2020,
sense perjudici del que preveu l’article 18.Set d’aquesta Llei.
La quantia individual del complement de productivitat es determina de conformitat amb
els criteris que assenyalen l’article 2.Tres.c) i la disposició transitòria tercera del Reial
decret llei 3/1987, i la resta de normes dictades en el seu desplegament.
Tres. L’any 2021 les retribucions de la resta del personal funcionari i estatutari de
l’àmbit d’aplicació d’aquest article experimenten l’increment que preveu l’article 18.Dos,
respecte de les vigents a 31 de desembre de 2020.
CAPÍTOL III
Altres disposicions en matèria de règim del personal actiu
Article 29.

Prohibició d’ingressos atípics.

Els empleats públics inclosos dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, a excepció dels
sotmesos al règim d’aranzel, no poden percebre cap participació dels tributs, les
comissions o altres ingressos de qualsevol naturalesa que corresponguin a l’Administració
o a qualsevol poder públic com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni
participació o premi en multes imposades encara que estiguin normativament atribuïdes a
aquests; han de percebre únicament les remuneracions del règim retributiu corresponent,
i sense perjudici del que resulti de l’aplicació del sistema d’incompatibilitats i del que
disposa la normativa específica sobre gaudi d’habitatge per raó del treball o càrrec exercit.
Article 30.

Recompenses, creus, medalles i pensions de mutilació.

U. L’any 2021 les quanties a percebre pels conceptes de recompenses, creus,
medalles i pensions de mutilació experimenten l’increment previst a l’article 18.Dos,
respecte de les reconegudes a 31 de desembre de 2020.
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Dos. La Creu Llorejada de Sant Ferran i la Medalla Militar individual es regeixen per
la seva legislació específica.
Tres. La Creu a la Constància en el Servei i les diferents categories del Reial i Militar
Orde de Sant Hermenegild es regeixen pel que estableix el Reial decret 725/2020, de 4
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Reial i Militar Orde de Sant Hermenegild.
Article 31.

Altres normes comunes.

U. El personal contractat administratiu i els funcionaris de cossos de sanitaris locals,
així com el personal les retribucions del qual el 2020 no corresponguin a les que estableix
amb caràcter general el Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, i no els siguin
aplicables les que estableix expressament la present Llei, continuen percebent el 2021 les
retribucions vigents a 31 de desembre de 2020, amb l’increment previst a l’article 18.Dos.
Dos. A l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms i agències
estatals, en els casos d’adscripció d’un funcionari subjecte a un règim retributiu diferent del
corresponent al lloc de treball al qual se l’adscriu, el funcionari esmentat percep les
retribucions que corresponguin al lloc de treball que exerceixi, prèvia assimilació oportuna
de les retribucions bàsiques que autoritzin conjuntament els ministeris d’Hisenda i de
Política Territorial i Funció Pública, a través de les secretaries d’Estat de Pressupostos i
Despeses i de Funció Pública, a proposta dels departaments ministerials interessats.
Únicament als 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 escaigui d’acord amb el
règim retributiu d’origen del funcionari.
Tres. Les indemnitzacions per raó del servei se segueixen percebent en les quanties
vigents el 2020.
Article 32. Determinació o modificació de retribucions del personal laboral i no funcionari.
U. 1. La determinació o modificació de condicions retributives del personal laboral i
no funcionari requereix l’informe favorable de la Comissió Executiva de la Comissió
Interministerial de Retribucions, quan el personal esmentat presti serveis a:
a) L’Administració General de l’Estat i els seus organismes autònoms.
b) Les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
c) Les agències estatals, de conformitat amb la seva normativa específica.
d) Les entitats públiques empresarials i la resta dels organismes i ens públics.
2. S’entén per determinació o modificació de condicions retributives d’aquest
personal, als efectes de l’emissió de l’informe de la Comissió Executiva de la Comissió
Interministerial de Retribucions, les actuacions següents:
a) Determinació de les retribucions de llocs de nova creació.
b) Signatura i aplicació del Conveni únic per al personal laboral de l’Administració de
l’Estat, així com d’acords o instruments similars, revisions, adhesions o extensions, en
l’àmbit d’aplicació del Conveni esmentat.
c) Fixació de retribucions mitjançant un contracte individual, ja es tracti de personal
fix o contractat per temps determinat, quan no estiguin regulades en tot o en part mitjançant
un conveni col·lectiu, a excepció del personal temporal subjecte a la relació laboral de
caràcter especial que regula l’article 2, apartat 1, lletra e), del text refós de la Llei de
l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. No
obstant això, s’ha de facilitar informació de les retribucions d’aquest últim personal a la
Comissió Executiva de la Comissió Interministerial de Retribucions.
Se n’exceptua, igualment, la fixació de les retribucions del personal a què es refereix
el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims
responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats, que s’ha d’atenir al
que disposa la norma esmentada.
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d) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral, amb
caràcter individual o col·lectiu, encara que es derivin de l’aplicació extensiva del règim
retributiu dels funcionaris públics.
e) Determinació de les retribucions corresponents al personal contractat a l’exterior.
3. L’informe esmentat a l’apartat u.1 d’aquest article s’ha d’emetre pel procediment i
amb l’abast que preveuen els punts següents:
a) En el cas que preveu l’apartat u.2 b) d’aquest article, els organismes afectats han
de remetre a la Comissió Executiva de la Comissió Interministerial de Retribucions el
projecte corresponent, amb caràcter previ al seu acord o signatura.
L’informe s’ha d’evacuar en el termini màxim de quinze dies a comptar de la data de
recepció del projecte, una vegada aportada tota la documentació necessària per a la seva
valoració, ha de versar sobre tots els aspectes dels quals es derivin conseqüències
directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l’any corrent com per a
exercicis futurs i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial
corresponent i al control del seu creixement, sense perjudici del que disposa l’article 23
d’aquesta Llei.
b) A la resta dels casos de l’apartat u.2, els organismes afectats han de remetre a la
Comissió Executiva de la Comissió Interministerial de Retribucions les actuacions que
proposen, juntament amb la valoració de tots els seus aspectes econòmics.
c) En el cas de les entitats públiques empresarials i la resta dels organismes i ens
públics, als quals fa referència l’apartat u.1 d) d’aquest article, l’informe s’ha d’emetre en
les condicions i pels procediments que a l’efecte estableixi la Comissió Executiva de la
Comissió Interministerial de Retribucions, atenent les característiques específiques
d’aquelles.
4. 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 pressupostos generals de l’Estat.
No es poden autoritzar despeses derivades de l’aplicació de les retribucions sense el
compliment dels requisits que estableix aquest article.
Dos. La Comissió Executiva de la Comissió Interministerial de Retribucions ha de
determinar i, si s’escau, actualitzar les retribucions del personal laboral a l’exterior d’acord
amb les circumstàncies específiques de cada país.
No es poden autoritzar despeses derivades de l’aplicació de les retribucions sense el
compliment del que estableix aquest article.
Tres. La determinació o modificació de condicions retributives del personal laboral i
no funcionari mitjançant conveni col·lectiu, pacte, acord o qualsevol instrument de
naturalesa similar, en el cas de les societats mercantils estatals, les entitats públiques
empresarials, les fundacions del sector públic estatal, els consorcis que, d’acord amb el
que estableix l’article 120 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, estan adscrits al sector públic estatal, les mútues col·laboradores amb la Seguretat
Social i els seus centres mancomunats i de tots els enumerats a l’apartat u.1, sempre que
no tracti de l’àmbit d’aplicació del Conveni únic, requereix l’informe previ i favorable de la
Comissió de Seguiment de la Negociació Col·lectiva de les Empreses Públiques, presidida
per la persona titular de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de conformitat
amb el que estableixi la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.
Aquesta Comissió ha de traslladar a la Comissió Executiva de la Comissió
Interministerial de Retribucions, per al seu coneixement, els informes relatius al personal
recollit a l’apartat u.1 d’aquest article.
Són nuls de ple dret els convenis col·lectius, pactes, acords o qualssevol instruments
de naturalesa similar adoptats en aquesta matèria amb omissió del tràmit d’informe o en
contra de l’informe de la Comissió de Seguiment de la Negociació Col·lectiva de les
Empreses Públiques.
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Igualment, el Banc d’Espanya ha d’informar la Comissió de Seguiment de la Negociació
Col·lectiva de les Empreses Públiques, amb caràcter previ, tant de l’inici de la negociació
d’un conveni o acord col·lectiu com de qualsevol proposta d’acord que hagi de ser remesa
a la representació dels treballadors, així com dels convenis o acords assolits.
Article 33.

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

U. Els departaments ministerials, organismes autònoms, agències estatals, entitats
gestores de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Gerència
d’Informàtica de la Seguretat Social poden formalitzar, amb càrrec als respectius crèdits
d’inversions, contractacions de personal de caràcter temporal per a la realització d’obres o
serveis, sempre que es doni la concurrència dels requisits que assenyala l’article 19.
Quatre i dels 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 serveis que
tinguin la naturalesa d’inversions.
b) Que les obres o els serveis corresponguin a inversions previstes i aprovades en
els pressupostos generals de l’Estat.
c) Que les obres o els serveis no es puguin executar amb el personal fix de plantilla
i no hi hagi disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de
personal.
Dos. La contractació pot excedir l’exercici pressupostari quan es tracti d’obres o
serveis que hagin d’excedir l’exercici esmentat i corresponguin a projectes d’inversió de
caràcter plurianual que compleixin els requisits que per a aquests es preveuen a l’article
47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, o la Llei de pressupostos
generals de l’Estat corresponent.
Tres. 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, o si s’escau del lletrat de
l’Administració de la Seguretat Social, que, en especial, s’ha de pronunciar sobre la
modalitat de contractació utilitzada i l’observança en les clàusules del contracte dels
requisits i les formalitats exigits per la legislació laboral.
Quatre. Els 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 suficient per a això en el concepte pressupostari
destinat específicament a la finalitat esmentada.
En els organismes públics de l’Estat que no estiguin subjectes a la funció interventora,
aquesta contractació requereix l’informe favorable de l’interventor delegat corresponent,
que ha de versar sobre la no disponibilitat de crèdit en el concepte pressupostari destinat
a la contractació de personal eventual en el capítol corresponent. En cas de disconformitat
amb l’informe emès, l’organisme autònom o l’entitat pública empresarial poden elevar
l’expedient al Ministeri d’Hisenda per a la seva resolució.
Article 34. Competència del Ministeri d’Hisenda en matèria de costos del personal al
servei del sector públic en l’àmbit de la negociació col·lectiva.
Tots els acords, convenis, pactes o qualssevol altres instruments de negociació
col·lectiva similars, així com les mesures que s’adoptin en el seu compliment o
desplegament, el contingut dels quals es refereixi a despeses imputables al capítol de
despeses de personal dels pressupostos dels departaments ministerials, organismes,
agències estatals, entitats públiques empresarials, i els altres ens públics del sector públic
estatal, societats mercantils estatals, fundacions del sector públic estatal i consorcis
participats majoritàriament pel sector públic estatal, requereixen, per a la seva plena
efectivitat, l’informe previ i favorable del Ministeri d’Hisenda, a través de la persona titular
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de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, i són nuls de ple dret els que
s’assoleixin sense l’informe esmentat, sense que en cap cas se’n pugui derivar, directament
o indirectament, un increment de la despesa pública en matèria de costos de personal i/o
increment de retribucions per damunt del que autoritza l’article 18.Dos d’aquesta Llei.
TÍTOL IV
De les pensions públiques
CAPÍTOL I
Revaloració de pensions
Article 35.

Revaloració de pensions.

Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com les de classes
passives de l’Estat, experimenten el 2021 amb caràcter general un increment del 0,9 per
cent, en els termes que indiquen els articles corresponents d’aquesta Llei.
CAPÍTOL II
Determinació inicial de les pensions del règim de classes passives de l’Estat i
de les especials de guerra
Article 36.

Determinació inicial de les pensions del règim de classes passives de l’Estat.

U. El que disposa aquest article s’aplica a les pensions ordinàries i extraordinàries
que, en favor propi o en el dels seus familiars, causi el personal inclòs en l’àmbit de
cobertura del règim de classes passives de l’Estat que s’esmenta a continuació agrupat
d’acord amb la seva legislació reguladora:
1. Personal al qual s’aplica el títol I del text refós de la Llei de classes passives de
l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril:
a) Els funcionaris de carrera de caràcter civil de l’Administració de l’Estat, de
l’Administració de justícia, de les Corts Generals i d’altres òrgans constitucionals o estatals
la legislació reguladora dels quals així ho prevegi, els transferits a les comunitats
autònomes, així com el personal militar de carrera, el personal militar de complement i el
de les escales de tropa i marineria professional que tingui adquirit el dret a romandre a les
Forces Armades fins a l’edat de retir, que, amb posterioritat a 31 de desembre de 1984,
estigui en qualsevol situació administrativa i no hagi estat declarat jubilat o retirat abans de
la data esmentada.
b) El personal que, a partir de l’1 de gener de 1986, estigui com a funcionari en
pràctiques i el que, a partir de l’1 de gener 1985, sigui alumne d’alguna escola o acadèmia
militar i hagi estat promogut a cavaller alferes cadet, alferes alumne, sergent alumne o
guàrdia marina.
c) Els funcionaris interins nomenats abans de l’1 de gener de 1965 i que hagin
percebut un sou detallat en els pressupostos generals de l’Estat a càrrec de personal,
quan el fet causant dels drets passius s’hagi produït amb posterioritat a 31 de desembre
de 1985.
2. Personal al qual s’aplica la legislació vigent a 31 de desembre de 1984, amb les
modificacions que recull el títol II del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat:
a) Els funcionaris de carrera de caràcter civil de l’Administració de l’Estat, de
l’Administració de justícia, de les Corts Generals i d’altres òrgans constitucionals o estatals
la legislació reguladora dels quals així ho prevegi, els transferits a les comunitats
autònomes, així com el personal militar de carrera, el personal militar de complement i el
de les escales de tropa i marineria professional que tingui adquirit el dret a romandre a les
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Forces Armades fins a l’edat de retir, que, amb anterioritat a l’1 de gener de 1985, hagi
mort o hagi estat declarat jubilat o retirat.
b) Els funcionaris interins nomenats abans de l’1 de gener de 1965 i que hagin
percebut un sou detallat en els pressupostos generals de l’Estat a càrrec de personal,
quan el fet causant dels drets passius s’hagi produït amb anterioritat a l’1 de gener
de 1986.
Dos. Per a la determinació inicial de les pensions causades pel personal esmentat a
l’apartat u.1 d’aquest article, s’han de tenir en compte per a 2021 els havers reguladors
que s’indiquen a continuació:
a) Havers reguladors per al personal ingressat en algun cos, escala, plaça, ocupació
o categoria administrativa amb posterioritat a l’1 de gener de 1985:
Haver regulador
Euros/any

Grup/subgrup EBEP

A1

42.563,68

A2

33.498,68

B

29.333,53

C1

25.727,56

C2

20.354,76

E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (EBEP)

17.354,06

b)
1985:

Havers reguladors per al personal ingressat amb anterioritat a l’1 de gener de
ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT
Índex de proporcionalitat

Haver regulador
Euros/any

10

42.563,68

8

33.498,68

6

25.727,56

4

20.354,76

3

17.354,06

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Índex multiplicador

Haver regulador
Euros/any

4,75

42.563,68

4,50

42.563,68

4,00

42.563,68

3,50

42.563,68

3,25

42.563,68

3,00

42.563,68

2,50

42.563,68
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Índex multiplicador

Haver regulador
Euros/any

2,25

33.498,68

2,00

29.333,53

1,50

20.354,76

1,25

17.354,06
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Haver regulador
Euros/any

Cos

Secretari general.

42.563,68

De lletrats.

42.563,68

Gerent.

42.563,68

CORTS GENERALS
Haver regulador
Euros/any

Cos

De lletrats.

42.563,68

D’arxivers-bibliotecaris.

42.563,68

D’assessors facultatius.

42.563,68

De redactors, taquígrafs i estenotipistes.

42.563,68

Tècnic administratiu.

42.563,68

Administratiu.

25.727,56

D’uixers.

20.354,76

Tres. Per a la determinació inicial de les pensions causades pel personal que esmenta
l’apartat u.2 d’aquest article, que produeixin efectes econòmics a partir de l’1 de gener de 2021,
s’han de tenir en compte les bases reguladores que resultin d’aplicar les regles següents:
a) S’ha de prendre l’import que correspongui al causant pels conceptes de sou i, si
s’escau, grau, en funció del cos o dels índexs multiplicador o de proporcionalitat i grau de
carrera administrativa que tingui assignat a 31 de desembre de 1984 el cos, la carrera,
l’escala, la plaça, l’ocupació o la categoria a la qual pertanyi aquell, i que es recullen a
continuació:
ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT

Índex de
proporcionalitat

Grau

Grau especial

Import per concepte de
sou i grau en còmput
anual
–
Euros

10 (5,5)

8

–

28.533,62

10 (5,5)

7

–

27.749,43
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Índex de
proporcionalitat

Grau

Grau especial

Import per concepte de
sou i grau en còmput
anual
–
Euros

10 (5,5)

6

–

26.965,26

10 (5,5)

3

–

24.612,66

10

5

–

24.212,26

10

4

–

23.428,11

10

3

–

22.643,93

10

2

–

21.859,67

10

1

–

21.075,49

8

6

–

20.360,62

8

5

–

19.733,41

8

4

–

19.106,13

8

3

–

18.478,88

8

2

–

17.851,65

8

1

–

17.224,39

6

5

–

15.511,06

6

4

–

15.040,76

6

3

–

14.570,55

6

2

–

14.100,21

6

1

(12 per 100)

15.209,07

6

1

–

13.629,90

4

3

–

11.477,44

4

2

(24 per 100)

13.695,41

4

2

–

11.163,83

4

1

(12 per 100)

12.117,15

4

1

–

10.850,20

3

3

–

9.909,97

3

2

–

9.674,80

3

1

–

9.439,66

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Índex multiplicador

Import per concepte de sou en còmput anual
–
Euros

4,75

46.596,23

4,50

44.143,79
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Índex multiplicador

Import per concepte de sou en còmput anual
–
Euros

4,00

39.238,89

3,50

34.334,03

3,25

31.881,63

3,00

29.429,18

2,50

24.524,31

2,25

22.071,88

2,00

19.619,46

1,50

14.714,59

1,25

12.262,17
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Import per concepte de sou en còmput anual
–
Euros

Cos

Secretari general.

44.143,79

De lletrats.

39.238,89

Gerent.

39.238,89

CORTS GENERALS

Cos

Import per concepte de sou
en còmput anual
–
Euros

De lletrats.

25.679,45

D’arxivers-bibliotecaris.

25.679,45

D’assessors facultatius.

25.679,45

De redactors, taquígrafs i estenotipistes.

23.581,79

Tècnic administratiu.

23.581,79

Administratiu.

14.201,80

D’uixers.

11.233,78

b) A la quantitat resultant del que estableix la lletra anterior, s’hi ha de sumar la
quantia que s’obtingui de multiplicar el nombre de triennis acreditats pel valor unitari de
cada trienni en funció del cos, la carrera, l’escala, la plaça, l’ocupació o la categoria en què
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hagi prestat serveis el causant, 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 de proporcionalitat

Valor unitari del trienni en còmput anual
–
Euros

10

921,77

8

737,44

6

553,02

4

368,73

3

276,54

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Índex multiplicador

Valor unitari del trienni en còmput anual
–
Euros

3,50

1.716,70

3,25

1.594,09

3,00

1.471,47

2,50

1.226,19

2,25

1.105,11

2,00

980,99

1,50

735,73

1,25

613,13

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Valor unitari del trienni en còmput anual
–
Euros

Cos

Secretari general

1.716,70

De lletrats

1.716,70

Gerent

1.716,70

CORTS GENERALS

Cos

Valor unitari del trienni en
còmput anual
–
Euros

De lletrats.

1.049,99

D’arxivers-bibliotecaris.

1.049,99

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Cos

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 63

Valor unitari del trienni en
còmput anual
–
Euros

D’assessors facultatius.

1.049,99

De redactors, taquígrafs i estenotipistes.

1.049,99

Tècnic administratiu.

1.049,99

Administratiu.

630,00

D’uixers.

419,98

Quatre. L’import mensual de les pensions a què es refereix aquest article s’obté
dividint per 14 la quantia anual calculada segons el que disposen les regles contingudes
en els apartats precedents i d’acord amb la legislació que sigui aplicable.
Article 37.

Determinació inicial de les pensions especials de guerra.

U. L’import de les pensions reconegudes a l’empara de la Llei 5/1979, de 18 de
setembre, de pensions, assistència medicofarmacèutica i assistència social a familiars de
morts com a conseqüència de la Guerra Civil, no pot ser inferior, per a 2021, a la quantia
mínima de les pensions de viduïtat de més grans de 65 anys en el sistema de la Seguretat
Social, excepte per a les pensions d’orfandat a favor d’orfes no incapacitats causades per
personal no funcionari a l’empara de les lleis 5/1979, de 18 de setembre, i 35/1980, de 26
de juny, sobre pensions als mutilats excombatents de la zona republicana, que és de
1.933,65 euros anuals, referits a dotze mensualitats.
Dos. 1. Les pensions reconegudes a l’empara de la Llei 35/1980, de 26 de juny, els
causants de les quals no tinguin la condició de militar professional de les Forces i Instituts
Armats, es fixen per a 2021 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 5.259,55 euros anuals.
b) La suma de la remuneració bàsica, la remuneració substitutòria de triennis i les
remuneracions suplementàries en compensació per retribucions no percebudes és de
14.184,88 euros anuals.
c) Les pensions a favor de familiars són iguals a la quantia mínima de les pensions
de viduïtat de més grans de 65 anys en el sistema de la Seguretat Social, excepte per a
les pensions a favor d’orfes no incapacitats, la quantia de les quals és de 1.933,65 euros
anuals.
2. L’import de les pensions a favor de familiars d’excombatents que tinguin la condició
de militar professional, reconegudes a l’empara de la Llei 35/1980, no pot ser inferior, per
a 2021, a la quantia mínima de les pensions de viduïtat de més grans de 65 anys en el
sistema de la Seguretat Social.
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 a 2021, en les quanties següents:
a) La retribució bàsica per als qui tinguin reconeguda una incapacitat de segon,
tercer o quart grau, en 9.929,41 euros anuals.
b) Les pensions a favor de familiars, en la quantia mínima de les pensions de viduïtat
de més grans de 65 anys en el sistema de la Seguretat Social.
Quatre. Les pensions reconegudes a l’empara del Decret 670/1976, de 5 de març, a
favor de mutilats de guerra que no es van poder integrar en el Cos de Cavallers Mutilats
de Guerra per la Pàtria, s’estableixen, per a 2021, en l’import que resulti d’aplicar els
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percentatges establerts per a cada grau d’incapacitat a la quantia de 6.301,61 euros
anuals.
Cinc. La quantia per a 2021 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 qui durant la
Guerra Civil van formar part de les Forces Armades i d’Ordre Públic i Cos de Carrabiners
de la República, es fixa aplicant l’import pels conceptes de sou i grau que sigui procedent
d’entre els que conté l’article 36 precedent.
Les quanties d’aquestes pensions no poden ser inferiors a les següents:
a) En les pensions a favor de causants, a la quantia mínima de les pensions de
jubilació, amb cònjuge a càrrec, de més grans de 65 anys en el sistema de la Seguretat
Social.
b) En les pensions de viduïtat, a la quantia mínima de les pensions de viduïtat de
més grans de 65 anys en el sistema de la Seguretat Social.
Sis. L’import mensual de les pensions a què es refereix aquest article s’obté dividint
per 12 la quantia anual establerta segons el que disposen els apartats precedents i d’acord
amb la legislació que sigui aplicable.
Juntament amb les dotze mensualitats ordinàries s’abonen dues mensualitats
extraordinàries del mateix import, excepte en les pensions de mutilació reconegudes a
l’empara de la Llei 35/1980, de 26 de juny.
No obstant el que estableix l’últim incís del paràgraf anterior, quan el mutilat sigui
classificat com a útil de conformitat amb el que disposa la Llei esmentada, té dret a les
mensualitats extraordinàries indicades.
CAPÍTOL III
Limitacions en l’assenyalament inicial de les pensions públiques
Article 38.

Limitació de l’assenyalament inicial de les pensions públiques.

U. L’import a percebre com a conseqüència de l’assenyalament inicial de les pensions
públiques enumerades a l’article 42 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a 1989, no pot superar, durant l’any 2021, la quantia íntegra de
2.707,49 euros mensuals, sense perjudici de les pagues extraordinàries que puguin
correspondre al seu titular, la quantia de les quals també està afectada pel límit esmentat.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, si el pensionista té dret a percebre
menys o més de catorze pagues l’any, incloses les extraordinàries, aquest límit mensual
ha de ser adequat, als efectes que s’assoleixi o no superi la quantia íntegra anual de
37.904,86 euros.
Dos. Quan un mateix titular causi simultàniament dret a dues pensions públiques o
més, l’import conjunt a percebre com a conseqüència de l’assenyalament inicial de totes
aquestes està subjecte als mateixos límits que s’estableixen a l’apartat anterior.
A aquest efecte s’ha de determinar, en primer lloc, l’import íntegre de cadascuna de les
pensions públiques de què es tracti i, si la suma de totes aquestes excedeix els 2.707,49
euros mensuals, s’han de reduir proporcionalment fins a absorbir l’excés esmentat.
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 l’article 42.1.c) de la Llei
37/1988, de 28 de desembre, la minoració o supressió s’ha d’efectuar preferentment sobre
l’import íntegre d’aquesta pensió i, si és possible, en el moment del seu reconeixement, i
amb posterioritat, si és necessari, s’han de reduir proporcionalment la resta de pensions
perquè la suma de totes aquestes no superi el límit màxim indicat.
Tres. Quan s’efectuï l’assenyalament inicial d’una pensió pública a favor de qui ja
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 article, s’ha de
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minorar o suprimir de l’import íntegre de la nova pensió la quantia que excedeixi el límit
indicat.
No obstant això, si la nova pensió, en el present o en exercicis econòmics anteriors, té
la consideració de renda exempta d’acord amb el que disposa la legislació reguladora de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, a sol·licitud del seu titular, s’ha de minorar
o suprimir la pensió o les pensions públiques que l’interessat hagi causat anteriorment. En
aquests supòsits, els efectes de la regularització es retrotreuen 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 la
naturalesa de les altres pensions que corresponguin al beneficiari, aquest assenyalament
inicial s’ha de fer amb caràcter provisional fins que es practiquin les comprovacions
oportunes.
La regularització definitiva dels assenyalaments provisionals suposa, si s’escau,
l’exigència del reintegrament del que hagi percebut indegudament el titular de la pensió.
Aquest reintegrament es pot practicar a càrrec de les successives mensualitats de pensió.
Cinc. Si amb posterioritat a la minoració o supressió de l’import de l’assenyalament
inicial a què es refereixen els apartats dos i tres d’aquest article, es modifica, per qualsevol
circumstància, la quantia o composició de les altres pensions públiques percebudes pel
titular, s’han de revisar d’ofici o a instància de part les limitacions que s’hagin efectuat, amb
efectes del primer dia del mes següent al de la variació.
En tot cas, els assenyalaments inicials realitzats en supòsits de concurrència de
pensions públiques estan subjectes a revisió periòdica.
Sis. La minoració o supressió de l’import dels assenyalaments inicials de pensions
públiques que es puguin efectuar per aplicació de les normes limitadores no significa
minva o perjudici d’altres drets annexos al reconeixement de la pensió.
Set. El límit màxim de percepció que estableix aquest article no s’aplica a les següents
pensions públiques que es causin durant l’any 2021:
a) Pensions extraordinàries del sistema de la Seguretat Social i del règim de classes
passives de l’Estat originades per actes terroristes.
b) Pensions extraordinàries reconegudes 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.
c) Pensions excepcionals derivades d’atemptats terroristes reconegudes a l’empara
del Reial decret llei 6/2006, de 23 de juny.
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
anterior, o de les reconegudes per actes terroristes a favor dels qui no tinguin dret a pensió
en qualsevol règim públic de Seguretat Social a l’empara del títol II del Reial decret
851/1992, de 10 de juliol, pel qual es regulen determinades pensions extraordinàries
causades per actes de terrorisme, amb una altra o altres pensions públiques, les normes
limitadores d’aquest article només s’apliquen respecte de les no procedents d’actes
terroristes.
CAPÍTOL IV
Revaloració i modificació dels valors de les pensions públiques
Article 39.

Revaloració i modificació dels valors de les pensions públiques.

U. Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat
contributiva, així com les pensions de classes passives de l’Estat, experimenten l’any 2021
un increment del 0,9 per cent, de conformitat amb el que preveu l’article 35 d’aquesta Llei,
sense perjudici de les excepcions que contenen els articles següents d’aquest capítol i
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dels imports de garantia que consten a l’article 37 precedent, respecte de les pensions
reconegudes a l’empara de la legislació especial de la Guerra Civil.
La quantia inicial de les pensions de jubilació o retir i de viduïtat de classes passives
de l’Estat causades durant 2021 a l’empara de la legislació vigent a 31 de desembre de
1984, calculada d’acord amb les bases reguladores establertes per a aquesta classe de
pensions en el present exercici econòmic, es corregeix mitjançant l’aplicació del
percentatge de l’1 i el 2 per cent, segons que correspongui, establert per als anys 2004,
2006, 2007 i 2008 a l’apartat quatre de les disposicions addicionals cinquena i sisena, així
com a la disposició addicional desena de les lleis 61/2003, de 30 de desembre; 30/2005,
de 29 de desembre; 42/2006, de 28 de desembre; i 51/2007, de 26 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per als anys 2004, 2006, 2007 i 2008, respectivament.
Dos. D’acord amb el que estableix la disposició addicional sisena, apartat u, del text
refós de la Llei sobre Seguretat 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, causades amb posterioritat
al 31 de desembre de 2015, experimenten l’1 de gener de l’any 2021 una reducció, respecte
dels imports percebuts a 31 de desembre de 2020, del 20 per cent de la diferència entre la
quantia corresponent a 31 de desembre de 1978 –o de 1977, si es tracta de la Mutualitat de
Funcionaris de l’Organització Sindical– i la de 31 de desembre de 1973.
Tres. Les pensions abonades amb càrrec als règims o sistemes de previsió enumerats
a l’article 42 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, i no indicades en els apartats anteriors
d’aquest article, experimenten l’any 2021 l’increment que si s’escau sigui procedent, segons
la seva normativa reguladora, sobre les quanties percebudes a 31 de desembre de 2020,
llevat de les excepcions que contenen els articles següents d’aquest capítol.
Article 40.

Pensions no revaloritzables.

U. Durant la vigència d’aquests pressupostos no es revaloren les pensions públiques
següents:
a) Les pensions abonades amb càrrec a qualsevol dels règims o sistemes de previsió
enumerats a l’article 42 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, l’import íntegre mensual de
les quals, sumat, si s’escau, a l’import íntegre mensual de les altres pensions públiques
percebudes pel seu titular, excedeixi els 2.707,49 euros íntegres en còmput mensual,
entenent-se aquesta quantitat en els termes que exposa l’article 38 precedent.
El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable a les pensions extraordinàries del
règim de classes passives de l’Estat i del sistema de la Seguretat Social originades per
actes terroristes, ni a les pensions excepcionals derivades d’atemptats terroristes,
reconegudes a l’empara del Reial decret llei 6/2006, de 23 de juny, ni a les pensions
reconegudes en virtut 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
causades abans de l’1 de gener de 1985, a excepció d’aquelles el titular de les quals
només percebi aquesta pensió com a tal caminer.
c) Les pensions de les mutualitats integrades en el Fons Especial de la Mutualitat
General de Funcionaris Civils de l’Estat que, a 31 de desembre de 2020, ja hagin assolit
les quanties corresponents al 31 de desembre de 1973.
Dos. En el cas de mutualitats o mutualitats o entitats de previsió social de qualsevol
tipus que integrin personal d’empreses o societats amb participació majoritària de l’Estat,
comunitats autònomes, corporacions locals o organismes autònoms i es financin amb fons
procedents dels òrgans o entitats públiques esmentats, o en cas que aquests estiguin
abonant directament al personal inclòs en l’acció protectora de les pensions
complementàries per qualsevol concepte sobre les quals els correspondria abonar als
règims generals que siguin aplicables, les revaloracions a què es refereix l’article 39 es
consideren límit màxim, i es poden aplicar coeficients més baixos i, fins i tot, inferiors a la
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unitat, a les pensions complementàries esmentades, d’acord amb les seves regulacions
pròpies o amb els pactes que es produeixin.
Article 41.

Limitació de l’import de la revaloració de les pensions públiques.

U. Per a l’any 2021 l’import de la revaloració de les pensions públiques no pot
suposar un valor íntegre anual superior a 37.904,86 euros.
Dos. Quan un mateix titular percebi dues pensions públiques o més, la suma de
l’import anual íntegre de totes aquestes, una vegada revalorades les que siguin procedents,
no pot superar el límit màxim assenyalat. Si el supera, s’ha de minorar proporcionalment
la quantia de la revaloració fins a absorbir l’excés sobre el límit indicat.
A aquest efecte, cada entitat o organisme competent per revalorar les pensions ha de
determinar el límit màxim de percepció anual per a les pensions a càrrec seu. Aquest límit
consisteix en una xifra que tingui amb la quantia íntegra de 37.904,86 euros anuals la
mateixa proporció que mantingui la pensió o pensions amb la suma de totes les pensions
públiques percebudes pel titular.
L’esmentat límit (L) s’obté mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
L = P/T x 37.904,86 euros anuals
on «P» és el valor íntegre teòric anual assolit a 31 de desembre de 2020 per la pensió
o pensions a càrrec de l’organisme o entitat competent, i «T», el resultat d’afegir a la xifra
anterior el valor íntegre anual de la resta de pensions concurrents del mateix titular a la
mateixa data.
No obstant això, si alguna de les pensions públiques que percep l’interessat està a
càrrec del Fons especial d’una de les mutualitats de funcionaris incloses a l’article 42.1.c)
de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, o es tracta de les pensions no revaloritzables a
càrrec d’alguna de les entitats a què es refereix l’article 40. Dos d’aquesta Llei, l’aplicació
de les regles que recullen els paràgrafs anteriors s’ha d’adaptar reglamentàriament per
assolir el límit màxim de percepció.
Tres. El que disposen els apartats quatre a vuit, tots dos inclusivament, de l’article 38
precedent és aplicable quan així sigui procedent als supòsits de revaloració de pensions
concurrents.
CAPÍTOL V
Complements per mínims
Article 42. Reconeixement de complements per mínims en les pensions de classes
passives.
U. D’acord amb el que disposa l’article 27.2 del text refós de la Llei de classes
passives de l’Estat, tenen dret a percebre els complements econòmics necessaris per
assolir la quantia mínima els pensionistes de classes passives de l’Estat que no percebin,
durant 2021, rendiments del treball, del capital o d’activitats econòmiques i guanys
patrimonials, d’acord amb el concepte establert per a les rendes esmentades en l’impost
sobre la renda de les persones físiques, o que, si en perceben, no excedeixin els 7.707,00
euros a l’any.
Als efectes del reconeixement i la revisió dels complements per mínims de les
pensions, dels rendiments íntegres procedents del treball, d’activitats econòmiques i de
béns immobles, percebuts pel pensionista i computats en els termes que estableix la
legislació fiscal, s’han d’excloure les despeses deduïbles d’acord amb la legislació fiscal.
Per acreditar les rendes i els ingressos es pot exigir al pensionista una declaració
d’aquests i, si s’escau, l’aportació de les declaracions tributàries presentades.
No obstant això, els pensionistes de classes passives de l’Estat que percebin ingressos
pels conceptes indicats en una quantia superior a la xifra assenyalada en el paràgraf

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 68

primer d’aquest apartat, tenen dret a un complement per mínims quan la suma en còmput
anual d’aquests ingressos i dels corresponents a la pensió ja revalorada sigui inferior a la
suma de 7.707,00 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 diferència entre els imports de totes dues sumes, sempre que aquesta diferència no
determini per a l’interessat una percepció mensual conjunta de pensió i complement per un
import superior al de la quantia mínima de pensió que correspongui en termes mensuals.
Es presumeix que concorren els requisits que estableixen els paràgrafs anteriors quan
l’interessat hagi percebut durant 2020 ingressos per una quantia igual o inferior a 7.638,00
euros anuals. Aquesta presumpció es pot destruir, si s’escau, per les proves obtingudes
per l’Administració.
Únicament als 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.
Quan, de conformitat amb les previsions legals, es tingui reconeguda una part
proporcional de la pensió de viduïtat, el complement per a mínims s’ha d’aplicar, si s’escau,
en la mateixa proporció que es va tenir en compte per al reconeixement de la pensió.
Els efectes econòmics del reconeixement dels complements es retrotreuen 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 en ocasió d’exercir
el dret al cobrament d’una pensió el fet causant de la qual es va produir en l’exercici
anterior, els efectes econòmics poden ser els de la data d’inici d’aquesta, amb una
retroactivitat màxima d’un any des de la sol·licitud.
Dos. Els reconeixements de complements econòmics que s’efectuïn el 2021 per
declaracions de l’interessat tenen caràcter provisional fins que es comprovi la realitat o
efectivitat del declarat.
L’Administració pot revisar periòdicament, d’ofici o a instància de l’interessat, les
resolucions de reconeixement de complements econòmics, fet que pot suposar, si s’escau,
l’exigència del reintegrament del que el titular de la pensió ha percebut indegudament.
Aquest reintegrament es pot practicar a càrrec de les successives mensualitats de pensió.
Tres. Per tenir dret al complement per a mínims en els supòsits de pensions causades
a partir de gener de 2013, és necessari residir en el territori espanyol. Per a les pensions
causades a partir de la data indicada, l’import del complement esmentat en cap cas pot
superar la quantia fixada per a les pensions de jubilació i invalidesa en la seva modalitat
no contributiva a la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
Quatre. Durant 2021 les quanties mínimes de les pensions de classes passives
queden fixades, en còmput anual, en els imports següents:
Import
Classe de pensió

Pensió de jubilació o retir.
Pensió de viduïtat.
Pensió familiar diferent de la de viduïtat,
on N és el nombre de beneficiaris de la
pensió o pensions.

Amb cònjuge a
càrrec
–
Euros/any

Sense cònjuge:
unitat econòmica
unipersonal
–
Euros/any

Amb cònjuge no
a càrrec
–
Euros/any

11.914,00

9.655,80

9.164,40

9.655,80
9.412,20/N

En el supòsit de pensió o pensions a favor d’altres familiars que es percebin per
diversos beneficiaris, la xifra resultant no ha de ser inferior a 210,80 euros mensuals,
respecte de cadascun d’aquells beneficiaris. No obstant això, quan algun dels beneficiaris
sigui orfe de menys de 18 anys amb una discapacitat en grau igual o superior al 65 per
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cent, la quantia mínima a reconèixer a aquest orfe és de 414,70 euros mensuals, sempre
que es compleixi el requisit de límit d’ingressos esmentat.
En les pensions de viduïtat, els increments per fills que es puguin haver reconegut a
l’empara de la Llei 19/1974, de 27 de juny, i de la Llei 74/1980, de 29 de desembre, no
s’han de computar als efectes de l’aplicació del mínim que estableix el quadre anterior.
S’entén que hi ha cònjuge a càrrec del titular quan aquest estigui convivint amb el
pensionista i en depengui econòmicament. Es presumeix la convivència sempre que es
conservi el vincle matrimonial, sense perjudici que aquesta presumpció es pugui destruir
si l’Administració comprova el contrari, i als mateixos efectes, s’entén que hi ha
dependència econòmica quan els ingressos del cònjuge, per qualsevol concepte, no
superin el salari mínim interprofessional vigent.
Cinc. Els complements econòmics que regulen els apartats precedents d’aquest
article no s’apliquen a les pensions reconegudes a l’empara de la legislació especial
derivada de la Guerra Civil, les quanties de les quals es fixen a l’article 37 d’aquesta Llei,
excepte a les pensions d’orfandat reconegudes a l’empara del títol II de la Llei 37/1984, de
22 d’octubre, així com a les reconegudes a favor d’orfes no incapacitats més grans de 21
anys, causades per personal no funcionari a l’empara de les lleis 5/1979, de 18 de
setembre, i 35/1980, de 26 de juny.
Article 43. Reconeixement dels complements per mínims en les pensions de la Seguretat
Social.
U. En els termes que es determinin reglamentàriament, tenen dret a percebre els
complements necessaris per assolir la quantia mínima de pensions els pensionistes del
sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, que no percebin durant
2021 rendiments del treball, del capital o d’activitats econòmiques i guanys patrimonials,
d’acord amb el concepte establert per a les rendes esmentades en l’impost sobre la renda
de les persones físiques i computats de conformitat amb l’article 59 del text refós de la Llei
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre,
o que, si en perceben, no excedeixin els 7.707,00 euros l’any. Aquests complements per
mínims no tenen caràcter consolidable i són absorbibles amb qualsevol increment que
puguin experimentar les percepcions de l’interessat, ja sigui en concepte de revaloració o
per reconeixement de noves prestacions de caràcter periòdic.
Per acreditar les rendes i els ingressos, l’entitat gestora pot exigir al pensionista una
declaració d’aquests i, si s’escau, l’aportació de les declaracions tributàries presentades.
No obstant això, els pensionistes del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat
contributiva que percebin ingressos pels conceptes indicats en una quantia superior a la
xifra que assenyala el paràgraf primer d’aquest apartat, tenen dret a un complement per
mínims quan la suma en còmput anual d’aquests ingressos i dels corresponents a la pensió
ja revalorada sigui inferior a la suma de 7.707,00 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 mínims consisteix en la diferència entre els imports de totes dues sumes,
sempre que aquesta diferència no determini per a l’interessat una percepció mensual
conjunta de pensió i complement per un import superior al de la quantia mínima de pensió
que correspongui en termes mensuals. Només als efectes de garantia de complements per
mínims, s’equiparen a ingressos de treball les pensions públiques que no estiguin a càrrec
de qualsevol dels règims públics bàsics de previsió social.
Als efectes de mínims, les pensions públiques estrangeres que estiguin a càrrec de
qualsevol dels règims públics de previsió social es consideren concurrents amb les
pensions espanyoles.
Les quantitats a tant alçat i els pagaments periòdics abonats, amb caràcter
compensatori, als pensionistes espanyols, a l’empara de l’Acord subscrit entre Espanya i
el Regne Unit, el 18 de setembre de 2006, no es computen a cap efecte per al
reconeixement dels complements per assolir la quantia mínima de les pensions.
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Dos. S’entén que concorren els requisits que indica l’apartat anterior quan l’interessat
manifesti que durant 2021 ha de percebre rendiments computats en la forma que assenyala
l’apartat u, per una quantia igual o inferior a 7.707,00 euros.
Els pensionistes de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva que al llarg de
l’exercici 2021 percebin rendes acumulades superiors al límit a què es refereix el paràgraf
anterior, estan obligats a comunicar aquesta circumstància a les entitats gestores en el
termini d’un mes des que es produeixi.
Per acreditar les rendes i els ingressos, les entitats gestores de la Seguretat Social
poden requerir en qualsevol moment als perceptors de complements per mínims una
declaració d’aquests, així com dels seus béns patrimonials i, si s’escau, l’aportació de les
declaracions tributàries presentades.
Tres. Als efectes del que preveu aquest article, es considera que existeix cònjuge a
càrrec del titular d’una pensió quan aquell estigui convivint amb el pensionista i en
depengui econòmicament.
S’entén que hi ha dependència econòmica quan concorrin les circumstàncies següents:
a) Que el cònjuge del pensionista no sigui titular, al seu torn, d’una pensió a càrrec
d’un règim bàsic públic de previsió social; s’entenen compreses en aquest concepte les
pensions reconegudes per un altre Estat, així com els subsidis de garantia d’ingressos
mínims i per ajuda d’una tercera persona, tots dos previstos al text refós de la Llei general
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i les pensions assistencials que regula la Llei
45/1960, de 21 de juliol, per la qual es creen determinats fons nacionals per a l’aplicació
social de l’impost i de l’estalvi.
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 8.990,00
euros anuals.
Quan la suma, en còmput anual, dels rendiments a què es refereix 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 8.990,00 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 correspongui.
Quatre. Respecte a les pensions causades a partir de l’1 de gener de 2013, per tenir
dret al complement per assolir la quantia mínima de les pensions, és necessari residir en
el territori espanyol. Per a les pensions causades a partir de la data esmentada, l’import
d’aquests complements en cap cas pot superar la quantia a què es refereix l’apartat 2 de
l’article 59 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
Cinc. Durant l’any 2021 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 els imports següents:
Titulars
Amb
cònjuge a
càrrec
–
Euros/any

Sense
cònjuge:
unitat
econòmica
unipersonal
–
Euros/any

Amb
cònjuge no
a càrrec
–
Euros/any

Titular amb seixanta-cinc anys

11.914,00

9.655,80

9.164,40

Titular de menys de seixanta-cinc anys

11.170,60

9.034,20

8.538,60

Classe de pensió

Jubilació
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Titulars
Amb
cònjuge a
càrrec
–
Euros/any

Sense
cònjuge:
unitat
econòmica
unipersonal
–
Euros/any

Amb
cònjuge no
a càrrec
–
Euros/any

17.871,00

14.484,40

13.746,60

Gran invalidesa

17.871,00

14.484,40

13.746,60

Absoluta

11.914,00

9.655,80

9.164,40

Total: Titular amb seixanta-cinc anys

11.914,00

9.655,80

9.164,40

Total: Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre
anys

11.170,60

9.034,20

8.538,60

7.119,00

7.119,00

7.056,00

11.914,00

9.655,80

9.164,40

Titular amb càrregues familiars

–

11.170,60

–

Titular amb seixanta-cinc anys o amb una discapacitat en
grau igual o superior al 65 per 100

–

9.655,80

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys

–

9.034,20

–

Titular amb menys de seixanta anys

–

7.315,00

–

Classe de pensió

Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran
invalidesa.
Incapacitat permanent

Total: Derivada de malaltia comuna de menys de
seixanta anys
Parcial del règim d’accidents de treball: Titular amb
seixanta-cinc anys
Viduïtat

Classe de pensió

Euros/any

Orfandat
Per beneficiari

2.951,20

Per beneficiari de menys de 18 anys amb una discapacitat en grau igual o superior
al 65 per 100

5.805,80

En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementa en 7.315,00 euros/any distribuïts, si
s’escau, entre els beneficiaris.
Prestació d’orfandat
Un beneficiari

(1)

Diversos beneficiaris: a repartir entre nombre de beneficiaris 100

(1)

En favor de familiars
Per beneficiari

2.951,20

Si no hi ha vidu ni orfe pensionistes:
Un sol beneficiari de seixanta-cinc anys

7.131,60

Un sol beneficiari de menys de seixanta-cinc anys

6.721,40
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Euros/any

Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementa en l’import
que resulti de prorratejar 4.363,80 euros/any entre el nombre de beneficiaris.
(1) Quantia en funció de la base mínima de cotització.

CAPÍTOL VI
Altres disposicions en matèria de pensions públiques
Article 44. Revaloració de les pensions no contributives i altres prestacions de la
Seguretat Social.
U. Per a l’any 2021, la quantia de les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de
la Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, s’incrementa en l’1,8 per cent
respecte de la quantia establerta per a 2020, i queda en un import anual de 5.639,20
euros.
Dos. Per a l’any 2021, s’estableix un complement per a les pensions no contributives,
fixat en 525,00 euros anuals, per al pensionista que acrediti fefaentment no tenir un
habitatge en propietat i tenir, com a residència habitual, un habitatge llogat al pensionista
el propietari del qual no hi tingui cap relació de parentesc fins a tercer grau, ni sigui cònjuge
o persona amb la qual constitueixi una unió estable i convisqui amb una relació d’afectivitat
anàloga a la conjugal. En el cas d’unitats familiars en les quals convisquin diversos
perceptors de pensions no contributives, només pot percebre el complement el titular del
contracte de lloguer o, si són diversos, el primer d’ells.
Les normes per al reconeixement d’aquest complement són les que estableix el Reial
decret 1191/2012, de 3 d’agost, pel qual s’estableixen normes per al reconeixement del
complement de pensió per al lloguer d’habitatge a favor dels pensionistes de la Seguretat
Social en la seva modalitat no contributiva, i s’entén que les referències fetes a l’any 2012
s’han de considerar fetes a l’any 2021.
Tres. Les prestacions d’orfandat causades per violència contra la dona, previstes en
el tercer paràgraf de l’article 224.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, experimenten el 2021 un
increment igual al que s’aprovi per al salari mínim interprofessional per a l’any esmentat.
Article 45.

Pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa.

U. A partir de l’1 de gener de l’any 2021 la quantia de les pensions de l’extingida
assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa, no concurrents amb altres pensions
públiques, queda fixada en còmput anual en 6.183,80 euros.
A aquests efectes no es consideren pensions concurrents la prestació econòmica
reconeguda 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, ni la pensió percebuda pels mutilats útils o incapacitats de primer grau per causa de
la passada Guerra Civil Espanyola, independentment de quina fos la legislació reguladora,
ni el subsidi per ajuda de tercera persona que preveu el text refós de la Llei general de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, ni les pensions extraordinàries derivades d’actes de
terrorisme.
Dos. L’import de les pensions de vellesa o invalidesa de l’extingida assegurança
obligatòria de vellesa i invalidesa és, en còmput anual, de 6.001,80 euros quan concorrin
amb pensions de viduïtat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, o amb
alguna d’aquestes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viduïtat, sense
perjudici de l’aplicació, a la suma dels imports de totes aquestes, del límit que estableix la
disposició transitòria segona del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat
pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, llevat que els interessats tinguin
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reconeguts imports superiors amb anterioritat a l’1 de setembre de 2005, cas en què
s’apliquen les normes generals sobre revaloració, sempre que, per efecte d’aquestes
normes, la suma de les quanties de les pensions concurrents segueixi sent superior al límit
esmentat.
Tres. Les pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa no
experimenten cap revaloració el 2021 quan entrin en concurrència amb altres pensions
públiques diferents de les que esmenta l’apartat precedent.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan la suma de totes les pensions
concurrents, una vegada revalorades, i les de l’esmentada assegurança obligatòria de
vellesa i invalidesa sigui inferior a la quantia fixada per a la pensió d’aquesta assegurança
a l’apartat u d’aquest article, la pensió de l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa
es revalora en un import igual a la diferència resultant entre les dues quantitats. Aquesta
diferència no té caràcter consolidable, i és absorbible amb qualsevol increment que puguin
experimentar les percepcions de l’interessat, ja sigui en concepte de revaloracions o per
reconeixement de noves prestacions de caràcter periòdic.
Quatre. Quan, per al reconeixement d’una pensió de l’extingida assegurança
obligatòria de vellesa i invalidesa, s’hagin totalitzat períodes d’assegurança o de residència
complerts en altres països vinculats a Espanya per una norma internacional de Seguretat
Social que prevegi aquesta totalització, l’import de la pensió prorratejada a càrrec
d’Espanya no pot ser inferior al 50 per 100 de la quantia de la pensió de l’assegurança
obligatòria de vellesa i invalidesa que en cada moment correspongui.
Aquesta mateixa garantia s’aplica en relació amb els titulars d’altres pensions diferents
de les de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa que optin per alguna
d’aquestes pensions, sempre que en la data del fet causant de la pensió que s’estigui
percebent hagin complert tots els requisits exigits per l’assegurança esmentada.
TÍTOL V
De les operacions financeres
CAPÍTOL I
Deute públic
Article 46.

Deute públic.

U. S’autoritza a la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació
Digital un increment anual del saldo viu del deute de l’Estat en 132.047.108,55 milers
d’euros. El còmput s’efectua mitjançant una comparació del saldo viu del deute de l’Estat,
en termes efectius, entre l’inici i la fi de l’exercici pressupostari.
Dos. Aquest límit és efectiu al final de l’exercici, pot ser sobrepassat en el curs
d’aquest, i queda automàticament 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’ingressos que conté la present Llei i
l’evolució real d’aquests.
c) Per la diferència entre els crèdits pressupostaris totals dels capítols I a VIII i l’import
global de les obligacions reconegudes dels esmentats capítols en l’exercici.
d) Pels avançaments de tresoreria i la variació neta de les operacions no
pressupostàries amb impacte en la tresoreria de l’Estat, previstes legalment.
e) Per la variació neta en els drets i les obligacions de l’Estat reconeguts i pendents
d’ingrés i pagament en l’exercici, així com els drets recaptats i les obligacions pagades
corresponents a exercicis anteriors.
f) Per l’import net imputat als conceptes englobats en el capítol IX que no formen part
de l’emissió i l’amortització de deute públic.
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Aquestes revisions incrementen o redueixen el límit assenyalat a l’apartat anterior
segons suposin un augment o una disminució, respectivament, de la necessitat de
finançament de l’Estat.
Article 47. Operacions de crèdit autoritzades a organismes i entitats integrants del sector
públic institucional estatal.
U. S’autoritzen els organismes públics que consten a l’annex III d’aquesta Llei a
concertar operacions de crèdit durant l’any 2021 pels imports que, per a cada un, indica
l’annex esmentat.
Així mateix, s’autoritza la resta d’organismes i entitats integrants del sector públic
institucional estatal que consten en aquest mateix annex III a concertar operacions de
crèdit durant l’any 2021 pels imports que, per a cada una, indica l’annex esmentat.
L’autorització es refereix, en aquest cas, d’acord amb el que estableix l’article 111.2 de la
Llei general pressupostària, a les operacions de crèdit que no es concertin i es cancel·lin
dins de l’any.
Dos. Els organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat i les
universitats públiques no transferides, així com els consorcis, les fundacions i altres entitats
de dret públic que siguin agents d’execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i
Innovació i estiguin adscrits a l’Estat, poden concertar operacions de crèdit com a
conseqüència dels avançaments reemborsables que se’ls concedeixen amb càrrec al
capítol 8 del pressupost de l’Administració General de l’Estat.
Aquesta autorització és aplicable únicament als avançaments que es concedeixin amb
la finalitat de facilitar la disponibilitat de fons per al pagament de la part de les despeses
que, una vegada justificades, es financin amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional o al Fons Social Europeu.
Tres. Els organismes dependents del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic que consten a l’esmentat annex III, amb caràcter previ a la concertació de les
operacions corresponents i a fi de verificar la destinació de l’endeutament, han de sol·licitar
l’autorització de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, amb l’aportació d’un pla
economicofinancer justificatiu de l’operació, inclosos els supòsits en què l’endeutament se
sol·liciti per cobrir dèficits de tresoreria que es produeixin per desfasament entre els
pagaments que efectuï l’organisme en actuacions cofinançades amb fons europeus i els
retorns comunitaris corresponents a aquests pagaments.
Article 48. Informació de l’evolució del deute de l’Estat al Ministeri d’Afers Econòmics i
Transformació Digital i al Congrés dels Diputats i al Senat; i dels comptes oberts pel
Tresor en el Banc d’Espanya o en altres entitats financeres al Congrés dels Diputats i
al Senat.
Els organismes públics que tenen al seu càrrec la gestió de 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 Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d’Afers
Econòmics i Transformació Digital la informació següent: trimestralment, sobre els
pagaments efectuats i sobre la situació del deute l’últim dia del trimestre, i al començament
de cada any, sobre la previsió de despeses financeres i amortitzacions per a l’exercici.
El Govern ha de comunicar trimestralment a les Corts Generals, a través de la seva
Oficina Pressupostària, el saldo detallat de les operacions financeres concertades per
l’Estat i els organismes autònoms i el nombre de comptes oberts pel Tresor en el Banc
d’Espanya o en altres entitats financeres, així com els imports i l’evolució dels saldos.
L’Oficina ha de posar la documentació esmentada a disposició dels diputats, els senadors
i les comissions parlamentàries.
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Recursos aliens del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària.

D’acord amb el que disposa l’article 53.5 de la Llei 11/2015, de 18 de juny, de
recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, durant l’exercici
pressupostari de 2021 els recursos aliens del FROB no han de superar l’import de
12.451.737 milers d’euros.
CAPÍTOL II
Avals públics i altres garanties
Article 50.

Import dels avals de l’Estat.

U. L’import màxim dels avals a atorgar pel Consell de Ministres, segons el que
estableixen els articles 114.2 i 115 de la Llei 47/2003, 26 de novembre, general
pressupostària, durant l’exercici de l’any 2021, no pot excedir els 500.000 milers d’euros.
Dos. S’autoritza la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional perquè,
en l’execució dels avals de l’Estat als quals es refereixen l’apartat dos.e) de l’article 52 de
la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, i
l’apartat dos.b) de l’article 54 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a 2013, pugui efectuar els pagaments corresponents a les
obligacions garantides mitjançant operacions de tresoreria amb càrrec al concepte
específic establert amb aquesta finalitat.
Amb posterioritat a la seva realització, la Secretaria General del Tresor i Finançament
Internacional ha de procedir a l’aplicació definitiva al pressupost de despeses dels
pagaments efectuats en l’exercici, llevat dels efectuats el mes de desembre de cada any,
que s’han d’aplicar al pressupost l’any següent.
Article 51.

Avals de les entitats públiques empresarials i societats mercantils estatals.

S’autoritza la Societat Estatal de Participacions Industrials a prestar avals en l’exercici
de l’any 2021, en relació amb les operacions de crèdit que concertin i amb les obligacions
derivades de concursos d’adjudicació en què participin durant l’exercici esmentat les
societats mercantils en el capital de les quals participi directament o indirectament, fins a
un límit màxim d’1.210.000 milers d’euros.
Article 52.

Informació sobre avals públics atorgats.

El Govern ha de comunicar trimestralment a les Corts Generals, a través de la seva
Oficina Pressupostària, el saldo viu i les característiques principals dels avals públics
atorgats. L’Oficina ha de posar la documentació esmentada a disposició dels diputats, els
senadors i les comissions parlamentàries.
CAPÍTOL III
Relacions de l’Estat amb l’Institut de Crèdit Oficial
Article 53.

Fons per a la promoció del desenvolupament (FONPRODE).

U. Durant la vigència d’aquests pressupostos, la dotació anual al Fons per a la
promoció del desenvolupament ascendeix a 199.230 milers d’euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 12.03.143A.874 «Fons per a la promoció del desenvolupament
(FONPRODE)», que s’han de destinar a les finalitats que preveu l’article 2 de la Llei
36/2010, de 22 d’octubre, del Fons per a la promoció del desenvolupament.
Dos. El Consell de Ministres pot autoritzar operacions de caràcter reemborsable amb
càrrec al FONPRODE per un import de fins a 375.000 milers d’euros. D’acord amb el que
estableix l’article 13.3 de la Llei 36/2010, de 22 d’octubre, del Fons per a la promoció del
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desenvolupament, dins d’aquest límit de 375.000 milers d’euros, es poden autoritzar amb
càrrec al FONPRODE fins a 7.000 milers d’euros en concepte d’assistència tècnica que
pel seu caràcter no reemborsable comporti un ajust en el dèficit públic.
Tres. Així mateix, el Consell de Ministres pot autoritzar el pagament amb càrrec al
Fons de les despeses necessàries per a la gestió del mateix Fons, així com altres despeses
associades a les operacions de préstec o inversió finançades amb càrrec a aquest.
Quatre. Es poden autoritzar igualment les operacions de refinançament de crèdits
concedits amb anterioritat amb càrrec al Fons que es portin a terme en compliment dels
oportuns acords bilaterals o multilaterals de renegociació del deute exterior dels països
prestataris dels quals Espanya sigui part.
Cinc. Són recursos addicionals a la dotació prevista per al FONPRODE tots els
retorns procedents dels seus actius i que tinguin l’origen en operacions aprovades a
iniciativa del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació. Són igualment
recursos del Fons els imports dipositats en els comptes corrents del FONPRODE.
Sis. La compensació anual a l’ICO que estableix l’article 14 de la Llei 36/2010, de 22
d’octubre, del Fons per a la promoció del desenvolupament, s’ha d’efectuar amb càrrec als
recursos del mateix FONPRODE, prèvia autorització per acord del Consell de Ministres,
per les despeses en què incorri en l’exercici i l’execució de la funció que se li encomana.
Article 54.

Fons de cooperació per a aigua i sanejament (FCAS).

La dotació al Fons de cooperació per a aigua i sanejament a què es refereix la
disposició addicional seixanta-unena de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a 2008, ascendeix, l’any 2021, a 15.000 milers
d’euros, i s’ha de destinar a les finalitats que preveu l’apartat tres de la disposició addicional
esmentada.
Són recursos addicionals a la dotació prevista per al FCAS els retorns procedents de
reintegraments de programes del FCAS aprovats a iniciativa del Ministeri d’Afers Exteriors,
Unió Europea i Cooperació. Igualment són recursos del FCAS els imports dipositats en els
seus comptes corrents.
El Consell de Ministres pot autoritzar operacions amb càrrec al Fons per un import
anual de 65.000 milers d’euros al llarg de l’any 2021, tenint en compte els recursos
addicionals que preveu el paràgraf anterior.
Només es poden autoritzar amb càrrec al FCAS operacions de caràcter reemborsable,
amb les excepcions següents:
– Les operacions necessàries per fer front a les despeses derivades de la gestió del
fons, això és, les despeses d’avaluació, seguiment, inspecció i assistència tècnica o
d’altres despeses associades a les operacions formalitzades pel Fons.
– Les operacions de caràcter no reemborsable que es financin amb els recursos
extraordinaris procedents de reintegraments de programes bilaterals que no s’hagin pogut
portar a terme totalment o parcialment, així com d’excedents de programes ja finalitzats,
sempre que les operacions esmentades es facin en el mateix exercici en què es produeixi
el reintegrament. Excepcionalment, el 2021 es poden utilitzar reintegraments de fons
rendits el 2020.
El Govern ha d’informar les Corts Generals, a través de la seva Oficina Pressupostària,
durant el primer semestre de l’any, de les operacions autoritzades pel Consell de Ministres
a càrrec d’aquest Fons de l’any anterior. L’Oficina ha de posar la documentació esmentada
a disposició dels diputats, els senadors i les comissions parlamentàries.
Article 55.

Fons per a la internacionalització de l’empresa (FIEM).

U. Durant la vigència d’aquests pressupostos, la dotació al Fons per a la
internacionalització de l’empresa ascendeix a 120.087,60 milers d’euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 20.06.431A.871 «Al Fons per a la internacionalització de
l’empresa (FIEM)», que s’han de destinar a les finalitats que preveu l’article 4 de la
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Llei 11/2010, de 28 de juny, de reforma del sistema de suport financer a la
internacionalització de l’empresa espanyola.
Dos. Es poden autoritzar operacions amb càrrec al FIEM per un import anual de fins
a 500.000 milers d’euros.
Queden expressament excloses d’aquesta limitació les operacions de refinançament
de crèdits concedits amb anterioritat a càrrec del Fons que es portin a terme en compliment
dels oportuns acords bilaterals o multilaterals de renegociació del deute exterior dels
països prestataris, en què Espanya sigui part.
El Consell de Ministres pot autoritzar projectes individuals de rellevància especial per
a la internacionalització atenent el seu import, i acordar, si s’escau, la imputació de part del
projecte dins del límit que preveu el paràgraf primer d’aquest apartat, i els successius
imports del projecte queden per a imputació en exercicis posteriors, dins dels límits que
preveuen les lleis de pressupostos anuals corresponents.
No es poden autoritzar amb càrrec a la FIEM operacions de caràcter no reemborsable,
i queden excloses d’aquesta limitació les operacions necessàries per fer front a les
despeses derivades de la gestió del Fons, que en qualsevol cas ha d’ajustar la seva
activitat de manera que no presenti necessitat de finançament mesurat segons el Sistema
Europeu de Comptes Nacionals.
Tres. Són recursos addicionals a la dotació prevista per al FIEM els retorns que
tinguin lloc durant l’exercici econòmic en curs i que tinguin l’origen en operacions del FIEM
o en operacions aprovades amb càrrec al Fons d’ajuda al desenvolupament, a iniciativa
del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Quatre. La compensació anual a l’ICO que estableix l’article 11.3 de la Llei 11/2010,
de 28 de juny, de reforma del sistema de suport financer a la internacionalització de
l’empresa espanyola, s’ha d’efectuar amb càrrec als recursos del mateix FIEM, prèvia
autorització del Consell de Ministres, per les despeses en què incorri en l’exercici i
l’execució de la funció que se li encomana.
Cinc. El Govern ha d’informar anualment les Corts Generals, a través de la seva
Oficina Pressupostària, i el Consell Econòmic i Social, de les operacions, els projectes i les
activitats autoritzades a càrrec del FIEM, dels seus objectius i beneficiaris del finançament,
condicions financeres i avaluacions, així com sobre el desenvolupament de les operacions
en curs al llarg del període previst. L’Oficina Pressupostària de les Corts Generals ha de
posar la documentació esmentada a disposició dels diputats, els senadors i les comissions
parlamentàries.
Article 56.
U.

Reemborsaments de l’Estat a l’Institut de Crèdit Oficial.

Conveni d’ajust recíproc d’interessos (CARI).

L’Estat ha de reemborsar durant l’any 2021 a l’Institut de Crèdit Oficial tant les
quantitats que aquest hagi satisfet a les institucions financeres en pagament de les
operacions d’ajust d’interessos que preveu la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport
als emprenedors i la seva internacionalització, com els costos de gestió d’aquestes
operacions en què aquell hagi incorregut.
Per a aquest propòsit, la dotació per a l’exercici econòmic 2021 al sistema CARI
(Conveni d’ajust recíproc d’interessos) és la que consta a l’aplicació pressupostària
20.06.431A.444.
En cas que hi hagi saldos positius del sistema a favor de l’Institut de Crèdit Oficial a 31
de desembre de l’any 2021, una vegada deduïts els costos de gestió en què hagi incorregut
l’ICO, aquests s’han d’ingressar en el Tresor.
S’autoritza, de manera excepcional, poder compensar l’ICO pels saldos negatius
d’exercicis anteriors pendents de liquidació amb càrrec als resultats positius que, si
s’escau, llanci l’instrument a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals
de l’Estat per a 2021.
Dins del conjunt d’operacions d’ajust d’interessos aprovades al llarg de l’exercici 2021,
l’import dels crèdits a l’exportació a què es refereix l’article 4.2 del Reglament aprovat pel
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Reial decret 677/1993, de 7 de maig, que es poden aprovar durant l’any 2021, ascendeix
a 480.000 milers d’euros.
Amb la finalitat d’optimitzar la gestió financera de les operacions d’ajust recíproc
d’interessos, l’Institut de Crèdit Oficial, amb càrrec als mateixos ingressos i dotacions que
assenyala el paràgraf anterior i de conformitat amb els seus Estatuts i normes d’actuació,
pot concertar per si mateix o a través d’agents financers d’intermediació operacions
d’intercanvi financer que tinguin per objecte cobrir el risc que per al Tresor pugui suposar
l’evolució dels tipus d’interès, previ informe favorable de la Secretaria General del Tresor i
Finançament Internacional i autorització de la Direcció General de Comerç Internacional i
Inversions del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Dos. Reemborsaments de l’Estat a l’Institut de Crèdit Oficial com a conseqüència
d’altres activitats:
En els supòsits 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 Afers Econòmics han d’incloure informació
sobre la reserva de crèdit o de la manera de finançar la despesa que se’n derivi.
Article 57.

Adquisició d’accions i participacions d’institucions financeres multilaterals.

U. No es poden fer operacions d’adquisició d’accions i participacions d’institucions
financeres multilaterals o d’aportacions a fons constituïts en aquestes amb impacte en el
dèficit públic i finançades amb càrrec a l’aplicació pressupostària 27.04.923P.895
«Institucions financeres multilaterals».
Dos. Als efectes del compliment del que preveu l’apartat anterior la Secretaria
General del Tresor i Finançament Internacional ha d’adjuntar a les propostes de
finançament amb càrrec a l’aplicació pressupostària esmentada un informe sobre el seu
impacte en el dèficit públic, que ha d’elaborar, amb la sol·licitud prèvia corresponent, la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
TÍTOL VI
Normes tributàries
CAPÍTOL I
Impostos directes
Secció 1a
Article 58.

Impost sobre la renda de les persones físiques

Escala general de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica l’apartat 1
de l’article 63 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les
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persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre
la renda de no residents i sobre el patrimoni, que queda redactat de la manera següent:
«1. La part de la base liquidable general que excedeixi l’import del mínim
personal i familiar a què es refereix l’article 56 d’aquesta Llei es grava de la manera
següent:
1r A la base liquidable general se li apliquen els tipus que s’indiquen a l’escala
següent:
Base liquidable
–
Fins a euros

Quota íntegra
–
Euros

Resta base liquidable
–
Fins a euros

Tipus aplicable
–
Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

9,50

12.450,00

1.182,75

7.750,00

12,00

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00

35.200,00

4.362,75

24.800,00

18,50

60.000,00

8.950,75

240.000,00

22,50

300.000,00

62.950,75

En endavant

24,50

2n La quantia resultant s’ha de minorar en l’import derivat d’aplicar a la part de
la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar l’escala que
preveu el número 1r anterior.»
Article 59. Tipus de gravamen de l’estalvi en l’impost sobre la renda de les persones
físiques.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, s’introdueixen les
modificacions següents a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda
de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats,
sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni:
U.

Es modifica l’article 66, que queda redactat de la manera següent:
«Article 66.

Tipus de gravamen de l’estalvi.

1. La part de base liquidable de l’estalvi que excedeixi, si s’escau, l’import del
mínim personal i familiar a què es refereix l’article 56 d’aquesta Llei es grava de la
manera següent:
1r A la base liquidable de l’estalvi se li apliquen els tipus que s’indiquen a
l’escala següent:
Base liquidable de
l’estalvi
–
Fins a euros

Quota íntegra
–
Euros

Resta base liquidable
de l’estalvi
–
Fins a euros

Tipus aplicable
–
Percentatge

0

0

6.000

9,5

6.000,00

570

44.000

10,5

50.000,00

5.190

150.000

11,5

200.000,00

22.440

En endavant

13,00
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2n La quantia resultant s’ha de minorar en l’import derivat d’aplicar a la part de
la base liquidable de l’estalvi corresponent al mínim personal i familiar l’escala que
preveu el número 1r anterior.
2. En el cas dels contribuents que tinguin la residència habitual a l’estranger
perquè concorri alguna de les circumstàncies a què es refereixen l’apartat 2 de
l’article 8 i l’apartat 1 de l’article 10 d’aquesta Llei, la part de base liquidable de
l’estalvi que excedeixi, si s’escau, l’import del mínim personal i familiar a què es
refereix l’article 56 d’aquesta Llei es grava de la manera següent:
1r A la base liquidable de l’estalvi se li apliquen els tipus que s’indiquen a
l’escala següent:
Base liquidable de
l’estalvi
–
Fins a euros

Quota íntegra
–
Euros

Resta base liquidable
de l’estalvi
–
Fins a euros

Tipus aplicable
–
Percentatge

0

0

6.000

19

6.000,00

1.140

44.000

21

50.000,00

10.380

150.000

23

200.000,00

44.880

En endavant

26

2n La quantia resultant s’ha de minorar en l’import derivat d’aplicar a la part de
la base liquidable de l’estalvi corresponent al mínim personal i familiar l’escala que
preveu el número 1r anterior.»
Dos.

Es modifica l’article 76, que queda redactat de la manera següent:

«Article 76.

Tipus de gravamen de l’estalvi.

La part de base liquidable de l’estalvi que excedeixi, si s’escau, l’import del
mínim personal i familiar que resulti dels increments o les disminucions a què es
refereix l’article 56.3 d’aquesta Llei, es grava de la manera següent:
1r A la base liquidable de l’estalvi se li apliquen els tipus que s’indiquen a
l’escala següent:
Base liquidable de
l’estalvi
–
Fins a euros

Quota íntegra
–
Euros

Resta base liquidable
de l’estalvi
–
Fins a euros

Tipus aplicable
–
Percentatge

0

0

6.000

9,5

6.000,00

570

44.000

10,5

50.000,00

5.190

150.000

11,5

200.000,00

22.440

En endavant

13,00

2n La quantia resultant s’ha de minorar en l’import derivat d’aplicar a la part de
la base liquidable de l’estalvi corresponent al mínim personal i familiar que resulti
dels increments o les disminucions a què es refereix l’article 56.3 d’aquesta Llei,
l’escala que preveu el número 1r anterior.»
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Article 60. Escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes
del treball.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica l’apartat 1
de l’article 101 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre
la renda de no residents i sobre el patrimoni, que queda redactat de la manera següent:
«1. El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del
treball derivats de relacions laborals o estatutàries i de pensions i havers passius es
determina d’acord amb el procediment que s’estableixi per reglament.
Per determinar el percentatge de retenció o ingrés a compte es poden tenir en
consideració les circumstàncies personals i familiars i, si s’escau, les rendes del
cònjuge i les reduccions i deduccions, així com les retribucions variables previsibles,
en els termes que s’estableixin per reglament, i s’aplica l’escala següent:
Base per calcular el
tipus de retenció
–
Fins a euros

Quota de retenció
–
Euros

Resta base per
calcular el tipus de
retenció
–
Fins a euros

Tipus aplicable
–
Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

19,00

12.450,00

2.365,50

7.750,00

24,00

20.200,00

4.225,50

15.000,00

30,00

35.200,00

8.725,50

24.800,00

37,00

60.000,00

17.901,50

240.000,00

45,00

300.000,00

125.901,50

En endavant

47,00

A aquests efectes, es presumeixen retribucions variables previsibles, com a
mínim, les obtingudes l’any anterior, llevat que concorrin circumstàncies que
permetin acreditar de manera objectiva un import inferior.
Si es tracta d’endarreriments que correspongui imputar a exercicis anteriors, el
percentatge de retenció i ingrés a compte és del 15 per cent, llevat que siguin
aplicables els percentatges que preveuen els apartats 2 i 3 d’aquest article.
Els percentatges de retenció i ingrés a compte que preveu aquest apartat es
redueixen en un 60 per cent quan es tracti de rendiments obtinguts a Ceuta o Melilla
que tinguin dret a la deducció en la quota prevista a l’article 68.4 d’aquesta Llei.»
Article 61.

Escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifiquen les lletres
e) i f) de l’apartat 2 de l’article 93 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre
la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre
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societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, que queden redactades de
la manera següent:
«e) Per a la determinació de la quota íntegra:
1r A la base liquidable, llevat de la part d’aquesta corresponent a les rendes a
què es refereix l’article 25.1.f) del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de
no residents, se li apliquen els tipus que s’indiquen a l’escala següent:
Base liquidable
–
Euros

Tipus aplicable
–
Percentatge

Fins a 600.000 euros.

24

Des de 600.000,01 euros endavant.

47

2n A la part de la base liquidable corresponent a les rendes a què es refereix
l’article 25.1.f) del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, se
li apliquen els tipus que s’indiquen a l’escala següent:
Base liquidable
de l’estalvi
–
Fins a euros

Quota íntegra
–
Euros

Resta base liquidable
de l’estalvi
–
Fins a euros

Tipus aplicable
–
Percentatge

0

0

6.000

19

6.000,00

1.140

44.000

21

50.000,00

10.380

150.000

23

200.000,00

44.880

En endavant

26

f) Les retencions i els ingressos a compte en concepte de pagaments a compte
de l’impost s’han de practicar, en els termes que s’estableixin reglamentàriament,
d’acord amb la normativa de l’impost sobre la renda de no residents.
No obstant això, el percentatge de retenció o ingrés a compte sobre rendiments
del treball és del 24 per cent. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador
de rendiments del treball durant l’any natural excedeixin els 600.000 euros, el
percentatge de retenció aplicable a l’excés és del 47 per cent.»
Article 62. Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a
sistemes de previsió social.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de
modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents
i sobre el patrimoni:
U. Es modifiquen els apartats 5 i 7 de l’article 51, que queden redactats de la manera
següent:
«Article 51.
social.

Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió

[…]
5. Les primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin
exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència de conformitat
amb el que disposa la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència.
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Igualment, les persones que tinguin amb el contribuent una relació de parentesc
en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, o pel seu cònjuge, o per
les persones que tinguin el contribuent al seu càrrec en règim de tutela o acolliment,
poden reduir en la seva base imposable les primes satisfetes a aquestes
assegurances privades, tenint en compte el límit de reducció que preveu l’article 52
d’aquesta Llei.
El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin
primes a favor d’un mateix contribuent, incloses les del mateix contribuent, no pot
excedir els 2.000 euros anuals.
Aquestes primes no estan subjectes a l’impost sobre successions i donacions.
El contracte d’assegurança ha de complir en tot cas el que disposen les lletres
a) i c) de l’apartat 3 anterior.
En els aspectes no regulats específicament en els paràgrafs anteriors i les seves
normes de desplegament, és aplicable el que disposa l’últim paràgraf de l’apartat 3
anterior.
Quan es tracti d’assegurances col·lectives de dependència efectuades d’acord
amb el que preveu la disposició addicional primera del text refós de la Llei de
regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de
29 de novembre, com a prenedor de l’assegurança hi ha de constar exclusivament
l’empresa, i la condició d’assegurat i beneficiari correspon al treballador. Les primes
satisfetes per l’empresa en virtut d’aquests contractes d’assegurança i imputades al
treballador tenen un límit de reducció propi i independent de 5.000 euros anuals.
S’ha de desplegar reglamentàriament el que preveu aquest apartat.»
[…]
«7. A més de les reduccions efectuades amb els límits que preveu l’article
següent, els contribuents el cònjuge dels quals no obtingui rendiments nets del
treball ni d’activitats econòmiques, o n’obtingui en una quantia inferior a 8.000 euros
anuals, poden reduir en la base imposable les aportacions efectuades als sistemes
de previsió social que preveu aquest article dels quals sigui partícip, mutualista o
titular el cònjuge esmentat, amb el límit màxim de 1.000 euros anuals.
Aquestes aportacions no estan subjectes a l’impost sobre successions i
donacions.»
Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 52, que queda redactat de la manera següent:
«Article 52.

Límit de reducció.

1. Com a límit màxim conjunt per a les reduccions previstes en els apartats 1,
2, 3, 4 i 5 de l’article 51 d’aquesta Llei, s’aplica la quantitat inferior de les següents:
a) El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats
econòmiques percebuts individualment en l’exercici.
b) 2.000 euros anuals.
Aquest límit s’ha d’incrementar en 8.000 euros, sempre que aquest increment
provingui de contribucions empresarials.
Les aportacions pròpies que l’empresari individual efectuï a plans de pensions
d’ocupació o a mutualitats de previsió social, dels quals, al seu torn, sigui promotor
i partícip o mutualista, així com les que efectuï a plans de previsió social empresarial
o assegurances col·lectives de dependència dels quals, al seu torn, sigui prenedor i
assegurat, es consideren contribucions empresarials, als efectes del còmput
d’aquest límit.
A més, 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de
dependència satisfetes per l’empresa.»
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Tres. Es modifica la disposició addicional setzena, que queda redactada de la manera
següent:
«Disposició addicional setzena.
sistemes de previsió social.

Límit financer d’aportacions i contribucions als

L’import anual màxim conjunt d’aportacions i contribucions empresarials als
sistemes de previsió social que preveuen els apartats 1, 2, 3, 4 i 5 de l’article 51, de
la disposició addicional novena i de l’apartat dos de la disposició addicional onzena
d’aquesta Llei és de 2.000 euros anuals.
Aquest límit s’ha d’incrementar en 8.000 euros, sempre que aquest increment
provingui de contribucions empresarials.
Les aportacions pròpies que l’empresari individual efectuï a plans de pensions
d’ocupació o a mutualitats de previsió social dels quals, al seu torn, sigui promotor i
partícip o mutualista, així com les que efectuï a plans de previsió social empresarial
o assegurances col·lectives de dependència dels quals, al seu torn, sigui prenedor i
assegurat, es consideren contribucions empresarials, als efectes del còmput
d’aquest límit.
A més, per a assegurances col·lectives de dependència contractades per
empreses per cobrir compromisos per pensions, s’estableix un límit addicional de
5.000 euros anuals per a les primes satisfetes per l’empresa.»
Article 63. Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva en l’impost
sobre la renda de les persones físiques.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica la disposició
transitòria trenta-dosena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda
de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats,
sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, que queda redactada de la manera
següent:
«Disposició transitòria trenta-dosena. Límits per a l’aplicació del mètode
d’estimació objectiva en els exercicis 2016 a 2021.
Per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, les magnituds de 150.000
i 75.000 euros a què es refereix l’apartat a’) de la lletra b) de la norma 3a de l’apartat
1 de l’article 31 d’aquesta Llei, queden fixades en 250.000 i 125.000 euros,
respectivament.
Així mateix, per a aquests exercicis, la magnitud de 150.000 euros a què es
refereix la lletra c) de la norma 3a de l’apartat 1 de l’article 31 d’aquesta Llei queda
fixada en 250.000 euros.»
Secció 2a
Article 64.

Impost sobre la renda de no residents

Rendes exemptes.

Amb efectes a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida,
s’introdueixen les modificacions següents en el text refós de la Llei de l’impost sobre la
renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març:
U. Es modifiquen les lletres c) i h) de l’apartat 1 de l’article 14, que queden redactades
de la manera següent:
«Article 14.

Rendes exemptes.

[…]
c) Els interessos i els altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de
capitals propis a què es refereix l’article 25.2 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre,
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de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les
lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el
patrimoni, així com els guanys patrimonials derivats de béns mobles obtinguts sense
mediació d’establiment permanent, per residents en un altre Estat membre de la
Unió Europea o en un altre Estat integrant de l’Espai Econòmic Europeu o per
establiments permanents d’aquests residents situats en un altre Estat membre de la
Unió Europea o en un altre Estat integrant de l’Espai Econòmic Europeu.
En el cas d’estats que formin part de l’Espai Econòmic Europeu que no siguin
estats membres de la Unió Europea, s’ha d’aplicar el que disposa el paràgraf
anterior sempre que hi hagi un intercanvi efectiu d’informació tributària en els termes
que preveu l’apartat 4 de la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29
de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal.
El que disposen els paràgrafs anteriors no és aplicable als guanys patrimonials
derivats de la transmissió d’accions, participacions o altres drets en una entitat en
els casos següents:
1. Que l’actiu de l’entitat consisteixi principalment, directament o indirectament,
en béns immobles situats en territori espanyol.
2. En el cas de contribuents persones físiques, que, en algun moment anterior,
durant el període de 12 mesos precedent a la transmissió, el contribuent hagi
participat, directament o indirectament, en almenys el 25 per cent del capital o
patrimoni de l’entitat.
3. En el cas d’entitats no residents, que la transmissió no compleixi els requisits
per a l’aplicació de l’exempció que preveu l’article 21 de la Llei de l’impost sobre
societats.»
[…]
«h) Els beneficis distribuïts per les societats filials residents en territori
espanyol a les seves societats matrius residents en altres estats membres de la
Unió Europea o als establiments permanents d’aquestes últimes situats en altres
estats membres, quan concorrin els requisits següents:
1r Que totes dues societats estiguin subjectes i no exemptes a algun dels
tributs que graven els beneficis de les entitats jurídiques en els estats membres de
la Unió Europea, esmentats a l’article 2.c) de la Directiva 2011/96/UE del Consell, de
30 de juny de 2011, relativa al règim aplicable a les societats matrius i filials d’estats
membres diferents, i els establiments permanents estiguin subjectes i no exempts a
imposició a l’Estat en què estiguin situats.
2n Que la distribució del benefici no sigui conseqüència de la liquidació de la
societat filial.
3r Que totes dues societats revesteixin alguna de les formes que preveu
l’annex de la Directiva 2011/96/UE del Consell, de 30 de juny de 2011, relativa al
règim aplicable a les societats matrius i filials d’estats membres diferents, modificada
per la Directiva 2014/86/UE del Consell, de 8 de juliol de 2014.
Té la consideració de societat matriu l’entitat que tingui en el capital d’una altra
societat una participació directa o indirecta de, com a mínim, el 5 per cent. Aquesta
última té la consideració de societat filial. La participació esmentada s’ha d’haver
mantingut de manera ininterrompuda durant l’any anterior al dia en què sigui exigible
el benefici que es distribueixi o, si no, que es mantingui durant el temps que sigui
necessari per completar un any.
Per al còmput del termini també s’ha de tenir en compte el període en què la
participació l’hagin tingut ininterrompudament altres entitats que compleixin les
circumstàncies a què es refereix l’article 42 del Codi de comerç per formar part del
mateix grup de societats, independentment de la residència i de l’obligació de
formular comptes anuals consolidats. En aquest últim cas, la quota tributària
ingressada s’ha de tornar una vegada complert el termini esmentat.
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La residència es determina d’acord amb la legislació de l’Estat membre que
correspongui, sense perjudici del que estableixin els convenis per evitar la doble
imposició.
No obstant el que s’ha previst anteriorment, la ministra d’Hisenda pot declarar, a
condició de reciprocitat, que el que estableix aquesta lletra h) sigui aplicable a les
societats filials que revesteixin una forma jurídica diferent de les que preveu l’annex
de la Directiva i als dividends distribuïts a una societat matriu que tingui en el capital
d’una societat filial resident a Espanya una participació directa o indirecta de, com a
mínim, el 5 per cent, sempre que es compleixin la resta de les condicions que
estableix aquesta lletra h).
El que estableix aquesta lletra h) no és aplicable quan la majoria dels drets de
vot de la societat matriu els tinguin, directament o indirectament, persones físiques
o jurídiques que no resideixin en estats membres de la Unió Europea o en estats
integrants de l’Espai Econòmic Europeu amb els quals hi hagi un intercanvi efectiu
d’informació en matèria tributària en els termes que preveu l’apartat 4 de la
disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures
per a la prevenció del frau fiscal, excepte quan la constitució i operativa d’aquella
respon a motius econòmics vàlids i raons empresarials substantives.
El que disposa aquesta lletra h) s’ha d’aplicar igualment als beneficis distribuïts
per les societats filials residents en territori espanyol a les seves societats matrius
residents en els estats integrants de l’Espai Econòmic Europeu o als establiments
permanents d’aquestes últimes situats en altres estats integrants, quan concorrin els
requisits següents:
1r Que els estats integrants de l’Espai Econòmic Europeu on resideixin les
societats matrius tinguin un intercanvi efectiu d’informació en matèria tributària en
els termes que preveu l’apartat 4 de la disposició addicional primera de la Llei
36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal.
2n Es tracti de societats subjectes i no exemptes a un tribut equivalent als que
graven els beneficis de les entitats jurídiques en els estats membres de la Unió
Europea, esmentats a l’article 2.c) de la Directiva 2011/96/UE del Consell, de 30 de
juny de 2011, relativa al règim aplicable a les societats matrius i filials d’estats
membres diferents, i els establiments permanents estiguin subjectes i no exempts a
imposició a l’Estat en què estiguin situats.
3r Les societats matrius residents en els estats integrants de l’Espai Econòmic
Europeu revesteixin alguna forma equivalent a les que preveu l’annex de la Directiva
2011/96/UE del Consell, de 30 de juny de 2011, relativa al règim aplicable a les
societats matrius i filials d’estats membres diferents.
4t Es compleixin la resta dels requisits que estableix aquesta lletra h).»
Dos. S’afegeix una disposició transitòria, que es numera com a segona, i l’actual
disposició transitòria única passa a numerar-se com a primera, amb la redacció següent:
«Disposició transitòria segona.

Règim transitori de l’exempció de l’article 14.1.h).

L’exempció a la qual es refereix la lletra h) de l’apartat 1 de l’article 14 és
aplicable durant els anys 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 a les participacions
adquirides abans de l’1 de gener de 2021 el valor d’adquisició de les quals sigui
superior a 20 milions d’euros sense que sigui necessari que la participació, directa
o indirecta, assoleixi el 5 per cent en el capital i sempre que es compleixin la resta
dels requisits que estableix l’esmentat article 14.1.h).»
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Impost sobre societats

Article 65. Limitació de l’exempció sobre dividends i rendes positives derivades de la
transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents
en territori espanyol.
Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021
que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, s’introdueixen
les modificacions següents a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre
societats:
U.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 16, que queda redactat de la manera següent:
«1. Les despeses financeres netes són deduïbles amb el límit del 30 per cent
del benefici operatiu de l’exercici.
A aquests efectes, s’entén per despeses financeres netes l’excés de despeses
financeres respecte dels ingressos derivats de la cessió a tercers de capitals propis
meritats en el període impositiu, excloses les despeses a què es refereixen les
lletres g), h) i j) de l’article 15 d’aquesta Llei.
El benefici operatiu es determina a partir del resultat d’explotació del compte de
pèrdues i guanys de l’exercici determinat d’acord amb el Codi de comerç i la resta
de la normativa comptable de desplegament, eliminant-ne l’amortització de
l’immobilitzat, la imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres, el
deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat, i addicionant-hi els ingressos
financers de participacions en instruments de patrimoni, sempre que es
corresponguin amb dividends o participacions en beneficis d’entitats en les quals el
percentatge de participació, directa o indirecta, sigui almenys del 5 per cent, excepte
que aquestes participacions s’hagin adquirit amb deutes les despeses financeres
dels quals no siguin deduïbles per aplicació de la lletra h) de l’apartat 1 de l’article
15 d’aquesta Llei.
En tot cas, són deduïbles despeses financeres netes del període impositiu per
un import d’1 milió d’euros.
Les despeses financeres netes que no hagin estat objecte de deducció es poden
deduir en els períodes impositius següents, conjuntament amb les del període
impositiu corresponent, i amb el límit que preveu aquest apartat.»

Dos. Es modifiquen el primer paràgraf de la lletra a) de l’apartat 1 i la lletra a) de
l’apartat 6 i s’afegeixen els apartats 10 i 11, nous, a l’article 21, que queden redactats de la
manera següent:
«Article 21. Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de
valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en
territori espanyol.
1. Estan exempts els dividends o participacions en beneficis d’entitats, quan es
compleixin els requisits següents:
a) Que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els
fons propis de l’entitat sigui, almenys, del 5 per cent.»
[…]
«6. No s’han d’integrar en la base imposable les rendes negatives derivades
de la transmissió de la participació en una entitat respecte de la qual es doni alguna
de les circumstàncies següents:
a) que es compleixin els requisits que estableix l’apartat 3 d’aquest article. No
obstant això, el requisit relatiu al percentatge de participació s’entén complert quan
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aquest s’hagi assolit en algun moment durant l’any anterior al dia en què es produeixi
la transmissió.»
[…]
«10. L’import dels dividends o participacions en beneficis d’entitats i l’import de
la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat i en la
resta de supòsits a què es refereix l’apartat 3 anterior, als quals sigui aplicable
l’exempció que preveu aquest article, s’ha de reduir, als efectes de l’aplicació de
l’exempció esmentada, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió
referides a aquestes participacions.
11. La reducció aplicable a dividends o participacions en beneficis d’entitats a
què es refereix l’apartat anterior no és aplicable quan concorrin les circumstàncies
següents:
a) els dividends o participacions en beneficis els percebi una entitat amb un
import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediatament anterior que
sigui inferior a 40 milions d’euros.
Als efectes de determinar l’import net de la xifra de negocis és aplicable el que
disposa l’apartat 2 de l’article 101 d’aquesta Llei.
L’entitat a què es refereix aquesta lletra ha de complir els requisits següents:
i) no tenir la consideració d’entitat patrimonial en els termes que estableix
l’apartat 2 de l’article 5 d’aquesta Llei;
ii) no formar part, amb caràcter previ a la constitució de l’entitat a què es
refereix la lletra b) d’aquest apartat, d’un grup de societats en el sentit de l’article 42
del Codi de comerç, independentment de la residència i de l’obligació de formular
comptes anuals consolidats;
iii) no tenir, amb caràcter previ a la constitució de l’entitat a què es refereix la
lletra b) d’aquest apartat, un percentatge de participació, directa o indirecta, en el
capital o en els fons propis d’una altra entitat igual o superior al 5 per cent.
b) els dividends o participacions en beneficis procedeixin d’una entitat
constituïda amb posterioritat a l’1 de gener de 2021 en la qual es tingui, de manera
directa i des de la seva constitució, la totalitat del capital o els fons propis.
c) els dividends o participacions en beneficis es percebin en els períodes
impositius que concloguin en els 3 anys immediats i successius a l’any de constitució
de l’entitat que els distribueixi.»
Tres. Es modifiquen la lletra a) de l’apartat 1 i l’apartat 4 de l’article 32, que queden
redactats de la manera següent:
«Article 32. Deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional:
dividends i participacions en beneficis.
[…]
a) Que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els
fons propis de l’entitat no resident sigui, almenys, del 5 per cent.»
[…]
«4. Aquesta deducció, conjuntament amb la que estableix l’article anterior
respecte dels dividends o participacions en els beneficis, no pot excedir la quota
íntegra que correspondria pagar a Espanya per aquestes rendes si s’haguessin
obtingut en territori espanyol. Per calcular aquesta quota íntegra els dividends o
participacions en els beneficis s’han de reduir en un 5 per cent en concepte de
despeses de gestió referides a les participacions esmentades. Aquesta reducció no
s’ha de practicar en el cas dels dividends o participacions en els beneficis en els
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quals concorrin les circumstàncies que estableix l’apartat 11 de l’article 21 d’aquesta
Llei.
L’excés sobre el límit esmentat no té la consideració de despesa fiscalment
deduïble, sense perjudici del que estableix l’apartat 2 de l’article 31 d’aquesta Llei.»
Quatre. Es modifica l’article 64, que queda redactat de la manera següent:
«Article 64.

Eliminacions.

Les eliminacions s’han d’efectuar d’acord amb els criteris que estableixen les
Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats, aprovades pel Reial
decret 1159/2010, de 17 de setembre, sempre que afectin les bases imposables
individuals i amb les especificitats que preveu aquesta Llei.
No són objecte d’eliminació els imports que s’hagin d’integrar en les bases
imposables individuals per aplicació del que estableix l’apartat 10 de l’article 21
d’aquesta Llei.»
Cinc. Es modifiquen els apartats 10 i 12 de l’article 100, que queden redactats de la
manera següent:
«Article 100.

Imputació de rendes positives obtingudes per entitats no residents.

[…]
10. No s’han d’integrar en la base imposable els dividends o participacions en
beneficis en la part que correspongui a la renda positiva que hagi estat inclosa en la
base imposable. A aquests efectes, l’import dels dividends o participacions en
beneficis s’ha de reduir en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió
referides a les participacions esmentades, llevat que concorrin les circumstàncies
que estableix l’apartat 11 de l’article 21 d’aquesta Llei. El mateix tractament s’ha
d’aplicar als dividends a compte.
En cas de distribució de reserves s’ha d’atendre la designació que contingui
l’acord social, i s’han d’entendre aplicades les últimes quantitats abonades a
aquestes reserves.
Una mateixa renda positiva només pot ser objecte d’imputació una sola vegada,
sigui quina sigui la forma i l’entitat en què es manifesti.»
[…]
«12. Per calcular la renda derivada de la transmissió de la participació, directa
o indirecta, el valor d’adquisició s’ha d’incrementar en l’import dels beneficis socials
que, sense distribució efectiva, es corresponguin amb rendes que s’hagin imputat
als socis com a rendes de les seves accions o participacions en el període de temps
comprès entre la seva adquisició i transmissió. A aquests efectes, l’import dels
beneficis socials a què es refereix aquest paràgraf s’ha de reduir en un 5 per cent en
concepte de despeses de gestió referides a les participacions esmentades.
En el cas d’entitats que tinguin la consideració d’entitat patrimonial en els termes
que estableix l’apartat 2 de l’article 5 d’aquesta Llei, el valor de transmissió a
computar ha de ser, com a mínim, el valor del patrimoni net que correspongui als
valors transmesos resultant de l’últim balanç tancat, una vegada substituït el valor
comptable dels actius pel valor que tindrien als efectes de l’impost sobre el patrimoni
o pel valor de mercat si aquest és inferior.»
Sis.

S’afegeix una disposició transitòria quarantena, nova, amb la redacció següent:

«Disposició transitòria quarantena. Règim de tributació de les participacions amb
un valor d’adquisició superior a 20 milions.
Les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats amb anterioritat
a l’1 de gener de 2021 que tinguin un valor d’adquisició superior a 20 milions d’euros
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sense assolir el percentatge que estableix el primer paràgraf de la lletra a) de
l’apartat 1 de l’article 21 d’aquesta Llei o la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 32
d’aquesta Llei, han d’aplicar el règim fiscal que estableixen els articles esmentats,
segons que correspongui, sempre que compleixin la resta dels requisits que s’hi
preveuen durant els períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2021, 2022,
2023, 2024 i 2025.»
Secció 4a
Article 66.

Impost sobre el patrimoni

Escala de gravamen de l’impost sobre el patrimoni.

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
l’article 30 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, que queda
redactat de la manera següent:
«Article 30.

Quota íntegra.

La base liquidable de l’impost s’ha de gravar als tipus de l’escala següent:
1. La base liquidable de l’impost s’ha de gravar als tipus de l’escala que hagi
aprovat la comunitat autònoma.
2. Si la comunitat autònoma no ha aprovat l’escala a què es refereix l’apartat
anterior, la base liquidable de l’impost s’ha de gravar als tipus de l’escala següent:
Base liquidable
–
Fins a euros

Quota
–
Euros

Resta base liquidable
–
Fins a euros

Tipus aplicable
–
Percentatge

0,00

0,00

167.129,45

0,2

167.129,45

334,26

167.123,43

0,3

334.252,88

835,63

334.246,87

0,5

668.499,75

2.506,86

668.499,76

0,9

1.336.999,51

8.523,36

1.336.999,50

1,3

2.673.999,01

25.904,35

2.673.999,02

1,7

5.347.998,03

71.362,33

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06

183.670,29

En endavant

3,5

3. En el cas d’obligació real de contribuir, la tarifa aplicable és la que estableix
l’apartat anterior. La mateixa tarifa és aplicable en el cas de subjectes passius no
residents que tributin per obligació personal de contribuir.»
Secció 5a
Article 67.

Impostos locals

Impost sobre activitats econòmiques.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28
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de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost sobre activitats
econòmiques, de la manera següent:
U. Es modifica el títol de l’agrupació 15 de la secció primera de les tarifes, que queda
redactat de la manera següent:
«Agrupació 15. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia
elèctrica, gas, vapor i aigua calenta.»
Dos. Es modifica el títol del grup 151 de l’agrupació 15 de la secció primera de les
tarifes, que queda redactat de la manera següent:
«Grup 151. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia
elèctrica.»
Tres. S’afegeix un epígraf 151.6, nou, dins del grup 151 de l’agrupació 15 de la secció
primera de les tarifes, amb la redacció següent:
«Epígraf 151.6. Comercialització d’energia elèctrica.
Quota.
Quota mínima municipal de:
Per cada 1.000 abonats o fracció: 62,20 euros.
Quota provincial de:
Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.
Quota nacional de:
Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.»
Quatre. Es modifica el grup 152 de l’agrupació 15 de la secció primera de les tarifes,
que queda redactat de la manera següent:
«Grup 152. Fabricació, distribució i comercialització de gas.
Epígraf 152.1. Fabricació i distribució de gas.
Quota de:
Per cada kW: 15,86 euros.
Nota: Aquest epígraf comprèn la instal·lació de xarxes de distribució del gas.
Epígraf 152.2. Comercialització de gas.
Quota.
Quota mínima municipal de:
Per cada 1.000 abonats o fracció: 62,20 euros.
Quota provincial de:
Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.
Quota nacional de:
Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.»
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Cinc. S’afegeix un epígraf 661.9, nou, en el grup 661 de la secció primera de les
tarifes, que queda redactat amb la redacció següent:
«Epígraf 661.9. Altre comerç mixt o integrat en grans superfícies, entenent per
tal l’efectuat de manera especialitzada en establiments amb una superfície útil per a
l’exposició i venda al públic igual o superior als 2.500 m² de productes com ara els
relacionats amb el bricolatge i l’equipament de la llar, mobiliari per a la llar i l’oficina,
articles electrònics i electrodomèstics, articles per a l’automòbil, articles per a l’esport
o d’altres.
Quota de:
Fins a 10.000 m²: 1,40 euros per m².
De 10.001 a 20.000 m²: 1,35 euros per m².
De 20.001 a 30.000 m²: 1,25 euros per m².
Excés de 30.000 m²: 1,15 per m².
Nota: S’entén per superfície útil per a l’exposició i venda al públic aquella en la
qual s’exposen articles per a la seva venda directa, estigui coberta o no, i sigui
utilitzable efectivament pel consumidor.»
Sis. Es modifica la nota comuna 2a al grup 661 de la secció primera de les tarifes,
que queda redactada de la manera següent:
«2a Als efectes del càlcul de les quotes d’aquest grup, es computa la superfície
íntegra de l’establiment (gran magatzem, hipermercat, magatzem popular o altres
grans superfícies), incloent-hi les zones destinades a oficines, aparcament cobert,
magatzems, etc. Així mateix, es computen les zones ocupades per tercers en virtut
de cessió d’ús o per qualsevol altre títol. No es computen, tanmateix, les superfícies
descobertes, sigui quina sigui la seva destinació.»
Set. S’afegeix un nou epígraf 664.2 en el grup 664 de la secció primera de les tarifes,
amb la redacció següent:
«Epígraf 664.2. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Quota mínima municipal de: 13,56 euros per cada punt de recàrrega.
Aquesta quota l’ha de satisfer, exclusivament, el titular de l’establiment o local
en què estigui instal·lat el punt de recàrrega.
Quota nacional de: 13,56 euros per cada punt de recàrrega.
Aquesta quota l’ha de satisfer, exclusivament, el propietari dels punts de
recàrrega.»
CAPÍTOL II
Impostos indirectes
Secció 1a
Article 68.

Impost sobre el valor afegit

Lloc de realització de determinades prestacions de serveis.

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
l’apartat dos de l’article 70 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el
valor afegit, que queda redactat de la manera següent:
«Dos. Així mateix, es consideren prestats en el territori d’aplicació de l’impost
els serveis que s’enumeren a continuació quan, de conformitat amb les regles de
localització aplicables a aquests serveis, no s’entenguin efectuats a la comunitat, les

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 93

illes Canàries, Ceuta o Melilla, però la seva utilització o explotació efectives es facin
en el territori esmentat:
1r Els enunciats a l’apartat dos de l’article 69 d’aquesta Llei, el destinatari dels
quals sigui un empresari o professional que actuï com a tal.
2n Els de mediació en nom i per compte d’altri el destinatari dels quals sigui un
empresari o professional actuant com a tal.
3r Els d’arrendament de mitjans de transport.
4t Els prestats per via electrònica, els de telecomunicacions, de radiodifusió i
de televisió.»
Article 69.

Tipus impositius reduïts.

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
el número 1r de l’apartat u.1 de l’article 91 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’impost sobre el valor afegit, que queda redactat de la manera següent:
«1r Les substàncies o productes, sigui quin sigui el seu origen, que, per les
seves característiques, aplicacions, components, preparació i estat de conservació,
siguin susceptibles de ser utilitzats habitualment i idòniament per a la nutrició
humana o animal, d’acord amb el que estableixen el Codi alimentari i les disposicions
dictades per al seu desplegament.
S’exclouen del que disposa el paràgraf anterior:
a) Les begudes alcohòliques.
S’entén per beguda alcohòlica qualsevol líquid apte per al consum humà per
ingestió que contingui alcohol etílic.
b) Les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits.
Als efectes d’aquest número no tenen la consideració d’aliment el tabac ni les
substàncies no aptes per al consum humà o animal en el mateix estat en què siguin
objecte de lliurament, adquisició intracomunitària o importació.»
Article 70. Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura,
ramaderia i pesca en l’exercici 2021.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica la disposició
transitòria tretzena de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit,
que queda redactada de la manera següent:
«Disposició transitòria tretzena. Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del
règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016 a 2021.
Per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, la magnitud de 150.000
euros a què es refereix el primer guió del número 2n i el número 3r de l’apartat dos
de l’article 122, i el número 6è de l’apartat dos de l’article 124 d’aquesta Llei, queda
fixada en 250.000 euros.»
Secció 2a
Article 71.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris.

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, l’escala a què fa referència el
paràgraf primer de l’article 43 del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions
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patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24
de setembre, és la següent:
Transmissions
directes
–
Euros

Transmissions
transversals
–
Euros

Rehabilitacions i
reconeixement de
títols estrangers
–
Euros

1r Per cada títol amb grandesa.

2.837

7.110

17.047

2n Per cada grandesa sense títol.

2.028

5.083

12.171

3r Per cada títol sense grandesa.

809

2.028

4.879

Escala

Secció 3a
Article 72.

Impostos especials

Impost especial sobre l’electricitat.

Primer. Amb efectes des de l’1 de gener de 2015 i vigència indefinida, s’afegeix un
apartat 8 a l’article 94 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, amb
la redacció següent:
«8. L’energia elèctrica consumida a les embarcacions per haver estat generada
a bord d’aquestes.»
Segon. Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida,
s’introdueixen les modificacions següents a la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos
especials:
U.

S’afegeix un apartat 9 a l’article 94, amb la redacció següent:
«9. L’energia elèctrica subministrada que sigui objecte de compensació amb
l’energia horària excedent, en la modalitat d’autoconsum amb excedents acollida a
compensació, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 244/2019, de 5
d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques
de l’autoconsum d’energia elèctrica.»

Dos.

S’afegeix un apartat 3 a l’article 98, amb la redacció següent:

«3. La base liquidable és el resultat de practicar, si s’escau, sobre la base
imposable una reducció del 100 per cent, que és aplicable, sempre que es
compleixin els requisits i les condicions que s’estableixin reglamentàriament, sobre
la quantitat d’energia elèctrica subministrada o consumida en el transport per
ferrocarril.»
Tres. Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 99, que queda redactada de la
manera següent:
«a) 0,5 euros per megawatt-hora (MWh), quan l’electricitat subministrada o
consumida s’utilitzi en usos industrials, en embarcacions atracades en ports que no
tinguin la condició d’embarcacions privades d’esbarjo o en el transport per
ferrocarril.»»
Secció 4a
Article 73.

Impost sobre les primes d’assegurances

Tipus de gravamen de l’impost sobre les primes d’assegurances.

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
el número 1) de l’apartat onze de l’article 12 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de
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mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, que queda redactat de la manera
següent:
«1) L’impost s’exigeix al tipus del 8 per 100.»
CAPÍTOL III
Altres tributs
Article 74.

Taxes.

U. S’eleven, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els tipus de quantia
fixa de les taxes de la hisenda estatal fins a la quantia que resulti de l’aplicació del
coeficient 1,01 a l’import exigible durant l’any 2020, tenint en compte el que disposa l’article
86 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.
S’exceptuen del que preveu el paràgraf anterior les taxes que hagin estat creades o
objecte d’actualització específica per normes dictades des de l’1 de gener de 2019.
Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s’han d’ajustar, una vegada
aplicat el coeficient abans indicat, al cèntim d’euro immediat superior o inferior segons
sigui més proper, quan l’import originat de l’aplicació consti de tres decimals.
Dos. Es consideren tipus de quantia fixa els que no es determinin per un percentatge
de la base o la base dels quals no es valori en unitats monetàries.
Tres. Des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, l’apartat quart de l’article 3 del Reial
decret llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius
i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar, té la redacció següent:
«Quart. A partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2021, regeixen els tipus i les quotes fixes següents:
Tipus tributaris i quotes fixes.
U. Tipus tributaris.
a) El tipus tributari general és del 10 per 100.
b) En els casinos de joc s’aplica la tarifa següent:
Porció de la base imposable compresa entre en euros

Tipus aplicable
– Percentatge

Entre 0 i 1.322.226,63.

10,0

Entre 1.322.226,64 i 2.187.684,06.

17,5

Entre 2.187.684,07 i 4.363.347,88.

22,5

Més de 4.363.347,88.

27,555

Dos.

Quotes fixes.

En els casos d’explotació de màquines o aparells automàtics aptes per a la
realització dels jocs, la quota es determina en funció de la classificació de les
màquines realitzada pel Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel
Reial decret 2110/1998, de 2 d’octubre, segons les normes següents:
A)

Màquines tipus ‟B» o recreatives amb premi:

a) Quota anual: 1.765,5 euros.
b) Quan es tracti de màquines o aparells automàtics tipus ‘‘B’’ en què puguin
intervenir dos o més jugadors de forma simultània i sempre que el joc de cadascun
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d’ells sigui independent del realitzat per altres jugadors, són aplicables les quotes
següents:
Màquines o aparells de dos jugadors: dues quotes d’acord amb el que preveu la
lletra a) anterior.
Màquines o aparells de tres o més jugadors: la quota s’incrementa un 50% per
cada jugador addicional a partir del tercer.
B)

Màquines tipus ‘‘C’’ o d’atzar:

a) Quota anual: 2.010,38 euros.»
Quatre. S’exceptua del que preveu el primer apartat la quantia de la taxa de
regularització cadastral que preveu la disposició addicional tercera, apartat vuit, lletra d),
del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004,
de 5 de març.
Article 75.

Taxa per reserva del domini públic radioelèctric.

U. La taxa per reserva de domini públic radioelèctric que estableix l’apartat 3 de l’annex
I de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions (d’ara endavant Llei
general de telecomunicacions), s’ha de calcular mitjançant l’expressió:
T = [N x V] / 166,386= [S (km2) x B (kHz) x F (C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386
on:
T = import de la taxa anual en euros.
N = nombre d’unitats de reserva radioelèctrica (URR) calculat com el producte de S x
B, és a dir, superfície en quilòmetres quadrats de la zona de servei, per amplada de banda
reservada expressada en kHz.
V = valor de la URR, determinat en funció dels cinc coeficients Ci, establerts a la Llei
general de telecomunicacions, i la quantificació del qual, de conformitat amb la Llei
esmentada, s’estableix a la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
F (C1, C2, C3, C4, C5) = aquesta funció és el producte dels cinc coeficients indicats
anteriorment.
En els casos de reserves de domini públic radioelèctric que afecten tot el territori
nacional, el valor de la superfície S a considerar per al càlcul de la taxa és el de 505.990
quilòmetres quadrats.
En els serveis de radiocomunicacions que sigui procedent, la superfície S a considerar
pot incloure, si s’escau, la corresponent al mar territorial espanyol o espai aeri sota
jurisdicció espanyola.
L’import mínim a ingressar en concepte de taxa per reserva del domini públic
radioelèctric es manté en 100 euros.
Per fixar el valor dels coeficients C1 a C5 en cada servei de radiocomunicacions, s’ha
tingut en compte el significat que els atribueix la Llei general de telecomunicacions i les
normes reglamentàries que la despleguen, és a saber:
1r Coeficient C1: grau d’utilització i congestió de les diferents bandes i a les diferents
zones geogràfiques. Es valoren els conceptes següents:
Nombre de freqüències per concessió o autorització.
Zona urbana o rural.
Zona de servei.
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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 (idoneïtat de la banda per al servei
sol·licitat).
Previsions d’ús de la banda.
Ús exclusiu o compartit de la banda o 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 determinació 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 ponderació dels diferents coeficients,
així com el seu possible marge de valoració respecte al valor de referència. El valor de
referència es pren per defecte i s’aplica en els casos en què, per la naturalesa del servei o
de la reserva efectuada, el coeficient corresponent no és aplicable.
Coeficient C1: mitjançant aquest coeficient es té en compte el grau d’ocupació de les
diferents bandes de freqüència per a un determinat servei. A aquests efectes 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 coeficient també té en
compte la zona geogràfica d’utilització, i distingeix generalment entre zones d’elevat interès
i alta utilització, les quals s’assimilen als grans municipis, i zones de baix interès i escassa
utilització com puguin ser els municipis petits i els entorns rurals. Es parteix d’un valor
unitari o de referència per a les bandes menys congestionades i a les zones geogràfiques
d’escassa utilització, i es puja el cost relatiu fins a un màxim de dos per aquests conceptes
per a les bandes de freqüència amb més demanda i en zones d’alt interès o utilització.
Concepte

Valor de referència.
Marge de valors.

Escala de valors

Observacions

1

Aplicable en una o diverses modalitats en
cada servei.

1a2

–

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Concepte

Zona alta/baixa utilització.

Dijous 31 de desembre de 2020

Escala de valors

+ 25%

Demanda de la banda.

Fins a + 20%

Concessions i usuaris.

Fins a + 30%

Secc. I. Pàg. 98

Observacions

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

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
radiocomunicacions amb contraprestació econòmica. Dins d’aquests últims s’ha tingut en
compte, si s’escau, la consideració de servei públic, i es pren en consideració en el valor
d’aquest coeficient la bonificació per servei públic que estableix l’annex I de la Llei general
de telecomunicacions, que queda inclosa en el valor que s’estableix per a aquest
paràmetre.
Concepte

Valor de referència.
Marge de valors.
Prestació a tercers/autoprestació.

Escala de valors

Observacions

1

Aplicable en una o diverses modalitats en
cada servei.

1a2

–

Fins a + 10%

Aplicable segons criteris específics per
serveis i bandes de freqüències en les
modalitats i els 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 compartit amb altres usuaris en una determinada
zona geogràfica. 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 naturalesa d’aquest. Les reserves sol·licitades en bandes no adequades al servei, en
funció de les tendències d’utilització i previsions del Quadre nacional d’atribució de
freqüències (CNAF), es penalitzen amb una taxa més elevada, 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

Valor de referència.
Marge de valors.

Escala de valors

1
1a2

Freqüència exclusiva/compartida.

Fins a + 75%

Idoneïtat de la banda de freqüència.

Fins a + 60%

Observacions

Aplicable en una o diverses
modalitats en cada servei.
–
Aplicable segons criteris específics
per serveis i bandes de freqüències
en les modalitats i els conceptes
afectats.

Coeficient C4: amb aquest coeficient és possible ponderar d’una manera diferent les
diverses tecnologies o sistemes utilitzats, i afavorir les que fan un ús més eficient de
l’espectre radioelèctric. Així, per exemple, en xarxes mòbils, s’afavoreix la utilització de
sistemes d’assignació aleatòria de canal enfront dels tradicionals d’assignació fixa. En el
cas de radioenllaços, el tipus de modulació utilitzat és un factor determinant a l’hora de
valorar la capacitat de transmissió d’informació 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 radiodifusió s’han tingut en compte els nous sistemes de
radiodifusió sonora, a més dels clàssics analògics.
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–
Aplicable segons criteris específics
per serveis i bandes de freqüències
en les modalitats i els conceptes
afectats.

Coeficient C5: aquest coeficient considera els aspectes de rellevància social d’un
determinat servei enfront d’altres serveis de similar naturalesa des del punt de vista
radioelèctric. També preveu el relatiu interès econòmic o rendibilitat del servei prestat, i
grava més per unitat d’amplada de banda els serveis d’alt interès i rendibilitat enfront
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, ateses 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’emissora considerada.
Quan la reserva de freqüències es destini a la realització d’emissions de caràcter
experimental i sense contraprestació econòmica per al seu titular, ni cap 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% del valor general.
Concepte

Valor de referència.
Marge de valors.

Escala de valors

1

Fins a + 30%

Interès social servei.

Fins a - 20%
Fins a + 100%

Experiències no comercials.

Aplicable en una o diverses
modalitats en cada servei.

>0

Rendibilitat econòmica.

Població.

Observacions

– 85%

–
Aplicable segons criteris específics
per serveis i bandes de freqüències
en les modalitats i els conceptes
afectats.

Càlcul de la taxa per reserva de domini públic radioelèctric.
Serveis radioelèctrics i modalitats considerades.
Es consideren els següents grups o classificacions:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.2

Serveis mòbils.
Servei mòbil terrestre i serveis associats.
Servei mòbil terrestre de cobertura nacional.
Serveis de comunicacions electròniques (prestació a tercers).
Servei mòbil marítim.
Servei mòbil aeronàutic.
Serveis mòbils per satèl·lit.
Sistemes de comunicacions mòbils terrestres de banda ampla.
Sistema europeu de comunicacions en ferrocarrils (GSM-R).
Servei fix.
Servei fix punt a punt.
Servei fix punt a multipunt.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341
2.3
2.4
3.

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 100

Servei fix per satèl·lit.
Servei fix a la banda de freqüències de 57 a 64 GHz.
Servei de radiodifusió.

3.1 Radiodifusió sonora.
3.2 Televisió.
3.3 Serveis auxiliars a la radiodifusió.
4. Altres serveis.
4.1 Radionavegació.
4.2 Radiodeterminació.
4.3 Radiolocalització.
4.4 Serveis per satèl·lit, com ara d’operacions espacials, exploració de la terra per
satèl·lit i d’altres.
4.5 Serveis no previstos en apartats anteriors.
Tenint en compte aquests grups de serveis radioelèctrics, les possibles bandes de
freqüències per a la prestació del servei i els cinc coeficients amb els seus corresponents
conceptes o factors a 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.
1.1

Serveis mòbils.
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 operacions portuàries i de
moviment de vaixells i els enllaços monocanals del servei fix de banda estreta.
Els cinc coeficients que estableix l’apartat 3.1 de l’annex I de la Llei general de
telecomunicacions obliguen a distingir, en xarxes del servei mòbil terrestre, diverses
modalitats, i avaluar diferenciadament els criteris per fixar la taxa d’una determinada
reserva.
En cada modalitat s’han tabulat els marges de freqüència que és necessari distingir als
efectes de calcular la taxa per tenir en compte l’ocupació relativa de les diferents bandes
de freqüència i altres aspectes que preveu la Llei general de telecomunicacions, com per
exemple la idoneïtat o no d’una determinada banda de freqüències per al servei considerat.
Dins d’aquests marges de freqüència, únicament s’han d’atorgar 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, poblacions amb més de 50.000 habitants. Per a
xarxes amb freqüències en diferents bandes el concepte de zona geogràfica s’aplica de
manera independent per a cadascuna d’aquestes.
Sense perjudici del que estableix l’apartat 1.1.9, per a les modalitats incloses en aquest
epígraf, l’amplada de banda B a tenir en compte és la resultant de multiplicar el valor de la
canalització pel nombre de freqüències utilitzades.
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1.1.1 Servei mòbil assignació fixa/freqüència compartida/zona de baixa utilització/
autoprestació.
La superfície S a considerar és la que consti a la reserva de domini públic radioelèctric
corresponent, i s’estableix una superfície mínima, als efectes de càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz.

1,2

1,25

1

1,3

0,4707

1111

100-200 MHz.

1,7

1,25

1

1,3

0,5395

1112

200-400 MHz.

1,6

1,25

1,1

1,3

0,4937

1113

400-1.000 MHz.

1,5

1,25

1,2

1,3

0,5049

1114

1.000-3.000 MHz.

1,1

1,25

1,1

1,3

0,4590

1115

1

1,25

1,2

1,3

0,4590

1116

> 3.000 MHz.

1.1.2 Servei mòbil assignació fixa/freqüència compartida/zona d’alta utilització/
autoprestació.
La superfície S a considerar és la que consti a la reserva de domini públic radioelèctric
corresponent, i s’estableix una superfície mínima, als efectes de càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz.

1,4

1,25

1

1,3

0,4707

1121

100-200 MHz.

2

1,25

1

1,3

0,5395

1122

200-400 MHz.

1,8

1,25

1,1

1,3

0,4937

1123

400-1.000 MHz.

1,7

1,25

1,2

1,3

0,5049

1124

1.000-3.000 MHz.

1,25

1,25

1,1

1,3

0,4590

1125

> 3.000 MHz.

1,15

1,25

1,2

1,3

0,4590

1126

1.1.3 Servei mòbil assignació fixa/freqüència exclusiva/zona de baixa utilització/
autoprestació.
La superfície S a considerar és la que consti a la reserva de domini públic radioelèctric
corresponent, i s’estableix una superfície mínima, als efectes de càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz.

1,2

1,25

1,5

1,3

0,4707

1131

100-200 MHz.

1,7

1,25

1,5

1,3

0,5395

1132

200-400 MHz.

1,6

1,25

1,65

1,3

0,4937

1133

400-1.000 MHz.

1,5

1,25

1,8

1,3

0,5049

1134
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Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

1,1

1,25

1,65

1,3

0,4590

1135

1

1,25

1,8

1,3

0,4590

1136

1.1.4 Servei mòbil assignació fixa/freqüència exclusiva/zona d’alta utilització/
autoprestació.
La superfície S a considerar és la que consti a la reserva de domini públic radioelèctric
corresponent, i s’estableix una superfície mínima, als efectes de càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz.

1,4

1,25

1,5

1,3

0,4707

1141

100-200 MHz.

2

1,25

1,5

1,3

0,5395

1142

200-400 MHz.

1,8

1,25

1,65

1,3

0,4937

1143

400-1.000 MHz.

1,7

1,25

1,8

1,3

0,5049

1144

1.000-3.000 MHz.

1,25

1,25

1,65

1,3

0,4590

1145

> 3.000 MHz.

1,15

1,25

1,8

1,3

0,4590

1146

1.1.5
tercers.

Servei mòbil assignació fixa/freqüència exclusiva/qualsevol zona/prestació a

La superfície S a considerar és la que consta a la reserva de domini públic radioelèctric
corresponent, i s’estableix una superfície mínima, als efectes de càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz.

1,4

1,375

1,5

1,3

0,4707

1151

100-200 MHz.

2

1,375

1,5

1,3

0,5395

1152

200-400 MHz.

1,8

1,375

1,65

1,3

0,4937

1153

400-1.000 MHz.

1,7

1,375

1,8

1,3

0,5049

1154

1.000-3.000 MHz.

1,25

1,375

1,65

1,3

0,4590

1155

> 3.000 MHz.

1,15

1,375

1,8

1,3

0,4590

1156

1.1.6 Servei mòbil assignació aleatòria/freqüència exclusiva/qualsevol zona/
autoprestació.
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La superfície S a considerar és la que consti a la reserva de domini públic radioelèctric
corresponent, i s’estableix una superfície mínima, als efectes de càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz.

1,1

1,25

2

1

0,1491

1161

100-200 MHz.

1,6

1,25

2

1

0,21468

1162

200-400 MHz.

1,7

1,25

2

1

0,1491

1163

400-1.000 MHz.

1,4

1,25

2

1

0,1640

1164

1.000-3.000 MHz.

1,1

1,25

2

1

0,1491

1165

1

1,25

2

1

0,1491

1166

> 3.000 MHz.

1.1.7 Servei mòbil assignació aleatòria/freqüència exclusiva/qualsevol zona/prestació
a tercers.
La superfície S a considerar és la que consti a la reserva de domini públic radioelèctric
corresponent, i s’estableix una superfície mínima, als efectes de càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz.

1,1

1,375

2

1

0,1491

1171

100-200 MHz.

1,6

1,375

2

1

0,1491

1172

200-400 MHz.

1,7

1,375

2

1

0,1097

1173

400-1.000 MHz.

1,4

1,375

2

1

0,1491

1174

1.000-3.000 MHz.

1,1

1,375

2

1

0,1491

1175

1

1,375

2

1

0,1491

1176

> 3.000 MHz.

1.1.8

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

La superfície S a considerar és la que consti a la reserva de domini públic radioelèctric
corresponent.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 50 MHz.

1

2

1

2

19,5147

1181

50-174 MHz.

1

2

1

1,5

0,3444

1182

> 174 MHz.

1

2

1,3

1

0,3444

1183

1.1.9
zona.

Dispositius de curt abast: telecomandaments, alarmes, dades, etc./qualsevol

S’inclouen en aquest apartat els sistemes de curt abast sempre que el radi de servei
de la xarxa no sigui més gran que 3 quilòmetres. La superfície S a considerar és la de la
zona de servei.
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Per a xarxes de cobertura més gran s’ha d’aplicar la modalitat corresponent entre la
resta de serveis mòbils o servei fix en funció de la naturalesa del servei i les característiques
pròpies de la xarxa.
L’amplada de banda B a tenir en compte és la resultant de multiplicar el valor de la
canalització en els casos que sigui aplicable 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’amplada de banda de la denominació de l’emissió o, si no,
s’ha d’aplicar la totalitat de la corresponent banda de freqüències destinada en el CNAF
per a aquestes aplicacions.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 50 MHz.

1,7

1,25

1,5

1

19,5147

1191

50-174 MHz.

2

1,25

1,5

1

19,5147

1192

406-470 MHz.

2

1,25

1,5

1

19,5147

1193

862-870 MHz.

1,7

1,25

1,5

1

19,5147

1194

> 1.000 MHz.

1,7

1,25

1,5

1

19,5147

1195

1.2

Servei mòbil terrestre de cobertura nacional.

L’amplada de banda B a tenir en compte és la resultant de multiplicar el valor de la
canalització pel nombre de freqüències utilitzades.
1.2.1

Servei mòbil assignació fixa/xarxes de cobertura nacional.

La superfície S a considerar és la corresponent a tot el territori nacional.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz.

1,4

1,375

2

1,25

22,704 10 -3

1211

100-200 MHz.

1,6

1,375

2

1,25

22,704 10

-3

1212

200-400 MHz.

1,44

1,375

2

1,25

22,704 10 -3

1213

400-1.000 MHz.

1,36

1,375

2

1,25

22,704 10

-3

1214

1.000-3.000 MHz.

1,25

1,375

2

1,25

22,704 10 -3

1215

> 3.000 MHz.

1,15

1,375

2

1,25

22,704 10 -3

1216

1.2.2

Servei mòbil assignació aleatòria/xarxes de cobertura nacional.

La superfície S a considerar és la corresponent a tot el territori nacional.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz.

1,1

1,375

2

1

0,164010

1221

100-200 MHz.

1,6

1,375

2

1

0,236148

1222

200-400 MHz.

1,7

1,375

2

1

0,164010

1223

400-1.000 MHz.

1,4

1,375

2

1

0,164010

1224
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Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

1,1

1,375

2

1

0,164010

1225

1

1,375

2

1

0,164010

1226

> 3.000 MHz.

1.3
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Serveis de comunicacions electròniques (prestació a tercers).

1.3.1

Sistemes terrestres de comunicacions electròniques (prestació a tercers).

La superfície S i l’amplada de banda B a considerar són les que constin a la reserva de
domini públic radioelèctric corresponent.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

Bandes 703 a 733 MHz, 738
a 753 MHz, 758 a 788 MHz,
790 a 821 MHz, 832 a 862
MHz, 880 a 915 MHz, i 925
a 960 MHz.

2

2

1

1,8

3,543 10 - 2

1321

Bandes 1710 a 1785 MHz i
1805 a 1880 MHz.

2

2

1

1,6

3,190 10 - 2

1331

Bandes 1900 a 1980, 2010 a
2025 i 2110 a 2170 MHz.

2

2

1

1,5

4,251 10 - 2

1351

Banda de 2500 a 2690 MHz.

2

2

1

1,5

9,182 10 - 3
K

1381

Banda 1427 a 1517 MHz.

2

2

1

1,5

2,041 10 -2

1322

Banda de 3400 a 3800 MHz.

2

2

1

1,5

1,19 10 -2

1323

A la banda de 2.500 a 2.690 MHz, per a les concessions d’àmbit autonòmic atorgades
per un procediment de licitació, a les comunitats autònomes amb nivells de població
baixos, el coeficient C5 es pondera amb un factor K funció de la població. Els valors
puntuals del coeficient K i les comunitats autònomes afectades són els següents:
Castella-la Manxa, K=0,284; Extremadura, K=0,286; Castella i Lleó, K=0,293; Aragó,
K=0,304; Navarra, K=0,66; i La Rioja K=0,688.
1.3.2

Serveis de comunicacions mòbils a bord d’aeronaus (prestació a tercers).

La superfície S a considerar és d’1 quilòmetre quadrat per cada 200 aeronaus o
fracció.
L’amplada de banda B a tenir en compte és la total reservada en funció de la tecnologia
utilitzada.
Freqüències

A les bandes previstes en
el CNAF.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,4

2

1

1

1,20

Codi de modalitat

1371
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Serveis de comunicacions mòbils a bord de vaixells (prestació a tercers).

La superfície S a considerar és d’1 quilòmetre quadrat per cada 200 vaixells o fracció.
L’amplada de banda B a tenir en compte és la total reservada en funció de la tecnologia
utilitzada.
Freqüències

A les bandes previstes en
el CNAF.

1.4

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,4

2

1

1

1,40

Codi de modalitat

1391

Servei mòbil marítim.

La superfície S a considerar és la que consti a la reserva de domini públic radioelèctric
corresponent.
L’amplada de banda B a tenir en compte és la resultant de multiplicar el valor de la
canalització pel nombre de freqüències utilitzades.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 30 MHz.

1

1,25

1,25

1

0,212355

1411

f ≥ 30 MHz.

1,3

1,25

1,25

1

0,9730

1412

1.5

Servei mòbil aeronàutic.

La superfície S a considerar és la que consti a la reserva de domini públic radioelèctric
corresponent.
L’amplada de banda B a tenir en compte és la resultant de multiplicar el valor de la
canalització pel nombre de freqüències utilitzades.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 30 MHz.

1,3

1,25

1,25

1

0,1146

1511

f ≥ 30 MHz.

1,3

1,25

1,25

1

0,1146

1512

1.6

Serveis mòbils per satèl·lit.

La superfície S a considerar és la corresponent a l’àrea de la zona de servei autoritzada
del sistema o de l’estació de què es tracti, i s’estableix una superfície mínima, als efectes
de càlcul, de 100.000 quilòmetres quadrats.
L’amplada de banda B a tenir en compte és la suma de l’amplada de banda reservada
al sistema per a cada freqüència, i es computa tant l’enllaç ascendent com el descendent.
1.6.1

Servei mòbil terrestre per satèl·lit.

Freqüències

A les bandes previstes en
el CNAF.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1

1,25

1

1

1,950 10 - 3

Codi de modalitat

1611
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Servei mòbil aeronàutic per satèl·lit.
Coeficients

Freqüències

C1

C2

C3

C4

C5

Codi de modalitat

Banda 10-15 GHz.

1

1

1

1

0,865 10 - 5

1621

Banda 1500-1700 MHz.

1

1

1

1

7,852 10 - 5

1622

1.6.3. Servei mòbil marítim per satèl·lit.
Freqüències

Banda 1500-1700 MHz.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

2,453 10 - 4

Codi de modalitat

1631

1.6.4 Sistemes de comunicacions electròniques per satèl·lit incloent-hi, si s’escau,
component terrenal subordinada (prestació a tercers).
Aquest apartat és aplicable a les reserves d’espectre per a sistemes integrats de mòbil
per satèl·lit incloent-hi, si s’escau, una xarxa terrenal subordinada per reforçar els serveis
oferts via satèl·lit en zones en les quals potser no sigui possible mantenir una visió directa
contínua amb el satèl·lit i que utilitza les mateixes freqüències que el sistema de satèl·lit,
concordes amb la Decisió 2008/626/CE.
La superfície S a considerar és la corresponent a tot el territori nacional.
L’amplada de banda B a considerar és la que figuri en la corresponent reserva de
domini públic radioelèctric.
Per a altres estacions, diferents de les que indica el paràgraf primer d’aquest apartat,
que, si s’escau, puguin ser autoritzades per afegir capacitat al sistema, es considera la
superfície corresponent a la zona de servei de cadascuna d’aquestes i l’amplada de banda
autoritzada, així com els coeficients que indica la taula següent.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

Bandes 1980 a 2010 MHz
i 2170 a 2200 MHz
(sistema de satèl·lit)

1

1,25

1

1

0,65 10 - 3

1641

Estacions en terra per a
capacitat afegida al
sistema de satèl·lit

1

1,25

1

1

0,98 10 - 3

1642

1.7

Sistemes de comunicacions mòbils terrestres de banda ampla.

Aquest apartat és aplicable a les reserves d’espectre per a sistemes terrenals de
comunicacions mòbils, que funcionin en bandes de freqüència diferents de les que
especifica l’epígraf 1.3.1 i que utilitzin canals radioelèctrics amb amplades de banda de
transmissió superiors a 1 MHz.
La superfície S a considerar és la que consta a la reserva de domini públic radioelèctric
corresponent, i s’estableix una superfície mínima, als efectes de càlcul, d’1 quilòmetre
quadrat.
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L’amplada de banda B a tenir en compte és la resultant de multiplicar el valor de la
canalització pel nombre de freqüències utilitzades.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz.

1,4

1,375

1,5

1

0,1377

1711

100-200 MHz.

2

1,375

1,5

1

0,1620

1712

200-400 MHz.

1,8

1,375

1,6

1

0,1725

1713

400-1.000 MHz.

1,7

1,375

1,8

1

0,1725

1714

1.000-3.000 MHz.

1,25

1,375

1,6

1

0,1411

1715

> 3.000 MHz.

1,15

1,375

1,6

1

0,1411

1716

1.8

Sistema europeu de comunicacions en ferrocarrils (GSM-R).

La superfície S a considerar és la que resulti de multiplicar la suma de les longituds de
tots els trajectes viaris per als quals s’efectua la reserva de les freqüències, expressats en
quilòmetres, per una amplada de deu quilòmetres.
L’amplada de banda B a tenir en compte és l’amplada de banda total que figuri en la
corresponent reserva de domini públic radioelèctric.
Freqüències

CNAF UN 40.

2.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

2

2

1

1,8

0,02812

Codi de modalitat

1361

Servei fix.

S’inclouen en aquest apartat, a més de les reserves puntuals de freqüències per a les
diferents modalitats del servei, les denominades reserves de banda en què la reserva
assoleix porcions d’espectre que permeten la utilització de diversos canals radioelèctrics
de manera simultània per l’operador en una mateixa zona geogràfica.
Les reserves de banda estan justificades, exclusivament, en casos de desplegaments
massius d’infraestructures radioelèctriques per un operador, per a xarxes de comunicacions
electròniques de prestació de serveis a tercers o transports de senyal de serveis
audiovisuals, a les zones geogràfiques en què per necessitats de concentració de trànsit
es necessiti disposar de grups de canals radioelèctricament compatibles entre si.
2.1

Servei fix punt a punt.

Amb caràcter general, s’aplica la modalitat de zona geogràfica d’alta utilització en els
trams, individuals o que formen part d’una xarxa radioelèctrica extensa, en què alguna de
les estacions extrem del tram està ubicada en algun municipi de més de 250.000 habitants
o el feix principal del radioenllaç del tram travessi la vertical de la zona esmentada.
Per a cada freqüència utilitzada se n’ha de prendre el valor nominal independentment
que els extrems del canal puguin comprendre dos dels marges de freqüències tabulats, i
si aquest valor nominal coincideix amb un dels extrems esmentats, s’ha de prendre el
marge per al qual resulti una quantia de la taxa més petita.
2.1.1 Servei fix punt a punt/freqüència exclusiva/zona de baixa utilització/
autoprestació.
L’import total de la taxa s’obté com el sumatori de la taxa individual de cadascun dels
trams radioelèctrics que componen la xarxa, calculada en funció de les característiques del
tram esmentat.
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La superfície S a considerar per a cada tram és la que resulti de multiplicar la seva
longitud en quilòmetres per una amplada d’un quilòmetre.
L’amplada de banda B a considerar en cada tram és la resultant de multiplicar el valor
de la canalització utilitzada o, si no n’hi ha, l’amplada de banda segons la denominació de
l’emissió, pel nombre de freqüències usades en tots dos sentits de transmissió. Per als
trams radioelèctrics on es reservin freqüències amb doble polarització es considera, als
efectes del càlcul de la taxa, com si es tractés de la reserva d’un doble nombre de
freqüències, i s’aplica no obstant això una reducció del 25% al valor de la taxa individual.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz.

1,3

1

1,3

1,25

0,4

2111

1.000-3.000 MHz.

1,25

1

1,45

1,2

0,23429

2112

3.000-10.000 MHz.

1,25

1

1,15

1,15

0,21971

2113

10-24 GHz.

1,2

1

1,1

1,15

0,19770

2114

24-39,5 GHz.

1,1

1

1,05

1,1

0,19770

2115

1

1

1

1

0,04483

2116

39,5-57 GHz, i > 64 GHz.

2.1.2

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

L’import total de la taxa s’obté com el sumatori de la taxa individual de cadascun dels
trams radioelèctrics que componen la xarxa, calculada en funció de les característiques del
tram esmentat.
La superfície S a considerar per a cada tram és la que resulti de multiplicar la seva
longitud en quilòmetres per una amplada d’un quilòmetre.
L’amplada de banda B a considerar en cada tram és la resultant de multiplicar el valor
de la canalització utilitzada o, si no n’hi ha, l’amplada de banda segons la denominació de
l’emissió, pel nombre de freqüències usades en tots dos sentits de transmissió. Per als
trams radioelèctrics on es reservin freqüències amb doble polarització es considera, als
efectes del càlcul de la taxa, com si es tractés de la reserva d’un doble nombre de
freqüències, i s’aplica no obstant això una reducció del 25% al valor de la taxa individual.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz.

1,6

1

1,3

1,25

0,235

2121

1.000-3.000 MHz.

1,55

1

1,45

1,2

0,235

2122

3.000-10.000 MHz.

1,55

1

1,15

1,15

0,22

2123

10-24 GHz.

1,5

1

1,1

1,15

0,198

2124

24-39,5 GHz.

1,3

1

1,05

1,1

0,198

2125

39,5-57 GHz, i > 64 GHz.

1,2

1

1

1

0,045

2126

2.1.3

Servei fix punt a punt/freqüència exclusiva/prestació a tercers.

L’import total de la taxa s’obté com el sumatori de la taxa individual de cadascun dels
trams radioelèctrics que componen la xarxa, calculada en funció de les característiques del
tram esmentat.
La superfície S a considerar per a cada tram és la que resulti de multiplicar la seva
longitud en quilòmetres per una amplada d’un quilòmetre.
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L’amplada de banda B a considerar en cada tram és la resultant de multiplicar el valor
de la canalització utilitzada o, si no n’hi ha, l’amplada de banda segons la denominació de
l’emissió, pel nombre de freqüències usades en tots dos sentits de transmissió. Per als
trams radioelèctrics on es reservin freqüències amb doble polarització es considera, als
efectes del càlcul de la taxa, com si es tractés de la reserva d’un doble nombre de
freqüències, i s’aplica no obstant això una reducció del 25% al valor de la taxa individual.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz.

1,3

1,05

1,3

1,25

0,2310365

2151

1.000-3.000 MHz.

1,25

1,05

1,7

1,2

0,22083

2152

3.000-10.000 MHz.

1,25

1,05

1,15

1,15

0,215526

2153

10-24 GHz.

1,2

1,05

1,1

1,15

0,193902

2154

24-39,5 GHz.

1,1

1,05

1,05

1,1

0,193902

2155

1

1,05

1

1

0,044064

2156

39,5-57 GHz, i > 64 GHz.

2.1.4

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

Als efectes del càlcul de la taxa, es considera l’amplada de banda reservada, sobre la
superfície corresponent a tot el territori nacional, amb total independència de la reutilització
efectuada de tota la banda assignada o de part d’aquesta.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz.

1,3

1

1,3

1,25

2,5515 10 -3

2161

1.000-3.000 MHz.

1,25

1

1,2

1,2

2,5515 10 -3

2162

3.000-10.000 MHz.

1,25

1

1,15

1,15

2,5515 10 -3

2163

10-24 GHz.

1,2

1

1,1

1,15

2,5515 10 -3

2164

24-39,5 GHz.

1,1

1

1,05

1,05

2,5515 10 -3

2165

1

1

1

1

0,6248 10

2166

39,5-57 GHz, i > 64 GHz.

2.1.5

-3

Servei fix punt a punt/reserves de banda d’àmbit provincial o multiprovincial.

Aquest apartat és aplicable a les reserves de banda per a una província o més amb un
límit màxim de zona de cobertura de 250.000 quilòmetres quadrats.
Als efectes de calcular la taxa corresponent, es considera l’amplada de banda
reservada, sobre la superfície de la zona de servei, independentment de la reutilització
efectuada de tota o part de les freqüències assignades.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz.

1,3

1

1,3

1,25

4,858 10 - 3

2181

1.000-3.000 MHz.

1,25

1

1,2

1,2

4,858 10 - 3

2182

3-10 GHz.

1,25

1

1,15

1,15

4,858 10

-3

2183

10-24 GHz.

1,2

1

1,1

1,15

4,858 10 - 3

2184

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Freqüències

24-39,5 GHz.
39,5-57 GHz, i > 64 GHz.

2.2

Dijous 31 de desembre de 2020

Coeficients

Secc. I.

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

1,1

1

1,05

1,05

4,858 10 - 3

2185

1

1

1

1

1,215 10

2186

-3

Servei fix punt a multipunt.

Per a cada freqüència utilitzada s’ha de prendre el seu valor nominal independentment
del fet que els extrems del canal puguin comprendre dos dels marges de freqüències
tabulats, i, si aquest valor nominal coincideix amb un dels extrems esmentats, s’ha de
prendre el marge per al qual resulti una quantia de la taxa més petita.
2.2.1

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

La superfície S a considerar és la zona de servei indicada a la reserva de domini públic
radioelèctric corresponent.
L’amplada de banda B a tenir en compte s’obté de les característiques tècniques de
l’emissió.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz.

1,5

1

1,3

1,25

0,1

2211

1.000-3.000 MHz.

1,35

1

1,25

1,2

0,04038

2212

3.000-10.000 MHz.

1,25

1

1,15

1,15

0,0238

2213

10-24 GHz.

1,2

1

1,1

1,15

0,03569

2214

24-39,5 GHz.

1,1

1

1,05

1,1

0,04406

2215

1

1

1

1

0,0042

2216

39,5-57 GHz, i > 64 GHz.

2.2.2
tercers.

Servei fix punt a multipunt/freqüència exclusiva/qualsevol zona/prestació a

La superfície S a considerar és la zona de servei indicada a la reserva de domini públic
radioelèctric corresponent, amb l’excepció de les reserves codi de modalitat 2235, per a
les quals s’estableix una superfície mínima, als efectes de càlcul, de 80 quilòmetres
quadrats.
L’amplada de banda B a tenir en compte s’obté de les característiques tècniques de
l’emissió.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz.

1,5

1

1,3

1,25

0,0505

2231

1.000-3.000 MHz.

1,35

1

1,25

1,2

0,0428

2232

3.000-10.000 MHz.

1,25

1

1,15

1,15

0,0253

2233

10-24 GHz.

1,2

1

1,1

1,15

0,0377

2234

24-39,5 GHz.

1,38

1

1,05

1,1

0,0377

2235

1

1

1

1

0,0062

2236

39,5-57 GHz, i > 64 GHz.

Pàg. 111
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Servei fix punt a multipunt/reserves de banda en tot el territori nacional.

L’amplada de banda B a considerar és la indicada a la reserva de domini públic
radioelèctric corresponent sobre la superfície S corresponent a tot el territori nacional, amb
total independència de la reutilització efectuada de tota o part de la banda assignada.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz.

1,3

1

1,3

1,25

2,86722 10 -3

2241

1.000-3.000 MHz.

1,35

1

1,25

1,2

2,86722 10

-3

2242

3.000-10.000 MHz, exclòs
de 3.400 a 3.800 MHz.

1,25

1

1,15

1,15

2,86722 10 -3

2243

10-24 GHz.

1,2

1

1,1

1,15

2,86722 10 -3

2244

24-39,5 GHz.

1,1

1

1,05

1,05

2,86722 10

-3

2245

1

1

1

1

0,70278 10 -3

2246

39,5-57 GHz, i > 64 GHz.

2.2.4 Servei fix punt a multipunt/reserves de banda d’àmbit provincial o multiprovincial.
Aquest apartat és aplicable a les reserves d’espectre per a una província o més amb
un límit màxim de zona de servei de 250.000 quilòmetres quadrats.
L’amplada de banda B a considerar és la indicada a la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric sobre la superfície coberta, independentment de la reutilització
efectuada de tota la banda assignada o de part d’aquesta.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz.

1,3

1

1,3

1,25

0,27243

2251

1.000-3.000 MHz.

1,35

1

1,25

1,2

0,27243

2252

3.000-10.000 MHz.

1,25

1

1,15

1,15

0,27243

2253

10-24 GHz.

1,2

1

1,1

1,15

0,27243

2254

24-39,5 GHz.

1,1

1

1,05

1,05

0,27243

2255

1

1

1

1

0,06809

2256

39,5-57 GHz, i > 64 GHz.

2.3

Servei fix per satèl·lit.

La superfície S a considerar és la corresponent a la de la zona de servei que, en
general o en cas que no se n’especifiqui una altra, correspon a la superfície de tot el
territori nacional. En qualsevol cas, als efectes de càlcul, són aplicables les superfícies
mínimes que a continuació s’especifiquen per als diferents epígrafs.
L’amplada de banda a considerar per a cada freqüència és l’especificada en la
denominació de l’emissió, i es computa tant l’amplada de banda de l’enllaç ascendent com
l’amplada de banda de l’enllaç descendent, cada una amb les seves superfícies
respectives; s’exceptuen els enllaços de connexió de radiodifusió i, atès que es tracta d’un
enllaç únicament ascendent, només se’n computa l’amplada de banda.
2.3.1 Servei fix per satèl·lit punt a punt, incloent-hi enllaços de connexió del servei
mòbil per satèl·lit, i enllaços de contribució de radiodifusió via satèl·lit (punt a multipunt).
En els enllaços punt a punt, tant per a l’enllaç ascendent com per al descendent, es
considera una superfície S de 31.416 quilòmetres quadrats. En aquesta categoria es
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consideren inclosos els enllaços de contribució de radiodifusió punt a punt. En els enllaços
de contribució punt a multipunt es considera una superfície S 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 a la superfície de tot el territori nacional, i en qualsevol
cas s’estableix una superfície mínima, als efectes de càlcul, de 100.000 quilòmetres
quadrats.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 3.000 MHz.

1,50

1,25

1,50

1,20

1,950 10 - 4

2311

3-17 GHz.

1,25

1,25

1,15

1,15

1,950 10 - 4

2312

> 17 GHz.

1,0

1,25

1,0

1,20

0,360 10 - 4

2315

2.3.2
satèl·lit.

Enllaços de connexió del servei de radiodifusió (sonora i de televisió) per

Per als enllaços de connexió (enllaç ascendent) del servei de radiodifusió (sonora i de
televisió) per satèl·lit, es considera una superfície S, als efectes de càlcul, de 31.416
quilòmetres quadrats.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 3.000 MHz.

1,50

1,25

1,50

1,20

1,7207 10 -4

2321

3-30 GHz.

1,25

1,25

1,50

1,20

1,7207 10 -4

2322

> 30 GHz.

1,0

1,25

1,0

1,20

1,7207 10 -4

2324

2.3.3 Serveis tipus VSAT (xarxes de dades per satèl·lit) i SNG (enllaços transportables
de reportatges per satèl·lit).
Es considera la superfície de la zona de servei, i s’estableix una superfície mínima, als
efectes de càlcul, de 12.500 quilòmetres quadrats. En el cas dels enllaços SNG es
considera una superfície de 20.000 quilòmetres quadrats. En tots els casos anteriors, la
superfície es pren tant en transmissió com en recepció i tot això independentment del
nombre d’estacions transmissores i receptores.
Aquest apartat també és aplicable als casos d’utilització de freqüències del servei fix
per satèl·lit per estacions mòbils a bord de vaixells i aeronaus, en espais sota jurisdicció
espanyola. A aquests efectes es considera una superfície màxima de 120.000 quilòmetres
quadrats i el coeficient C5 que correspongui es multiplica per 0,35.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

f < 3.000 MHz.

1,50

1,25

1,50

1,20

1,7207 10 -4

2331

3-17 GHz.

1,25

1,25

1,50

1,20

1,7207 10 -4

2332

> 17 GHz.

1,0

1,25

1,0

1,20

4,21 10 - 5

2334

2.4

Servei fix a la banda de freqüències de 57 a 64 GHz.

Es considera la superfície de la zona de servei, i s’estableix una superfície mínima als
efectes de càlcul d’1 quilòmetre quadrat.
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L’amplada de banda B a considerar és la indicada a la reserva de domini públic
radioelèctric corresponent sobre la superfície coberta, independentment de la reutilització
efectuada de tot l’espectre assignat o part d’aquest, i s’estableix una amplada de banda
mínima, als efectes de càlcul, de 150 MHz.
Coeficients

Freqüències

57-64 GHz (UN-126).

3.

C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

4,69

Codi de modalitat

2341

Servei de radiodifusió.

Les consideracions següents són aplicables al servei de radiodifusió, tant en la seva
modalitat de radiodifusió sonora com de televisió.
La superfície S a considerar és la corresponent a la zona de servei. Per tant, en els
serveis de radiodifusió 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 necessàries per assolir la cobertura esmentada. Igualment, en
els serveis 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 la cobertura esmentada.
En els serveis de radiodifusió que tenen per objecte la cobertura nacional o qualsevol
de les cobertures autonòmiques, l’amplada de banda B a aplicar és la corresponent al tipus
de servei de què es tracti i igual a la que s’aplicaria a una estació del 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 localitats amb més de 50.000 habitants.
En el servei de radiodifusió, el coeficient C5 es pondera amb un factor k, funció de la
densitat de població, obtinguda sobre la base del cens de població en vigor, en la zona de
servei, d’acord amb la taula següent:
Densitat de població

Factor k

Fins a 100 habitants/km .

0,015

2

Superior a 100 hb/km2 i fins a 250 hb/km2.

0,05

Superior a 250 hb/km i fins a 500 hb/km .

0,085

2

2

Superior a 500 hb/km2 i fins a 1.000 hb/km2.

0,12

Superior a 1.000 hb/km i fins a 2.000 hb/km .

0,155

Superior a 2.000 hb/km2 i fins a 4.000 hb/km2.

0,19

Superior a 4.000 hb/km i fins a 6.000 hb/km .

0,225

Superior a 6.000 hb/km2 i fins a 8.000 hb/km2.

0,45

Superior a 8.000 hb/km2 i fins a 10.000 hb/km2.

0,675

2

2

2

2

Superior a 10.000 hb/km2 i fins a 12.000 hb/km2.
Superior a 12.000 hb/km2.

0,9
1,125

Les bandes de freqüències per prestar serveis de radiodifusió són, en tot cas, les
especificades en el CNAF; tanmateix, el secretari d’Estat de Telecomunicacions i
Infraestructures Digitals pot autoritzar usos de caràcter temporal o experimental diferents
dels que assenyala el quadre esmentat que no causin pertorbacions a estacions
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radioelèctriques legalment autoritzades. Aquests usos, de caràcter temporal o experimental,
estan igualment gravats amb una taxa per reserva de domini públic radioelèctric, l’import
de la qual s’ha d’avaluar 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 per satèl·lit es consideren únicament els enllaços
ascendents des del territori nacional, que estan tipificats com a enllaços de connexió dins
de l’apartat 2.3.2 del servei fix per satèl·lit.
Els enllaços de contribució de radiodifusió via satèl·lit estan igualment tipificats com a
tals dins de l’apartat 2.3.1 del servei fix per satèl·lit.
3.1

Radiodifusió sonora.

3.1.1

Radiodifusió sonora d’ona llarga i d’ona mitjana.

La superfície S és la corresponent a la zona de servei.
L’amplada de banda B a considerar 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.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

148,5 a 283,5 kHz.

1

1

1

1,25

650,912 k

3111

526,5 a 1.606,5 kHz.

1

1

1,5

1,25

650,912 k

3112

3.1.2

Radiodifusió sonora d’ona curta.

Es considera la superfície S corresponent a la superfície del territori nacional i la
densitat de població corresponent a la densitat de població nacional.
L’amplada de banda B a considerar 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.
Freqüències

3 a 30 MHz segons CNAF

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1,25

325,453 k

Codi de modalitat

3121

3.1.3 Radiodifusió sonora amb modulació de freqüències en zones d’alt interès i
rendibilitat.
La superfície S és la corresponent a la zona de servei.
L’amplada de banda B a considerar és de 180 kHz en els sistemes monofònics, de 256
kHz en els sistemes estereofònics i de 300 kHz en els sistemes amb subportadores
suplementàries.
Freqüències

87,5 a 108 MHz.

3.1.4

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1

1,5

1,25

13,066 k

Codi de modalitat

3131

Radiodifusió sonora amb modulació de freqüència en altres zones.

La superfície S és la corresponent a la zona de servei.
L’amplada de banda B a considerar és de 180 kHz en els sistemes monofònics, de 256
kHz en els sistemes estereofònics i de 300 kHz en els sistemes amb subportadores
suplementàries.
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Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,5

1,25

13,066 k
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Codi de modalitat

3141

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

La superfície S és la corresponent a la zona de servei.
L’amplada de banda B a considerar és de 1.536 kHz en els sistemes amb norma UNE
ETS 300 401.
Freqüències

195 a 223 MHz.

3.1.6

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1

1,5

1

0,3756 k

Codi de modalitat

3151

Radiodifusió sonora digital terrenal en altres zones.

La superfície S és la corresponent a la zona de servei.
L’amplada de banda B a considerar és de 1.536 kHz en els sistemes amb norma UNE
ETS 300 401.
Freqüències

195 a 223 MHz.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,5

1

0,3756 k

Codi de modalitat

3161

3.2 Televisió.
La superfície S és en tots els casos la corresponent a la zona de servei.
3.2.1 Televisió digital terrenal en zones d’alt interès i rendibilitat.
Aquest apartat és aplicable a les reserves d’espectre d’àmbit nacional i autonòmic.
L’amplada de banda B a considerar és de 8.000 kHz en els sistemes amb la norma
UNE ETS 300 744.
Freqüències

470 a 694 MHz.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1

1,3

1

0,7023 k

Codi de modalitat

3231

3.2.2 Televisió digital terrenal en altres zones.
Aquest apartat és aplicable a les reserves d’espectre d’àmbit nacional i autonòmic.
L’amplada de banda B a considerar és de 8.000 kHz en els sistemes amb la norma
UNE ETS 300 744.
Freqüències

470 a 694 MHz.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,3

1

0,7023 k

Codi de modalitat

3241

3.2.3 Televisió digital terrenal d’àmbit local en zones d’alt interès i rendibilitat.
Aquest apartat és aplicable a les reserves d’espectre d’àmbit local.
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L’amplada de banda B a considerar és de 8.000 kHz en els sistemes amb la norma
UNE ETS 300 744.
Freqüències

470 a 694 MHz.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1

1,3

1

0,3512 k

Codi de modalitat

3251

3.2.4 Televisió digital terrenal d’àmbit local en altres zones.
Aquest apartat és aplicable a les reserves d’espectre d’àmbit local.
L’amplada de banda B a considerar és de 8.000 kHz en els sistemes amb la norma
UNE ETS 300 744.
Freqüències

470 a 694 MHz.

3.3

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,3

1

0,3512 k

Codi de modalitat

3261

Serveis auxiliars a la radiodifusió.

3.3.1 Enllaços mòbils de fonia per a reportatges i transmissió d’esdeveniments
radiofònics.
La superfície S a considerar és la que consti a la reserva de domini públic radioelèctric
corresponent, i s’estableix una superfície mínima de 100 quilòmetres quadrats.
L’amplada de banda B computable és la corresponent a la del canal utilitzat.
Freqüències

A les bandes previstes en
el CNAF.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

2

0,8017

Codi de modalitat

3311

3.3.2 Enllaços de transport de programes de radiodifusió sonora entre estudis i
emissores.
La superfície S a considerar és la que resulti de multiplicar la suma de les longituds de
tots els trams per una amplada d’un quilòmetre, i s’estableix una superfície mínima de 10
quilòmetres quadrats.
L’amplada de banda B és la corresponent a la del canal utilitzat.
C1

C2

C3

C4

C5

CNAF UN 111.

1,25

1

1,25

2

5,72

3321

CNAF UN 47.

1,15

1

1,10

1,90

5,72

3322

CNAF UN 88.

1,05

1

0,75

1,60

5,72

3323

CNAF UN 105 i 106.

1,5

1

1,3

2

5,72

3324

3.3.3

Enllaços mòbils de televisió (ENG).

S’estableix, als efectes de càlcul, una superfície de 10 quilòmetres quadrats per cada
reserva de freqüències, independentment del nombre d’equips funcionant en la mateixa
freqüència i ús en qualsevol punt del territori nacional.
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L’amplada de banda B a considerar és la corresponent al canal utilitzat.
Freqüències

A les bandes previstes en
el CNAF.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1

1,25

2

0,7177

Codi de modalitat

3331

4. Altres serveis.
4.1

Servei de radionavegació.

La superfície S a considerar és la del cercle que té com a radi el de servei autoritzat.
L’amplada de banda B s’obté directament de la denominació de l’emissió.
Freqüències

A les bandes previstes en
el CNAF.

4.2

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

0,0100

Codi de modalitat

4111

Servei de radiodeterminació.

La superfície S a considerar és la del cercle que té com a radi el de servei autoritzat.
L’amplada de banda B s’obté directament de la denominació de l’emissió.
Freqüències

A les bandes previstes en
el CNAF.

4.3

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

0,0602

Codi de modalitat

4211

Servei de radiolocalització.

La superfície S a considerar en aquest servei és la del cercle que té com a radi el de
servei autoritzat.
L’amplada de banda B s’obté directament de la denominació de l’emissió.
Freqüències

A les bandes previstes en
el CNAF.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

0,03090

Codi de modalitat

4311

4.4 Serveis per satèl·lit, com ara operacions espacials, exploració de la Terra per
satèl·lit i altres.
La superfície S a considerar és la corresponent a la zona de servei, i s’estableix una
superfície mínima, als efectes de càlcul, de 31.416 quilòmetres quadrats, tant en
transmissió com en recepció.
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L’amplada de banda B a considerar, tant en transmissió com en recepció, és l’exigida
pel sistema sol·licitat en cada cas.
Freqüències

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

Operacions espacials
(telecomandament,
telemesura i seguiment).

1

1

1

1

1,977 10 - 4

4412

Exploració de la Terra per
satèl·lit.

1

1

1

1

0,7973 10 - 4

4413

Altres serveis espacials

1

1

1

1

3,904 10 - 3

4411

5.

Serveis no previstos en apartats anteriors.

Per als serveis i sistemes que es puguin presentar i que no estiguin previstos en els
apartats anteriors o als quals raonablement no se’ls puguin aplicar les regles anteriors, es
fixa la taxa en cada cas en funció dels criteris següents:
– Comparació amb algun dels serveis esmentats anteriorment amb característiques
tècniques semblants.
– Quantitat de domini radioelèctric tècnicament necessària.
– Superfície coberta per la reserva efectuada.
– Import de la taxa meritada per sistemes que, sota tecnologies diferents, resultin
similars quant als serveis que presten.
Dos. Les disposicions reglamentàries reguladores de la taxa per reserva de domini
públic radioelèctric conserven la seva vigència en tot el que no s’oposi al que preveu
aquest article.
Article 76.

Taxa per llicència d’empresa ferroviària.

La taxa per llicència d’empresa ferroviària que estableix l’article 76 de la Llei 38/2015,
de 29 de setembre, del sector ferroviari, queda fixada en els imports següents:
Per atorgament de llicència.

6.000 euros

Per modificació de llicència.

3.000 euros

Per renovació de llicència.

6.000 euros

Article 77.

Taxa per atorgament d’autorització de seguretat i certificat de seguretat.

La taxa per atorgament d’autorització de seguretat i certificat de seguretat que estableix
l’article 80 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, queda fixada en els
imports següents:
1. Autoritzacions de seguretat:
– Per expedició o renovació: 50.000 euros.
– Per modificació o revisió: 25.000 euros.
2.

Certificat de seguretat:

– Per expedició o renovació: 30.000 euros.
– Per ampliació o revisió: 15.000 euros.
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Article 78. Taxa per homologació de centres, certificació d’entitats i material rodant,
atorgament de títols i autoritzacions d’entrada en servei.
La taxa per homologació de centres, certificació d’entitats i material rodant, atorgament
de títols i autoritzacions d’entrada en servei que estableix l’article 84 de la Llei 38/2015,
de 29 de setembre, del sector ferroviari, queda fixada en els imports següents:
1. Homologació de centres de reconeixement mèdic i de formació del personal
ferroviari, i les seves renovacions o ampliacions, ja sigui amb l’autorització de noves
instal·lacions o la impartició de noves disciplines formatives:
– Per nova homologació: 6.000 euros.
– Per ampliació (variacions que requereixin la visita a noves instal·lacions): 2.600
euros.
– Per renovació o modificació (ja sigui per variació en les disciplines o per variació del
personal): 1.500 euros.
2. Atorgament de títols i llicències de conducció i atorgament de títols de consellers
de seguretat en relació amb el transport de mercaderies perilloses:
– Per primera expedició: 116 euros.
– Per emissió de duplicats, renovació o modificació: 80 euros.
3. Per organització de convocatòries d’examen per a personal ferroviari, previs a
l’atorgament de títols, llicències de conducció i conseller de seguretat.
– Per convocatòria: 2.000 euros.
– Per aspirant presentat a la convocatòria: 35 euros.
– Per examinador del tribunal: 45 euros per assistència.
– Per membre del tribunal, en concepte de despeses de desplaçaments, sempre que
els exàmens es portin a terme fora de Madrid: 300 euros.
En el cas d’exàmens per a l’obtenció del títol de conseller de seguretat és aplicable
únicament la taxa per aspirant que es presenti a la convocatòria.
Als efectes de l’abonament de la taxa, en les convocatòries d’exàmens per a
l’atorgament de títols i llicències de conducció s’han d’establir el nombre d’examinadors del
tribunal, el nombre d’assistències, els membres del tribunal que s’hagin de desplaçar fora
de Madrid, així com el repartiment establert en els casos que preveu l’apartat final de
l’article 84.4.c) de la Llei 38/2015, de 29 de setembre.
4. Homologació de centres de manteniment del material rodant ferroviari:
– Per nova homologació: 6.000 euros.
– Per ampliació, modificació o renovació: 1.500 euros.
5. Certificació d’entitats encarregades de manteniment de vehicles ferroviaris o de les
funcions de manteniment delegables:
– Per nova certificació d’entitat encarregada de manteniment: 7.540 euros.
– Per renovació de certificació d’entitat encarregada de manteniment: 4.680 euros.
– Per ampliació o modificació de certificació d’entitat encarregada de manteniment:
1.300 euros.
– Per nova certificació de funció delegable de manteniment: 5.200 euros.
– Per renovació de certificació de funció delegable de manteniment: 2.600 euros.
– Per ampliació o modificació de certificació de funció delegable de manteniment:
1.300 euros.
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Per autorització de vehicles ferroviaris:

– Locomotores:
Autorització de tipus de vehicle (primera autorització): 9.180 euros.
Modificació de tipus de vehicle i/o vehicle (nova autorització): 4.590 euros.
Autorització de conformitat amb un tipus (continuacions de sèrie): 918 euros.
Autorització per ampliació de l’àrea d’ús (sense modificacions): 2.295 euros.
Opinió tècnica de referència del compromís previ (emesa com a responsable de
l’autorització): 1.836 euros.
Opinió tècnica de referència del compromís previ (emesa, únicament, com a ANS
d’àrea d’ús): 918 euros.
– Unitats autopropulsades:
Autorització de tipus de vehicle (primera autorització): 12.240 euros.
Modificació de tipus de vehicle i/o vehicle (nova autorització): 6.120 euros.
Autorització de conformitat amb un tipus (continuacions de sèrie): 1.224 euros.
Autorització per ampliació de l’àrea d’ús (sense modificacions): 3.060 euros.
Opinió tècnica de referència del compromís previ (emesa com a responsable de
l’autorització): 2.448 euros.
Opinió tècnica de referència del compromís previ (emesa, únicament, com a ANS
d’àrea d’ús): 1.224 euros.
– Cotxes:
Autorització de tipus de vehicle (primera autorització): 2.040 euros.
Modificació de tipus de vehicle i/o vehicle (nova autorització): 1.020 euros.
Autorització de conformitat amb un tipus (continuacions de sèrie): 204 euros.
Autorització per ampliació de l’àrea d’ús (sense modificacions): 510 euros.
Opinió tècnica de referència del compromís previ (emesa com a responsable de
l’autorització): 408 euros.
Opinió tècnica de referència del compromís previ (emesa, únicament, com a ANS
d’àrea d’ús): 204 euros.
– Vagons:
Autorització de tipus de vehicle (primera autorització): 2.040 euros.
Modificació de tipus de vehicle i/o vehicle (nova autorització): 1.020 euros.
Autorització de conformitat amb un tipus (continuacions de sèrie): 204 euros.
Autorització per ampliació de l’àrea d’ús (sense modificacions): 510 euros.
Opinió tècnica de referència del compromís previ (emesa com a responsable de
l’autorització): 408 euros.
Opinió tècnica de referència del compromís previ (emesa, únicament, com a ANS
d’àrea d’ús): 204 euros.
– Material auxiliar:
Autorització de tipus de vehicle (primera autorització): 2.040 euros.
Modificació de tipus de vehicle i/o vehicle (nova autorització): 1.020 euros.
Autorització de conformitat amb un tipus (continuacions de sèrie): 204 euros.
Autorització per ampliació de l’àrea d’ús (sense modificacions): 510 euros.
Opinió tècnica de referència del compromís previ (emesa com a responsable de
l’autorització): 408 euros.
Opinió tècnica de referència del compromís previ (emesa, únicament, com a ANS
d’àrea d’ús): 204 euros.
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Article 79. Taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats en matèria de seguretat
ferroviària.
U. La taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats en matèria de seguretat
ferroviària que estableix l’article 88 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector
ferroviari, s’ha de calcular d’acord amb els coeficients següents:
1.

Per als administradors d’infraestructures ferroviàries:

Import per tren per km totals dels trànsits que circulen per la xarxa que gestiona:
0,015143 €.
2.

Per a les empreses ferroviàries:

Import per tren per km, en serveis de llarga distància classificats en la categoria VL1
(de conformitat amb el que estableix l’apartat 7 de l’article 97 de la Llei 3/2015, de 29 de
setembre): 0,018692 €.
Import per tren per km, a la resta de serveis de transport de viatgers de llarga distància:
0,015731 €.
Import per tren per km, en serveis de transport de viatgers urbans, suburbans i
interurbans: 0,017663 €.
Import per tren per km, en serveis de transport de mercaderies: 0,001262 €.
Dos. La taxa es merita en el moment de realització de l’activitat o servei corresponent
i es liquida pel subjecte passiu mensualment, dins del mes següent a aquell en què s’hagi
produït la meritació.
Amb la liquidació mensual corresponent, els subjectes passius han de remetre a
l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària una certificació de la quantitat ingressada, en la
qual s’indiquin, degudament desglossats, els trànsits efectuats i els tipus de serveis
prestats.
Als efectes de gestió i control d’aquesta taxa, els administradors d’infraestructures han
d’informar mensualment l’AESF dels trànsits que es produeixin sobre la seva xarxa,
desglossats per empreses ferroviàries i tipus de serveis.
En cas de discrepàncies entre les dades proporcionades per empreses ferroviàries i
administradors, s’han de prendre com a referència per al càlcul d’aquesta taxa les dades
utilitzades pels administradors per al càlcul dels cànons per la utilització de les
infraestructures ferroviàries.
Article 80.

Cànons ferroviaris.

A partir del primer dia del mes següent a la seva publicació al BOE i amb una vigència
indefinida, són aplicables les quanties unitàries següents per als cànons ferroviaris:
U. Cànon per utilització de les línies ferroviàries que integren la Xarxa Ferroviària
d’Interès General.
1.

Modalitats i quanties exigibles.

1.1 Cànon per adjudicació de capacitat (modalitat A). Pel servei d’assignació de les
franges horàries, definides a la declaració sobre la xarxa, als candidats corresponents amb
la finalitat que un tren pugui circular entre dos punts durant un període de temps determinat.
La quantia es determina multiplicant la tarifa unitària per cada tren-quilòmetre adjudicat,
distingint per tipus de línia afectada i tipus de servei.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 123

S’estableixen dos tipus de tarifa, un per als serveis que es portin a terme en línies tipus
A i un altre per als que es produeixin a la resta de línies.
Euros tren-km
Modalitat A

Tipus de servei
VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

Línies tipus A.

1,6767 1,4873 1,7350 1,6069 1,7776 0,5091

Línies tipus diferent d’A.

0,7273 0,8482 0,7138 1,3645 0,6017 0,0959

1.2 Cànon per utilització de les línies ferroviàries (modalitat B). Per l’acció i l’efecte
d’utilitzar una línia ferroviària.
La quantia es determina multiplicant la tarifa unitària per cada tren-quilòmetre circulat
distingint per tipus de línia i tipus de servei.
S’estableixen dos tipus de tarifa, un per als serveis que es portin a terme en línies tipus
A i un altre per als que es produeixin a la resta de línies.
Euros tren-km
Modalitat B

Tipus de servei
VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

Línies tipus A.

3,6414 3,0043 3,7855 2,3316 0,9797 1,3512

Línies tipus diferent d’A.

1,0030 1,1633 0,9846 2,0251 0,5443 0,1451

1.3 Cànon per utilització de les instal·lacions de transformació i distribució de
l’energia elèctrica de tracció (modalitat C). Per l’acció o l’efecte d’utilitzar les instal·lacions
d’electrificació d’una línia ferroviària.
La quantia es determina multiplicant la tarifa unitària a cada tren-quilòmetre circulat per
línies ferroviàries electrificades distingint per tipus de línia, tipus de servei i tipus de tracció.
S’estableixen dos tipus de tarifa, un per als serveis que es portin a terme en línies tipus
A i un altre per als que es produeixin a la resta de línies.
Euros tren-km
Modalitat B

Tipus de servei
VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

Línies tipus A.

0,4865 0,4315 0,5044 0,4665 0,5292 0,1982

Línies tipus diferent d’A.

0,2617 0,3168 0,2606 0,5188 0,2274 0,0371

1.4 Addició al cànon per adjudicació de capacitat (modalitat A) per l’ús no eficient
d’aquesta.
Per tal que continuïn sent un element incentivador de l’ús eficient de la xarxa ferroviària,
els percentatges de diferències mínimes entre capacitat adjudicada i utilitzada que
serveixen de base a l’aplicació d’aquesta addició queden fixats per a 2021 en un 2 per cent
per als serveis de viatgers i un 15 per cent per als serveis de mercaderies.
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La quantia de l’addició es determina multiplicant la tarifa unitària per cada tren-km de
diferència, en valor absolut, entre el nombre de trens-quilòmetre adjudicats i el nombre de
trens-quilòmetre efectuats, per tipus de línia i tipus de servei:
– Per als serveis de viatgers, per cada tren-quilòmetre de diferència, en valor absolut,
entre la capacitat adjudicada i la utilitzada en un mes per tipus de línia i tipus de servei,
quan aquesta diferència sigui superior al 2 per cent de la capacitat adjudicada i quan
excedeixi el percentatge esmentat.
– Per als serveis de mercaderies, per cada tren-quilòmetre de diferència, en valor
absolut, entre la capacitat adjudicada i la utilitzada en un mes per tipus de línia, quan la
diferència sigui superior al 15 per cent de la capacitat adjudicada i quan excedeixi el
percentatge esmentat.
Euros per tren-km circulats en excés o en defecte
Tipus de línia

VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

Línies A.

10,0439

3,4314

5,7856

3,7779

1,5138

1,5476

Línies no A.

1,2724

1,4898

1,2527

4,9728

0,7801

0,1830

1.5 Addició al cànon per utilització de les línies ferroviàries (modalitat B) per l’ús de
xarxes d’altes prestacions o l’explotació de serveis d’ample variable o altres situacions
d’elevada intensitat de trànsit en determinats períodes horaris.
La quantia és la que resulti de multiplicar la tarifa unitària per cada plaça-quilòmetre,
calculada sobre la base del tren-quilòmetre del cànon d’utilització i per totes les places que
té el tren en cada trajecte, diferenciant per cadascuna de les línies tipus A i per tipus de
servei.
Euros/100 places-km ofertes
Línies tipus A

Tipus de servei
VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

Línia Madrid-Barcelona-Frontera.

2,2014 0,0000 0,3779 0,6199 0,0000 0,0000

Línia Madrid-Toledo-Sevilla-Màlaga.

1,0809 0,0000 0,2453 0,4023 0,0000 0,0000

Resta línies A.

0,5404 0,0000 0,1226 0,2011 0,0000 0,0000

Euros tren-km
Línies tipus diferent d’A

Addició modalitat B.

1.6

Tipus de servei
VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

0,0000 0,0000 0,0000 2,4187 0,0000 0,0000

Bonificació per incentivar el creixement del transport ferroviari.

Amb la finalitat d’incentivar l’explotació eficaç de la xarxa ferroviària i fomentar nous
serveis de transport ferroviari de conformitat amb el que estableix l’article 97.6 de la Llei
38/2015, s’aplica una bonificació en el cànon per utilització de les línies que integren la
Xarxa Ferroviària d’Interès General, modalitats A i B, per als augments de trànsit anuals
d’acord amb els criteris següents:
– Per a les línies A s’aplica per a cada combinació de línia individual i tipus de servei.
– Per a la resta de línies B, C, D i E s’aplica per a cada combinació de tipus de línia i
tipus de servei. S’aplica al conjunt de subjectes passius que operen en cada combinació.
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Per a l’aplicació d’aquesta bonificació l’administrador d’infraestructures ferroviàries ha
d’establir anualment a la declaració sobre la xarxa:
a) El trànsit de referència, Tref, mesurat en tren-km, és el trànsit que l’administrador
d’infraestructures ferroviàries considera normal d’acord amb la situació preexistent o la
seva previsible evolució.
b) El trànsit objectiu, Tobj, mesurat en tren-km, és el trànsit que l’administrador
d’infraestructures ferroviàries determina d’acord amb les seves expectatives de mercat de
les infraestructures i els serveis que aquestes utilitzen.
c) El percentatge de bonificació objectiu per als trànsits incrementals, Bobj, aplicable
als trànsits incrementals quan s’assoleixi el trànsit objectiu fixat d’acord amb les
expectatives de creixement de trànsit. Si l’increment correspon a un valor intermedi entre
el trànsit de referència i el trànsit objectiu, s’aplica una bonificació inferior a la bonificació
objectiu, aplicant un sistema progressiu.
La bonificació es calcula aplicant la fórmula que a aquest efecte recull la Llei 38/2015
a l’article 97.6.
Dos. Cànon per utilització de les instal·lacions de servei titularitat dels administradors
generals d’infraestructures ferroviàries.
1.
1.1

Modalitats i quanties exigibles.
Cànon per la utilització de les estacions de transport viatgers (modalitat A).

La quantia d’aquesta modalitat de cànon es calcula:
1. En estacions de categoria 1, 2, 3, 4 o 5, multiplicant la tarifa unitària pel nombre de
parades, considerant la categoria de l’estació, el tipus de parada i el tipus de tren.
Cànon per utilització d’estacions de viatgers-A1
Euros parada tren
Categoria estació

Tipus parada

Llarga distància

Interurbà

Urbà

1

Destinació.

164,0000

33,7842

8,1082

1

Intermèdia.

63,7800

13,1383

3,1532

1

Origen.

182,2200

37,5380

9,0091

2

Destinació.

78,1100

16,0904

3,8617

2

Intermèdia.

30,3800

6,2574

1,5018

2

Origen.

86,7900

17,8782

4,2908

3

Destinació.

75,2111

15,0422

3,6101

3

Intermèdia.

29,2487

5,8497

1,4039

3

Origen.

83,5678

16,7136

4,0113

4

Destinació.

33,4830

6,6966

1,6072

4

Intermèdia.

13,0212

2,6042

0,6250

4

Origen.

37,2034

7,4407

1,7858

5

Destinació.

13,4793

2,6959

0,6470

5

Intermèdia.

5,2419

1,0484

0,2516

5

Origen.

14,9770

2,9954

0,7189
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2. En estacions de categoria 6, aplicant a cada nucli de rodalies els imports tarifaris
que resulten dels costos d’explotació del conjunt de les estacions d’aquesta categoria per
nucli de rodalies, fraccionant-ne el pagament en 12 mensualitats.
Nucli

Astúries.

Import mensual
–
Euros

6.817

Barcelona.

152.411

Bilbao.

16.368

Cadis.

451

Madrid.

214.246

Màlaga.

16.232

Múrcia.

202

Sant Sebastià.

13.135

Santander.

1.226

Sevilla.

1.527

València.

8.904

Astúries (RAM).

12.981

Múrcia (RAM).

1.047

Cantàbria (RAM).

6.247

Bizkaia (RAM).

1.709

Lleó (RAM).

2.967

   Total mensual.

456.470

3. Per serveis fora de l’horari d’obertura de les estacions, multiplicant la tarifa unitària
pel nombre d’hores o fracció d’obertura extraordinària de les estacions, per categoria
d’estació.
Obertura extraordinària d’estacions-A 3
Euros per hora

Estacions categoria 1.

632

Estacions categoria 2.

108

Estacions categoria 3.

51

Estacions categoria 4.

23

Estacions categoria 5.

10

Estacions categoria 6.

7
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1.2 Addició per intensitat d’ús de les instal·lacions de les estacions de viatgers de
viatgers.
Aquesta addició s’aplica a totes les estacions de viatgers de categories 1 a 5 i es
calcula multiplicant la tarifa unitària pel nombre de viatgers pujats o baixats efectivament,
en cada parada a l’estació, diferenciant per tipus viatger.
Addició per intensitat d’ús de les instal·lacions d’estacions
Llarga distància

Interurbà

Urbà-suburbà

0,4674

0,0935

0,0224

Euros per viatger pujat i baixat.

1.3

Cànon de pas per canviadors d’amplada (modalitat B).

La quantia d’aquesta modalitat és la que resulti de multiplicar la tarifa unitària al nombre
de passos de tren per un canviador d’ample en qualsevol dels sentits.
Pas per canviadors d’amplada B
Euros per pas de canviador..

141,5622

1.4 Cànon per la utilització de vies amb andana en estacions per a l’estacionament
de trens per a serveis comercials de viatgers o altres operacions (modalitat C).
C.1 Per estacionament de trens per a serveis comercials de viatgers sense altres
operacions.
Amb caràcter general s’estableix un període de 15 minuts durant el qual el cànon no
és aplicable.
Als efectes de còmput del temps d’estacionament en andanes no es consideren les
parades intermèdies d’un trajecte comercial, ni aquells en què l’administrador
d’infraestructures ferroviàries decideixi la permanència del tren en la via d’estacionament.
Es distingeixen dos períodes horaris en funció de la saturació a les estacions, el
període de saturació ordinària comprès entre les 5,00 hores i les 23,59 hores i el període
horari de menys saturació comprès entre les 0,00 hores i les 4,59 hores, per al qual
s’estableix una tarifa reduïda.
La quantia del cànon és la que resulti d’aplicar a cada tren la tarifa unitària pel temps
d’estacionament, en funció del període horari i la categoria de l’estació.
Saturació ordinària.
De 5.00 h a 23.59 h.
Tipus estacionament
–
Euros/tren

Saturació baixa.
De 00.00 h a 04.59 h.
Tipus estacionament
–
Euros/tren

A

B

C

A

B

C

Estacions categoria 1

2,2458

3,3688

4,4917

1,1229

1,6844

2,2459

Estacions categoria 2

1,1229

1,6998

2,2458

0,5615

0,8499

1,1229

Tipus d’estacionament:
A. Per cada 5 minuts addicionals o fracció entre 15 i 45 min.
B. Per cada 5 minuts addicionals o fracció entre 45 i 120 min.
C. Per cada 5 minuts addicionals o fracció a partir de 120 min.
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1er estacionament de trens per a altres operacions.

La quantia del cànon és la que resulti d’aplicar la tarifa unitària, determinada en funció
de la categoria de l’estació i del tipus d’operació a efectuar en el tren, al nombre
d’operacions de cada tipus fetes durant el temps d’estacionament.
Estacionament de trens per a altres operacions-C2
Euros per operació

Operació neteja de tren en estacions categoria 1-2.

0,7158

Operació neteja de tren en resta estacions.

0,5965

Càrrega i descàrrega a bord del tren en estacions categories 1-2.

0,7058

Càrrega i descàrrega a bord del tren en resta estacions.

0,5881

Per altres operacions.

0,4144

1.5 Cànon per utilització de vies en altres instal·lacions de servei: d’apartat, de
formació de trens i maniobres, de manteniment, rentat i neteja, de subministrament de
combustible (modalitat D).
S’estableix segons temps d’utilització de la via de la instal·lació de servei, la via amb
els seus components bàsics, com són la via, la catenària, els desviaments i l’equipament
addicional.
La quantia d’aquesta modalitat és la resultant de computar l’import per utilització de la
via completa autoritzada, l’import associat a l’equipament amb el qual està dotat aquesta
via i l’import de l’equipament opcional sol·licitat, aplicant l’import unitari de cada concepte
per les unitats corresponents, prorratejant per al període sol·licitat i afectat pel coeficient
de rendiment que estableix l’article 98.4.D) de la Llei 38/2015.
Cànon per utilització vies apartat i d’altres-D
Components base
C via.

5,6721 Euros/m de via-any.

C catenària.

1,9173 Euros/m de catenària-any.

C desviament tipus I (manual).

592,9928 Euros/u.–any.

C desviament tipus II (telecomandat).

2.274,2517 Euros/u.–any.

Components d’equipament associats a la via
C passadís entrevies.

1,2506 Euros/m de via-any.

C Il·luminació via.

1,4364 Euros/m de via-any.

C Il·luminació platja.

2,1273 Euros/m de via-any.

C Xarxa de protecció contra incendis.

6,2507 Euros/m de via-any.

C Moll de càrrega/descàrrega.

55,1145 Euros/m de via-any.
Components d’equipament opcionals

C Safata recollida greixos.

547,5918 Euros/u.–any.

C Safata recollida carburant.

861,0515 Euros/u.–any.

C Escales d’accés a cabina.

21,9923 Euros/u.–any.

C Fossa-forat de descàrrega.

123,9525 Euros/u.–any.
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C Presa subministrament aigua, elèctric-aire comprimit. 45,9375 Euros/u.–any.

Així mateix, en aplicació de l’article 98.4.D), s’estableixen les quanties mínimes
següents:
– La quantia mínima per utilització d’instal·lacions de servei per a proveïment de
combustible, per a tots els punts de subministrament de combustible d’ADIF, fixos i mòbils,
és de 3,9375 €.
– La quantia mínima per la utilització de la resta d’instal·lacions de servei subjectes a
aquesta modalitat és l’equivalent a la d’un període mínim d’ús de cada instal·lació de
servei de 4 hores.
1.6

Cànon per utilització de punts de càrrega per a mercaderies (modalitat E).

La quantia d’aquesta modalitat és la resultant de computar l’import per utilització de la
via completa autoritzada, el component associat a l’ús de la franja de superfície paral·lela
a via (platja), l’import associat a l’equipament amb el qual està dotat aquesta via i l’import
de l’equipament opcional sol·licitat, aplicant l’import unitari de cada concepte per les unitats
corresponents, prorratejant per al període sol·licitat i afectat pel coeficient de rendiment
que estableix l’article 98.4.E) de la Llei 38/2015.
Cànon per utilització de punts de càrrega per a mercaderies-E
Components base
C via.

5,6721 Euros/m de via-any.

C catenària.

1,9173 Euros/m de catenària-any.

C desviament tipus I (manual).

592,9928 Euros/u.–any.

C desviament tipus II (telecomandat).

2.274,2517 Euros/u.–any.

C Platja tipus I (formigó/llamborda).

20,3070 Euros/m-any.

C Platja tipus II (aglomerat).

11,7936 Euros/m-any.

C Platja tipus III (llastos).

5,4506 Euros/m-any.
Components d’equipament associats a la via

C passadís entrevies.

1,2506 Euros/m de via-any.

C Il·luminació via.

1,4364 Euros/m de via-any.

C Il·luminació platja.

2,1273 Euros/m de via-any.

C Xarxa de protecció contra incendis.

6,2507 Euros/m de via-any.

C Moll de càrrega/descàrrega.

55,1145 Euros/m de via-any.
Components d’equipament opcionals

C Safata recollida greixos.

547,5918 Euros/u.–any.

C Safata recollida carburant.

861,0515 Euros/u.–any.

C Escales d’accés a cabina.

21,9923 Euros/u.–any.

C Fossa-forat de descàrrega.

123,9525 Euros/u.–any.
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C Presa subministrament aigua, elèctric-aire comprimit. 45,9375 Euros/u.–any.

Article 81. Bonificacions aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació,
del vaixell, del passatge i de la mercaderia.
Les bonificacions que preveuen els articles 182 i 245 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, a aplicar per les autoritats portuàries a les taxes d’ocupació, del vaixell, de la
mercaderia i del passatge i, si s’escau, les seves condicions d’aplicació, són les que indica
l’annex XII d’aquesta Llei.
Article 82. Coeficients correctors d’aplicació a les taxes del vaixell, del passatge i de la
mercaderia en els ports d’interès general.
Els coeficients correctors que preveu l’article 166 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,
a aplicar per les autoritats portuàries a les taxes del vaixell, de la mercaderia i del passatge,
són els que indica el quadre següent:
Autoritat portuària

Taxa vaixell

Taxa passatge

Taxa mercaderia

A Coruña.

1,30

1,00

1,30

Alacant.

1,20

1,10

1,25

Almeria.

1,26

1,26

1,24

Avilés.

1,18

1,00

1,05

Badia d’Algesires.

0,90

0,90

0,90

Badia de Cadis.

1,18

1,10

1,15

Balears.

0,90

0,70

0,90

Barcelona.

0,90

0,70

0,95

Bilbao.

1,05

1,05

1,05

Cartagena.

0,94

0,70

0,95

Castelló.

1,00

0,90

1,00

Ceuta.

1,30

1,30

1,30

Ferrol-San Cibrao.

1,06

0,80

1,01

Gijón.

1,25

1,10

1,20

Huelva.

1,00

0,70

0,90

Las Palmas.

1,00

1,00

1,00

Màlaga.

1,15

1,05

1,15

Marín i ria de Pontevedra.

1,09

1,00

1,12

Melilla.

1,30

1,30

1,30

Motril.

1,30

1,15

1,30

Pasaia.

1,25

0,95

1,15

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Autoritat portuària

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 131

Taxa vaixell

Taxa passatge

Taxa mercaderia

Santa Cruz de Tenerife.

1,05

1,30

1,05

Santander.

1,05

1,05

1,05

Sevilla.

1,18

1,10

1,15

Tarragona.

1,00

0,70

1,00

València.

0,90

1,00

1,20

Vigo.

1,10

1,00

1,20

Vilagarcía.

1,25

1,00

1,15

Article 83. Coeficients correctors d’aplicació a la tarifa fixa de recepció de residus
generats per vaixells.
Els coeficients correctors que preveu l’article 132.8 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,
que han d’aplicar les autoritats portuàries a la tarifa fixa de recepció de residus generats
per vaixells, són els indicats en el quadre següent:
Autoritat portuària

Coeficient corrector MARPOL

A Coruña.

1,00

Alacant.

1,00

Almeria.

1,30

Avilés.

1,17

Badia d’Algesires.

1,00

Badia de Cadis.

1,00

Balears.

1,30

Barcelona.

1,00

Bilbao.

1,03

Cartagena.

1,00

Castelló.

1,00

Ceuta.

1,30

Ferrol-San Cibrao.

1,28

Gijón.

1,00

Huelva.

1,00

Las Palmas.

1,30

Màlaga.

1,00

Marín i ria de Pontevedra.

1,00

Melilla.

1,00

Motril.

1,30

Pasaia.

1,30

Santa Cruz de Tenerife.

1,00
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Santander.

1,00

Sevilla.

1,00

Tarragona.

1,10

València.

1,00

Vigo.

1,00

Vilagarcía.

1,00

Article 84.

Secc. I. Pàg. 132

Revisió de les taxes aplicables al sistema portuari d’interès general.

D’acord amb el que preveu la disposició addicional vint-i-dosena 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, les quanties bàsiques de les taxes del vaixell, del passatge, de la
mercaderia, de les embarcacions esportives i d’esbarjo, de la taxa per utilització de la zona
de trànsit i de la tarifa fixa de recepció de residus generats per vaixells, que estableix la
norma esmentada, no són objecte de revisió.
Així mateix, no es varien els valors dels terrenys i les aigües dels ports, les quotes
íntegres de la taxa d’ocupació, els tipus de gravamen de la taxa d’activitat i les quanties
bàsiques de la taxa d’ajudes a la navegació, de conformitat amb el que estableixen els
articles 177, 178, 190 i 240, respectivament, de la norma esmentada.
TÍTOL VII
Dels ens territorials
CAPÍTOL I
Entitats locals
Secció 1a
Article 85.

Revisió quadriennal de l’àmbit subjectiu d’aplicació dels models de
finançament

Regla general.

U. En virtut del que disposa l’article 126 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a 1 de gener de
2020 és procedent revisar el conjunt de municipis que s’han d’incloure en els àmbits
subjectius d’aplicació dels articles 111 i 122 de la norma esmentada, tenint en compte la
població de dret segons el padró de la població municipal vigent a 1 de gener de 2020 i
aprovat oficialment pel Govern.
Dos. En virtut del que disposen els articles 122, 125 i 126 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
a 1 de gener de 2020 s’ha de revisar el conjunt de municipis que han de tenir la consideració
de municipis turístics, tenint en compte la població de dret en els termes que esmenta
l’apartat anterior.
L’any 2020 es considera l’exercici inicial de referència als efectes de l’aplicació de
l’article 125.4 del text refós esmentat als municipis que, a 1 de gener de 2020, compleixin,
per vegada primera, les condicions de l’apartat 1 del precepte esmentat.
Article 86. Determinació del Fons complementari de finançament de l’any base 2004 dels
municipis que s’han d’incloure per primera vegada en el model de cessió de recaptació
d’impostos de l’Estat.
U. Per a cadascun dels municipis als quals es refereix aquest precepte la participació
en el Fons complementari de finançament corresponent a l’any 2020 es calcula deduint
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l’import corresponent a la cessió del rendiment recaptatori d’impostos estatals determinat
d’acord amb el que estableixen els articles 89, 90, 91 i 92 de la participació total que
resulta d’incrementar la participació en tributs de l’Estat de l’any 2019 en l’índex d’evolució
establert d’acord amb el que disposa 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:
PIE2020m = PIE2019m × IE2020/2019
PFC2020m = PIE2020m – PIRPF2020m – PIVA2020m – ΣPIIEE(h)2020m
On:
PIE2019m i PIE2020m representen la participació total en els ingressos de l’Estat
corresponent al municipi m l’any 2019, últim en què se li ha aplicat el model que defineixen
els articles 122 a 124 del text refós esmentat, i l’any 2020, primer en què se li aplica el
model de cessió de la recaptació d’impostos estatals, respectivament, sense incloure les
compensacions derivades de la reforma de l’impost sobre activitats econòmiques.
IE2020/2019 representa l’índex d’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat entre els
anys 2019 i 2020.
PFC2020m representa la participació del municipi m en el Fons complementari de
finançament l’any 2020, sense incloure les compensacions derivades de la reforma de
l’impost sobre activitats econòmiques.
PIRPF2020m, PIVA2020m i PIIEE (h) 2020m representen imports dels rendiments
recaptatoris cedits al municipi m en relació amb els impostos sobre la renda de les
persones físiques, sobre el valor afegit i amb el conjunt d’impostos especials sobre alcohol
i begudes alcohòliques, sobre les labors del tabac i sobre hidrocarburs, corresponents a
l’any 2020 i determinats d’acord amb el que disposen els articles 115, 116 i 117 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
Per al càlcul dels lliuraments a compte del Fons complementari de finançament de
l’any 2021 dels ajuntaments als quals es refereix aquest precepte s’apliquen els criteris
anteriors, considerant l’any 2021, en lloc de 2020.
Dos. La participació en el Fons complementari de finançament corresponent a l’any
base 2004 es calcula a partir de la participació en el Fons complementari de finançament
de l’any 2020, aplicant la fórmula següent:
PFC2004m = PFC2020m / IE2020/2004
On:
PFC2004m i PFC2020m són la participació en el Fons complementari de finançament
del municipi m els anys 2004 i 2020, respectivament, sense considerar les compensacions
derivades de la reforma de l’impost sobre activitats econòmiques.
IE2020/2004 és l’índex d’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat entre l’any base
2004 i l’any 2020.
Article 87. Determinació de la participació total en els tributs de l’Estat de l’any base 2004
de tots els municipis no inclosos l’1 de gener de 2020 en el model de cessió de la
recaptació d’impostos estatals.
U. Als efectes de l’aplicació del model de participació en els tributs de l’Estat als
municipis no inclosos l’1 de gener de 2020 en el model de cessió de la recaptació
d’impostos estatals, la participació total de l’any base 2004 corresponent a tots aquests es
determina d’acord amb el que disposen els apartats següents.
Dos. La participació total en els tributs de l’Estat de l’any base 2004 dels municipis
inclosos, en l’exercici esmentat, en l’àmbit subjectiu de l’article 122 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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tenint en compte el que disposa l’article 83 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, es disminueix en la part que correspongui
als municipis que, com a conseqüència de la revisió que estableix l’article 85 de la present
Llei, passin a estar inclosos a partir de l’1 de gener de 2020 en el model de cessió de
rendiments recaptatoris d’impostos de l’Estat.
A aquests efectes, es considera la participació total que els correspongui com a
conseqüència de la liquidació definitiva de l’any 2019, en aplicació del model de
finançament que defineixen els articles 122 a 124 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sense considerar
les compensacions derivades de la reforma de l’impost sobre activitats econòmiques.
Aquesta participació total es converteix a valors de l’any base 2004 aplicant l’índex
d’evolució corresponent segons l’article 123 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tres. Així mateix, la participació total en els tributs de l’Estat de l’any base 2004 dels
municipis inclosos, en l’exercici esmentat, en l’àmbit subjectiu de l’article 122 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, tenint en compte el que disposa l’article 83 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre,
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, s’incrementa en la part que
correspongui als municipis que, com a conseqüència de la revisió que estableix l’article 85
de la present Llei, passin d’estar inclosos en el model de cessió de recaptació d’impostos
de l’Estat al que regulen els articles 122 a 124 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals. Per a això es calcula el finançament total obtingut pels municipis
esmentats el 2019 mitjançant la suma del que correspongui a cadascun d’aquests d’acord
amb la fórmula següent:
PIE2019m = PFC2019m + PIRPF2019m + PIVA2019m + ΣPIIEE(h)2019m
On:
PIE2019m representa la participació total en els tributs de l’Estat corresponent al
municipi m l’últim any d’aplicació del model anterior, l’any 2019, sense considerar les
compensacions derivades de la reforma de l’impost sobre activitats econòmiques.
PFC2019m representa la participació del municipi m en el Fons complementari de
finançament l’any 2019, sense considerar les compensacions derivades de la reforma de
l’impost sobre activitats econòmiques.
PIRPF2019m, PIVA2019m i PIIEE (h) 2019m representen imports dels rendiments
cedits al municipi m en relació amb els impostos sobre la renda de les persones físiques,
sobre el valor afegit i amb el conjunt d’impostos especials sobre alcohol i begudes
alcohòliques, sobre les labors del tabac i sobre hidrocarburs, corresponents a l’any 2019 i
determinats d’acord amb el que disposen els articles 115, 116 i 117 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
així com la normativa reguladora de la liquidació definitiva de la cessió d’impostos estatals
corresponent a 2019, i la disposició final sisena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012.
Una vegada aplicada aquesta fórmula, es calcula la participació total dels municipis
que passin al model que regulen els articles 122 a 124 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals l’any base 2004 aplicant la relació següent:
PIE2004m = PIE2019m / IE2019/2004
On:
PIE2004m i PIE2019m representen la participació total en els ingressos de l’Estat
corresponent al municipi m l’any base 2004 d’aplicació del model i l’any 2019,
respectivament, sense considerar les compensacions derivades de la reforma de l’impost
sobre activitats econòmiques.
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IE2019/2004 representa l’índex d’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat entre els
anys 2004 i 2019.
Secció 2a
Article 88.

Liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat corresponent a
l’any 2019

Règim jurídic i saldos deutors.

U. Una vegada coneguda la variació dels ingressos tributaris de l’Estat de l’any 2019
respecte de 2004, i les altres dades necessàries, s’ha de calcular la liquidació definitiva de
la participació en tributs de l’Estat, corresponent a l’exercici 2019, en els termes dels
articles 111 a 124 i 135 a 146 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, tenint en compte, a més, les
normes que recullen els articles 100 a 103, 105 i 106, 108 a 111, 113 i 115 de la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, amb
l’actualització de les referències temporals a l’any 2019. Així mateix, les referències a l’any
2016 que recull l’apartat b.2 de l’article 106.Tres d’aquella Llei, relatives a l’esforç fiscal
municipal, s’han d’entendre actualitzades a 2017.
Els saldos deutors que es puguin derivar de la liquidació a la qual es refereix l’apartat
anterior, en el component de finançament que no correspongui a cessió de rendiments
recaptatoris en impostos estatals, els han de reemborsar les entitats locals afectades
mitjançant compensació amb càrrec als lliuraments a compte que, en concepte de
participació en els tributs de l’Estat definida a la secció 4a i a la subsecció 1a de la secció
6a d’aquest capítol, es percebin després d’aquesta liquidació, en un període màxim de tres
anys, mitjançant retencions trimestrals equivalents al 25 per cent d’un lliurament mensual,
llevat que, aplicant aquest criteri, s’excedeixi el termini assenyalat, cas en què s’han
d’ajustar la freqüència i la quantia de les retencions corresponents per tal que no es
produeixi aquesta situació.
Dos. Els saldos deutors que es puguin derivar de la liquidació a què es refereix l’apartat
u anterior, en el component de finançament que correspongui a la cessió de rendiments
recaptatoris en impostos estatals, els han de reembossar les entitats locals afectades
mitjançant compensació amb càrrec als possibles saldos creditors que es derivin de la
liquidació del component corresponent al concepte de participació en els tributs de l’Estat
que defineixen la secció 4a i la subsecció 1a de la secció 6a d’aquest capítol. Els saldos
deutors restants després d’aplicar la compensació anteriorment esmentada, els han de
reemborsar les entitats locals mitjançant compensació en els lliuraments a compte que, per
cada impost estatal inclòs en aquella cessió, percebin, sense les limitacions de
percentatges i terminis que estableix l’apartat anterior.
Tres. Si l’import de les liquidacions definitives a què es refereix l’apartat dos d’aquest
article és a favor de l’Estat, s’ha de reflectir com a dret en el capítol IV del pressupost
d’ingressos de l’Estat.
Quatre. L’import de la liquidació definitiva de les compensacions derivades de la
reforma de l’impost sobre activitats econòmiques a favor de les comunitats autònomes
uniprovincials de Cantàbria, Madrid i La Rioja pot ser objecte d’integració en les quanties
que els corresponguin en aplicació del sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú i de les ciutats amb estatut d’autonomia, per acord de la
comissió mixta respectiva, amb l’informe previ de la Subcomissió de Règim Econòmic,
Financer i Fiscal de la Comissió Nacional d’Administració Local, mitjançant les
modificacions i els ajustos que escaiguin en els respectius crèdits pressupostaris.
Cinc. Quan les retencions esmentades en aquest article concorrin amb les que regula
l’article 113 tenen caràcter preferent davant d’aquelles i no computen per al càlcul dels
percentatges que estableix l’apartat dos de l’article esmentat.
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Cessió a favor dels municipis de la recaptació d’impostos estatals l’any
2021

Article 89. Cessió de rendiments recaptatoris de l’impost sobre la renda de les persones
físiques: determinació dels lliuraments a compte i de la liquidació definitiva.
U. Els municipis inclosos 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,
participen en la recaptació líquida que s’obtingui el 2021 mitjançant dotze lliuraments
mensuals a compte de la liquidació definitiva. L’import total d’aquests lliuraments a compte
s’efectua mitjançant l’operació següent:
ECIRPFm = 0,021336 x CL2018m x IA2021//2018 x 0,95
On:
– ECIRPFm: és l’import anual de lliuraments a compte per cessió de rendiments
recaptatoris de l’impost sobre la renda de les persones físiques del municipi m.
– CL2018m: és la quota líquida estatal de l’impost sobre la renda de les persones físiques
en el municipi m l’any 2018, l’últim conegut.
– IA2021/2018: és l’índex d’actualització de la quota líquida estatal entre l’any 2018, l’últim
conegut, i l’any 2021. Aquest índex és el resultat de dividir l’import de la previsió
pressupostària, per a 2021, per retencions, pagaments a compte i pagaments fraccionats,
entre l’import dels drets liquidats per aquests conceptes, corresponents a l’any 2018, l’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, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingressos
en el concepte de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Dos. La liquidació definitiva es determina per la diferència 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, i s’aplica, a
aquests efectes, el percentatge de cessió que recull l’apartat anterior, de conformitat amb
el que estableix la disposició final sisena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2012.
Article 90. Cessió de la recaptació líquida de l’impost sobre el valor afegit: determinació
dels lliuraments a compte i de la liquidació definitiva.
U. Els municipis als quals es refereix l’article precedent participen en la recaptació
líquida que s’obtingui per l’impost sobre el valor afegit, mitjançant la determinació de dotze
lliuraments mensuals a compte de la liquidació definitiva.
La determinació per a cada municipi de l’import total d’aquests lliuraments a compte
s’efectua mitjançant l’operació següent:
ECIVAm = PCIVA* x RPIVA x ICPi x (Pm / Pi) x 0,95
On:
– PCIVA*: és el percentatge de cessió de rendiments recaptadors de l’impost sobre el
valor afegit a favor dels municipis, que, per a aquests lliuraments a compte, és del 2,3266
per cent.
– ECIVAm: és l’import anual dels lliuraments a compte del municipi m, en concepte de
cessió de la recaptació de l’impost sobre el valor afegit prevista per a l’any 2021.
– RPIVA: és l’import de la previsió pressupostària de la recaptació líquida que
correspon a l’Estat de l’impost sobre el valor afegit per a l’any 2021.
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– ICPi: és l’índex provisional de consum de la comunitat autònoma i per a l’any 2021.
A aquests efectes es té en compte l’última dada disponible, que correspon a la utilitzada
per al càlcul de la liquidació definitiva de l’any 2018.
– Pm i Pi: són les poblacions del municipi m i de la comunitat autònoma i respectiva. A
aquests efectes, es considera la població de dret segons el padró de la població municipal
vigent a 1 de gener de 2021 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, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingressos
en el concepte de l’impost sobre el valor afegit.
Dos. La liquidació definitiva es determina per la diferència 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, i s’aplica, a
aquests efectes, el percentatge de cessió que recull l’apartat anterior, de conformitat amb
el que estableix la disposició final sisena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2012.
Article 91. Cessió de la recaptació líquida per impostos especials sobre l’alcohol i begudes
alcohòliques: determinació dels lliuraments a compte i de la liquidació definitiva.
U. Els municipis als quals es refereix l’article 89 participen en la recaptació líquida
que s’obtingui pels impostos sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre
productes intermedis i sobre l’alcohol i begudes derivades, mitjançant la determinació de
dotze lliuraments mensuals a compte de la liquidació definitiva.
La determinació per a cada municipi de l’import total d’aquests lliuraments a compte
s’efectua mitjançant l’operació següent:
ECIIEE(h)m = PCIIEE* x RPIIEE(h) x ICPi(h) x (Pm / Pi) x 0,95
On:
– PCIIEE*: és el percentatge de cessió de rendiments recaptadors dels impostos
especials sobre l’alcohol i begudes derivades, que, per a aquests lliuraments a compte, és
del 2,9220 per cent.
– 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 que assenyala el primer paràgraf
d’aquest apartat prevista l’any 2021.
– RPIIEE(h): és l’import de la previsió pressupostària de la recaptació líquida que
correspon a l’Estat de l’impost especial h dels que assenyala el primer paràgraf d’aquest
apartat per a l’any 2021.
– ICPi(h): és l’índex provisional de consum de la comunitat autònoma i a la qual
pertany el municipi m, elaborat, per a l’any 2021, als efectes de l’assignació de l’impost
especial h dels que assenyala el primer paràgraf d’aquest apartat. A aquests efectes es
tenen en compte les últimes dades disponibles, que corresponen a les utilitzades per al
càlcul de la liquidació definitiva de l’any 2018.
– Pm i Pi: són les poblacions del municipi m i de la comunitat autònoma i respectiva. A
aquests efectes, es considera la població de dret segons el padró de la població municipal
vigent a 1 de gener de 2021 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, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingressos
en el concepte relatiu a cadascun dels impostos especials que assenyala el primer paràgraf
d’aquest apartat.
Dos. La liquidació definitiva es determina per la diferència entre els lliuraments a
compte percebuts i el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels impostos
especials que assenyala el primer paràgraf de l’apartat anterior que resulti de l’aplicació
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del que disposen els apartats 1 i 2 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, i s’aplica, a
aquests efectes, el percentatge de cessió que recull l’apartat anterior, de conformitat amb
el que estableix la disposició final sisena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2012.
Article 92. 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 als quals es refereix l’article 89 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 l’import total d’aquests lliuraments a compte s’efectua
mitjançant l’operació següent:
ECIIEE(k)m = PCIIEE* x RPIIEE(k) x IPm(k) x 0,95
On:
– PCIIEE*: és el percentatge de cessió de rendiments recaptadors dels impostos
especials sobre hidrocarburs i sobre les labors del tabac, que, per a aquests lliuraments a
compte, és del 2,9220 per cent.
– 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 que assenyala el primer paràgraf
d’aquest apartat prevista l’any 2021.
– RPIIEE(k): és l’import de la previsió pressupostària de la recaptació líquida que
correspon a l’Estat de l’impost especial k dels que assenyala el primer paràgraf d’aquest
apartat per a l’any 2021.
– IPm(k): és l’índex provisional, per a l’any 2021, referit al municipi m, de lliuraments de
gasolines, gasoils i fueloils, i el de vendes a expenedories de tabac, ponderats tots dos
pels tipus impositius corresponents. A aquests efectes es considera índex provisional el
que correspongui a l’últim any disponible.
L’import que s’obtingui en concepte de lliuraments a compte, segons la fórmula
anterior, s’ha de fer efectiu a cada municipi, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingressos
en el concepte relatiu a cadascun dels impostos especials que assenyala el primer paràgraf
d’aquest apartat.
Dos. La liquidació definitiva es determina per la diferència entre els lliuraments a
compte percebuts i el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels impostos
especials que assenyala el primer paràgraf de l’apartat anterior que resulti de l’aplicació
del que disposa 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, i s’aplica, a aquests efectes, el
percentatge de cessió que recull l’apartat anterior, de conformitat amb el que estableix la
disposició final sisena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2012.
Secció 4a
Subsecció 1a
Article 93.

Participació dels municipis en els tributs de l’Estat

Participació dels municipis en el Fons complementari de finançament

Determinació dels lliuraments a compte.

U. L’import total 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
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de finançament corresponent a 2021, es reconeix amb càrrec al crèdit específic consignat
a la secció 38, servei 21, Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local. Entitats
locals, programa 942 M Transferències a entitats locals per participació en els ingressos
de l’Estat.
Dos. L’import esmentat és el 95 per cent del Fons complementari de finançament de
l’any base 2004 multiplicat per l’índex d’evolució corresponent segons 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, i tenint en compte la disposició addicional cent cinquena de la present norma.
Així mateix, si s’escau, s’ha de tenir en compte el que disposa l’article 86 d’aquesta Llei.
Tres. A la quantia calculada segons l’apartat anterior per a cada municipi s’hi ha
d’afegir el 95 per cent de les compensacions per minves d’ingressos derivades de la
reforma de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
a. Definitiva, de la disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals, actualitzada en els
mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat el 2021 respecte a 2004.
b. Addicional, regulada a la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 18 de
novembre, actualitzada en els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat el
2021 respecte a 2006.
Quatre. Els lliuraments a compte de la participació en el Fons complementari de
finançament per a l’exercici 2021 s’han d’abonar mitjançant pagaments mensuals
equivalents a la dotzena part de l’import total que resulti de l’aplicació de les normes que
recullen els apartats anteriors.
Article 94.

Liquidació definitiva.

U. La pràctica de la liquidació definitiva del Fons complementari de finançament de
l’any 2021 a favor dels municipis s’ha d’efectuar amb càrrec al crèdit que es doti a la secció
38, servei 21, Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local. Entitats locals,
programa 942M, Transferències a entitats locals per participació en els ingressos de
l’Estat, concepte 468, relatiu a la liquidació definitiva d’anys anteriors i compensacions
derivades del nou sistema de finançament, d’acord amb les regles que contenen els
articles 119 i 121 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Així mateix, si s’escau, s’ha de tenir en compte
el que disposa l’article 86 d’aquesta Llei.
Dos. A la quantia calculada per a cada municipi en els termes de l’apartat anterior,
s’hi han d’afegir les compensacions per minves d’ingressos derivades de la reforma de
l’impost sobre activitats econòmiques següents:
a. Definitiva, de la disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals, actualitzada en els
mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat el 2021 respecte a 2004.
b. Addicional, regulada a la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 18 de
novembre, actualitzada en els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat el
2021 respecte a 2006.
Tres. La liquidació definitiva es determina per la diferència entre els imports dels
lliuraments a compte calculats d’acord amb el que disposa l’article anterior i de la
participació definitiva calculada en els termes dels apartats anteriors.
Subsecció 2a
Article 95.

Participació de la resta de municipis

Participació dels municipis en els tributs de l’Estat per a l’exercici 2021.

U. L’import total destinat a pagar els lliuraments a compte als municipis inclosos en
l’àmbit subjectiu de l’article 122 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
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aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, és l’equivalent al 95 per cent de la
seva participació total en els tributs de l’Estat per a l’any base 2004, multiplicat per l’índex
d’evolució corresponent segons l’article 123 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i tenint en compte
la disposició addicional cent cinquena de la present norma. Es reconeix amb càrrec al
crèdit específic consignat a la secció 38, servei 21, Secretaria General de Finançament
Autonòmic i Local. Entitats locals, programa 942M, Transferències a entitats locals per
participació en els ingressos de l’Estat. A aquests efectes, s’ha de tenir en compte el que
disposa l’article 87 d’aquesta Llei.
Dos. La pràctica de la liquidació definitiva corresponent a l’any 2021 a favor dels
municipis abans esmentats s’ha d’efectuar d’acord amb les regles que contenen els articles
123 i 124 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb càrrec al crèdit que es doti en el concepte 468, relatiu
a la liquidació definitiva d’anys anteriors i compensacions derivades del nou sistema de
finançament, inclòs en la secció, el servei i el programa esmentats a l’apartat anterior.
Tres. L’import total que resulti de l’aplicació de les regles contingudes en els apartats
anteriors s’ha de distribuir d’acord amb els criteris següents:
a. Com a regla general, cada ajuntament ha de percebre una quantitat igual a la
resultant de la liquidació 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 52/2002, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2003.
b. La resta s’ha de distribuir proporcionalment a les diferències positives entre la
quantitat que cada ajuntament obtindria d’un repartiment en funció de les variables i els
percentatges que s’esmenten a continuació i les quantitats previstes en el paràgraf 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 a 31 de desembre de 2021 i aprovat oficialment
pel Govern, ponderat pels coeficients següents, segons estrats de població:
Estrat

Nombre d’habitants

Coeficients

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 2019
ponderat pel nombre d’habitants de dret de cada municipi, segons el padró municipal
vigent a 31 de desembre de 2021 i aprovat oficialment pel Govern.
A aquests efectes, es considera esforç fiscal municipal l’any 2019 el resultant de
l’aplicació de la fórmula següent:
Efm = [∑ a(RcO/RPm)] x Pi
En el desenvolupament d’aquesta fórmula s’han de tenir en compte els criteris
següents:
A. El factor a representa el pes mitjà relatiu de cada tribut en relació amb la recaptació
líquida total obtinguda en l’exercici econòmic de 2019, durant el període voluntari, per
l’impost sobre béns immobles, per l’impost sobre activitats econòmiques, excloses les
quantitats percebudes com a conseqüència de la distribució de les quotes nacionals i
provincials de l’impost sobre activitats econòmiques i el recàrrec provincial atribuïble a les
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respectives diputacions provincials, i per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, per
a tots els municipis integrats en aquesta forma de finançament.
B. La relació RcO/RPm es calcula, per a cadascun dels tributs esmentats en el
paràgraf precedent i en relació amb cada municipi, de la manera següent:
i. En l’impost sobre béns immobles urbans o rústics, multiplicant el factor 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 exigible en cada municipi. A aquests efectes, s’han
d’aplicar els tipus de gravamen real i màxim, segons el que disposen els apartats 1 i 3 de
l’article 72 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El resultat obtingut així en l’impost sobre béns immobles urbans s’ha de ponderar per
la 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, incloent-hi, si s’escau, la que
correspongui als béns immobles de característiques especials. A aquests efectes, s’ha de
tenir en compte el que disposa la disposició addicional novena del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
i que, a més, els trams de població s’han d’identificar amb els utilitzats per a la distribució
del 75 per cent assignat a la variable població.
ii. En l’impost sobre activitats econòmiques, multiplicant el factor a per l’import del
padró municipal de l’impost inclosa la incidència de l’aplicació 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
2019 i dividint-lo per la suma de les quotes mínimes fixades en les tarifes de l’impost, en
relació amb cada supòsit de subjecció a aquest, i ponderades pels coeficients que recull
l’article 86 de la mateixa norma.
iii. En l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, multiplicant el factor a per 1.
iv. La suma ∑a(RcO/RPm) s’ha de multiplicar pel factor Pi, que és la seva població
de dret deduïda del padró municipal vigent a 31 de desembre de 2021 i aprovat oficialment
pel Govern.
C. 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 capacitat tributària. S’entén per capacitat
tributària la resultant de la relació existent entre les bases imposables mitjanes de l’impost
sobre béns immobles urbans per habitant de cada ajuntament i la de l’estrat en què aquest
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 a 31 de desembre de 2021 i aprovat oficialment pel Govern. A aquests efectes, els
trams de població s’han d’identificar amb els utilitzats per a la distribució del 75 per cent
assignat a la variable població.
Per al càlcul d’aquesta variable s’han de tenir en compte les dades relatives a les
bases imposables de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de
característiques especials, de les entitats locals, corresponents a l’exercici 2019.
Quatre. A la quantia que resulti de l’aplicació de les normes de l’apartat anterior, s’hi
han d’afegir les compensacions per minves d’ingressos derivades de la reforma de l’impost
sobre activitats econòmiques següents:
a. Definitiva, de la disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals, actualitzada en els
mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat el 2021 respecte a 2004.
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b. Addicional, regulada a la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 18 de
novembre, actualitzada en els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat el
2021 respecte a 2006.
Cinc. La participació dels municipis turístics es determina 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 tres i quatre
anteriors. A aquests efectes s’han de tenir en compte els percentatges de cessió que recull
l’article 92 de la present norma. L’import de la cessió calculada així no pot suposar, en cap
cas, minoració de la participació que resulti de l’aplicació dels apartats tres i quatre
d’aquest article. Es consideren municipis turístics els que compleixin les condicions que
recull l’apartat 1 de l’esmentat article 125, referides a 1 de gener de 2020.
Sis. Per als municipis turístics resultants de la revisió que va resultar a 1 de gener de
2020, la cessió de la recaptació dels impostos sobre hidrocarburs i sobre les labors del
tabac calculada per a l’any base 2004, a què fa referència l’article 125.4 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, és el resultat de dividir la cessió de la recaptació líquida dels impostos sobre
hidrocarburs i sobre les labors del tabac corresponent a cada municipi en l’exercici 2021
per l’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat en aquest últim respecte de 2004.
Article 96.

Lliuraments a compte.

U. Els lliuraments a compte de la participació en els tributs de l’Estat per a l’exercici
de 2021 a què es refereix l’article anterior s’han d’abonar als ajuntaments mitjançant
pagaments mensuals equivalents a la dotzena part del respectiu crèdit. Per determinar
l’import total s’ha de tenir en compte el que disposa l’article 87 d’aquesta Llei.
Dos. La participació individual de cada municipi es determina d’acord amb els criteris
establerts per a la distribució de la liquidació definitiva, amb les variacions següents:
a. S’ha d’utilitzar la població del padró municipal vigent i aprovat oficialment pel
Govern a 1 de gener de l’any 2021. Les variables esforç fiscal i invers de la capacitat
tributària s’han de referir a les dades de l’última liquidació definitiva 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 la participació total 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.
b. A la quantia calculada segons el paràgraf anterior per a cada municipi, s’hi ha
d’afegir el 95 per cent de les compensacions per minves d’ingressos derivades de la
reforma de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
1. Definitiva, de la disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals, actualitzada en els
mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat el 2021 respecte a 2004.
2. Addicional, regulada a la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 18 de
novembre, actualitzada en els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat el
2021 respecte a 2006.
Tres. La participació individual de cada municipi turístic es determina d’acord amb
l’apartat anterior. L’import resultant s’ha de reduir en la quantia de la cessió de la recaptació
dels impostos sobre hidrocarburs i sobre les labors del tabac calculada l’any base 2004,
incrementada en els mateixos termes que la previsió de creixement dels ingressos
tributaris de l’Estat el 2021 respecte de 2004, i al resultat anterior s’hi ha de sumar la
cessió que, per aquells impostos, els correspongui, en concepte de lliuraments a compte
el 2021, aplicant les normes de l’apartat u de l’article 92 d’aquesta Llei, sense que, en cap
cas, la quantia a transferir sigui inferior a la calculada d’acord amb el que disposa l’apartat
anterior.
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Secció 5..ª Cessió a favor de les províncies, comunitats autònomes uniprovincials,
cabildos i consells insulars de la recaptació d’impostos estatals
Article 97. Cessió de rendiments recaptatoris de l’impost sobre la renda de les persones
físiques: 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 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 2021 mitjançant el
pagament 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 = 0,012561 x CL2018p x IA2021/2018 x 0,95
On:
– ECIRPFp: és l’import anual de lliuraments a compte per cessió de rendiments
recaptatoris de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’entitat provincial o
assimilada p.
– CL2018p: és la quota líquida estatal de l’impost sobre la renda de les persones físiques
en l’àmbit de l’entitat provincial o assimilada p l’any 2018, l’últim conegut.
– IA2021/2018: és l’índex d’actualització de la quota líquida estatal entre l’any 2018, l’últim
conegut, i l’any 2021. Aquest índex és el resultat de dividir l’import de la previsió
pressupostària, per a 2021, per retencions, pagaments a compte i pagaments fraccionats,
entre l’import dels drets liquidats per aquests conceptes, corresponents a l’any 2018, l’últim
del qual es coneixen les quotes líquides en l’àmbit de l’entitat provincial 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 transferència
per dotzenes parts mensuals, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingressos en el
concepte de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Dos. La liquidació definitiva es determina per la diferència 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,
i s’aplica, a aquests efectes, el percentatge de cessió que recull l’apartat anterior, de
conformitat amb el que estableix la disposició final sisena de la Llei 2/2012, de 29 de juny,
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012.
Article 98. Cessió de la recaptació líquida de l’impost sobre el valor afegit: determinació
dels lliuraments a compte i de la liquidació definitiva.
U. Les províncies i ens assimilats als quals es refereix l’article precedent participen
en la recaptació líquida que s’obtingui per l’impost sobre el valor afegit, mitjançant 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 = PCIVA** x RPIVA x ICPi x (Pp/Pi) x 0,95
On:
– PCIVA**: és el percentatge de cessió de rendiments recaptatoris de l’impost sobre el
valor afegit a favor de les províncies i ens assimilats, que, per a aquests lliuraments a
compte, és de l’1,3699 per cent.
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– ECIVAp: és l’import anual dels lliuraments a compte de la província o entitat
assimilada p, en concepte de cessió de la recaptació de l’impost sobre el valor afegit
prevista l’any 2021.
– RPIVA: és l’import de la previsió pressupostària de la recaptació líquida corresponent
a l’Estat de l’impost sobre el valor afegit per a l’any 2021.
– ICPi: és l’índex provisional de consum de la comunitat autònoma i per a l’any 2021.
A aquests efectes es tenen en compte les últimes dades disponibles, que corresponen a
les utilitzades per al càlcul de la liquidació definitiva de l’any 2018.
– Pp i Pi: són les poblacions de la província o ens assimilat 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 a 1 de gener de 2021 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 província o entitat assimilada, i s’ha de tramitar com a
devolucions d’ingressos en el concepte d’impost sobre el valor afegit.
Dos. La liquidació definitiva es determina per la diferència entre els lliuraments a
compte percebuts i el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida de l’impost sobre
el valor afegit 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,
i s’aplica, a aquests efectes, el percentatge de cessió que recull l’apartat anterior, de
conformitat amb el que estableix la disposició final sisena de la Llei 2/2012, de 29 de juny,
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012.
Article 99. Cessió de la recaptació líquida per impostos especials sobre l’alcohol i
begudes alcohòliques: determinació dels lliuraments a compte i de la liquidació
definitiva.
U. Les entitats incloses en l’àmbit subjectiu 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,
participen en la recaptació líquida que s’obtingui pels impostos sobre la cervesa, sobre el
vi i begudes fermentades, sobre productes intermedis i sobre l’alcohol i begudes derivades,
mitjançant la determinació de dotze lliuraments mensuals a compte de la liquidació
definitiva.
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 = PCIIEE** x RPIIEE(h) x ICPi (h) x (Pp / Pi) x 0,95
On:
– PCIIEE**: és el percentatge de cessió de rendiments recaptadors dels impostos
especials sobre l’alcohol i begudes derivades a favor de les províncies i ens assimilats,
que, per a aquests lliuraments a compte, és de l’1,7206 per cent.
– 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 que
assenyala el primer paràgraf d’aquest apartat prevista l’any 2021.
– RPIIEE(h): és l’import de la previsió pressupostària de la recaptació líquida
corresponent a l’Estat de l’impost especial h dels que assenyala el primer paràgraf d’aquest
apartat per a l’any 2021.
– ICPi(h): és l’índex provisional de consum de la comunitat autònoma i a la qual
pertany la província o entitat assimilada p, elaborat per a l’any 2021 als efectes de
l’assignació de l’impost especial h dels que assenyala el primer paràgraf d’aquest apartat.
A aquests efectes es tenen en compte les últimes dades disponibles, que corresponen a
les utilitzades per al càlcul de la liquidació definitiva de l’any 2018.
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– Pp i Pi: són les poblacions de la província o entitat assimilada 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 a 1 de gener de 2021 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, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingressos
en el concepte relatiu a cadascun dels impostos especials que assenyala el primer paràgraf
d’aquest apartat.
Dos. La liquidació definitiva es determina per la diferència entre els lliuraments a
compte percebuts i el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels impostos
especials que assenyala el primer paràgraf de l’apartat anterior 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, i s’aplica, a aquests efectes, el percentatge de cessió
que recull l’apartat anterior, de conformitat amb el que estableix la disposició final sisena de
la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012.
Article 100. 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 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 província o entitat assimilada, de l’import total d’aquests
lliuraments a compte s’efectua mitjançant l’operació següent:
ECIIEE(k)p = PCIIEE** x RPIIEE(k) x IPp(k) x 0,95
On:
– PCIIEE**: és el percentatge de cessió de rendiments recaptadors dels impostos
especials sobre hidrocarburs i sobre les labors del tabac a favor de les províncies i ens
assimilats, que, per a aquests lliuraments a compte, és de l’1,7206 per cent.
– 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 que assenyala el
primer paràgraf d’aquest apartat prevista l’any 2021.
– RPIIEE(k): és l’import de la previsió pressupostària de la recaptació líquida
corresponent a l’Estat de l’impost especial k dels que assenyala el primer paràgraf d’aquest
apartat per a l’any 2021.
– IPp(k): és l’índex provisional, per a l’any 2021, 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. A aquests efectes s’han de tenir en
compte dades corresponents a l’últim any disponible.
L’import que s’obtingui en concepte de lliuraments a compte, segons la fórmula
anterior, s’ha de fer efectiu a cada entitat, i s’ha de tramitar com a devolucions d’ingressos
en el concepte relatiu a cadascun dels impostos especials que assenyala el primer paràgraf
d’aquest apartat.
Dos. La liquidació definitiva es determina per la diferència entre els lliuraments a
compte percebuts i el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels impostos
especials que assenyala l’article anterior, 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, i s’aplica, a aquests efectes, el percentatge de cessió que recull l’apartat
anterior, de conformitat amb el que estableix la disposició final sisena de la Llei 2/2012, de
29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012.
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Participació de les províncies, comunitats autònomes uniprovincials i
consells i cabildos insulars en els tributs de l’Estat

Subsecció 1a
Article 101.

Dijous 31 de desembre de 2020

Participació en el Fons complementari de finançament

Determinació dels lliuraments a compte.

U. L’import total dels lliuraments a compte de la participació 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 complementari de finançament corresponent a 2021, i tenint en compte la
disposició addicional cent cinquena de la present norma, 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, consignat
a la secció 38, servei 21, Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local. Entitats
locals, programa 942M, Transferències a entitats locals per participació en els ingressos
de l’Estat.
Dos. L’import esmentat és el 95 per cent del Fons complementari de finançament de
l’any 2004 aplicant l’índex d’evolució corresponent segons 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.
Tres. A la quantia calculada segons l’apartat anterior, s’hi ha d’afegir el 95 per cent de
les compensacions per minves d’ingressos derivades de la reforma de l’impost sobre
activitats econòmiques següents:
a. Definitiva, de la disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals, incrementada en els
mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat el 2021 respecte a 2004.
b. Addicional, regulada a la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 18 de
novembre, incrementada en els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat el
2021 respecte a 2006.
Quatre. Els lliuraments a compte de la participació en el Fons complementari de
finançament per a l’exercici 2021 s’han d’abonar a les entitats locals a les quals es refereix
aquest article, mitjançant pagaments mensuals equivalents a la dotzena part de l’import
total que resulti de l’aplicació de les normes que recullen els apartats anteriors.
Article 102.

Liquidació definitiva.

U. La pràctica de la liquidació definitiva del Fons complementari de finançament de
l’any 2021 a favor de les províncies i entitats assimilades s’ha d’efectuar amb càrrec al
crèdit que es doti a la secció 38, servei 21, Secretaria General de Finançament Autonòmic
i Local. Entitats locals, programa 942M, Transferències a entitats locals per participació en
els ingressos de l’Estat, concepte 468, relatiu a la liquidació definitiva d’anys anteriors i
compensacions derivades del nou sistema de finançament, d’acord amb les regles que
contenen els articles 141 i 143 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Dos. La quantia anterior s’ha d’incrementar, si s’escau, en l’import de les
compensacions per minves d’ingressos derivades de la reforma de l’impost sobre activitats
econòmiques següents:
a. Definitiva, de la disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals, actualitzada en els
mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat el 2021 respecte a 2004.
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b. Addicional, regulada a la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 18 de
novembre, actualitzada en els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat el
2021 respecte a 2006.
L’import de la liquidació definitiva de les compensacions anteriors a favor de les
comunitats autònomes uniprovincials de Cantàbria, Madrid i La Rioja pot ser objecte
d’integració en les quanties que els corresponen en aplicació del sistema de finançament
de les comunitats autònomes de règim comú i de les ciutats amb estatut d’autonomia, 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, mitjançant les
modificacions i els ajustos que siguin procedents en els respectius crèdits pressupostaris.
Tres. La liquidació definitiva es determina per la diferència entre la suma dels imports
dels lliuraments a compte calculats d’acord amb el que disposa l’article anterior i de la
participació definitiva calculada en els termes dels apartats anteriors.
Subsecció 2a
Article 103.

Participació en el Fons d’aportació a l’assistència sanitària

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, a càrrec del 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 consignat a la secció 38, servei 21, Secretaria General
de Finançament Autonòmic i Local. Entitats locals, programa 942M, Transferències a
entitats locals per participació en els ingressos de l’Estat, la quantitat de 764 milions
d’euros en concepte de lliuraments a compte. Els lliuraments a compte de la participació
en aquest Fons per a l’any 2021 s’han d’abonar a les diputacions provincials, comunitats
autònomes uniprovincials no insulars, cabildos i consells insulars mitjançant pagaments
mensuals equivalents a la dotzena part del crèdit. 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 participació en tributs de l’Estat de l’any 2004, i s’ha de
lliurar simultàniament amb els lliuraments a compte de la participació en el Fons
complementari de finançament que regula la subsecció anterior.
Dos. Quan la gestió econòmica i financera dels centres hospitalaris, en els termes que
preveu la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, es transfereixi a les comunitats
autònomes corresponents, s’ha d’assignar a les entitats esmentades els lliuraments a
compte de la participació de l’ens transferidor del servei, 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, mitjançant les modificacions i els ajustos que siguin
procedents en els respectius crèdits pressupostaris.
Article 104.

Liquidació definitiva.

U. La pràctica de la liquidació definitiva de l’assignació del Fons d’aportació a
l’assistència sanitària de l’any 2021, corresponent a les províncies, comunitats autònomes
uniprovincials no insulars i illes, s’ha d’efectuar amb càrrec al crèdit que es doti a la secció
38, servei 21, Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local. Entitats locals,
programa 942M, Transferències a entitats locals per participació en els ingressos de
l’Estat, concepte 468, relatiu a la liquidació definitiva d’anys anteriors i compensacions
derivades del nou sistema de finançament, d’acord amb les regles que contenen els
articles 143 i 144 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, prenent com a base de càlcul les quanties
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que, per aquest concepte, van resultar de la liquidació definitiva de la participació en tributs
de l’Estat de l’any 2004.
Dos. Quan la gestió econòmica i financera dels centres hospitalaris, en els termes
que preveu la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, es transfereixi a les
corresponents comunitats autònomes, s’ha de procedir en la mateixa mesura a assignar a
aquestes entitats la participació de l’ens transferidor del servei en el fons esmentat.
Secció 7a
Article 105.
l’Estat.

Règims especials

Participació dels territoris històrics del País Basc i Navarra en els tributs de

U. La participació dels municipis del País Basc i de Navarra en els tributs de l’Estat
es fixa d’acord amb les normes contingudes a la subsecció 2a, de la secció 4a d’aquest
capítol, en el marc del concert i 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 determina segons el que estableix 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, respectivament.
Article 106. 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 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, així com dels cabildos insulars, s’ha d’ajustar al que disposa l’article 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 disposen la subsecció 1a
de la secció 4a i la subsecció 1a de la secció 5 6a 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 mitjançant l’aplicació de les normes que conté la subsecció 2a de la
secció 4a d’aquest capítol i d’acord amb la mateixa proporció que els municipis de règim
comú.
Article 107.

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 els tributs de l’Estat d’acord amb les normes generals que conté aquest
capítol.
Dos. Les ciutats de Ceuta i de Melilla, com a entitats assimilades a les províncies,
participen en els tributs de l’Estat segons el que estableix 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 8a

Compensacions, subvencions i ajudes

Article 108. 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 a la
secció 38, servei 21, Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local. Entitats locals,
programa 942N, concepte 466 del vigent pressupost de despeses de l’Estat un crèdit amb
la finalitat de compensar els beneficis fiscals en tributs locals d’exacció obligatòria que
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pugui concedir l’Estat mitjançant una llei i en els termes que preveu l’apartat dos de
l’esmentat article 9.
Les sol·licituds de compensació han de ser objecte de comprovació prèvia al seu
pagament, en el cas de l’impost sobre activitats econòmiques amb la informació existent a
les bases de dades de la matrícula de l’impost esmentat, i en el cas de l’impost sobre béns
immobles a les bases de dades del cadastre immobiliari.
A aquests efectes, l’Agència Estatal d’Administració Tributària de l’Estat i la Direcció
General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda han de facilitar la intercomunicació informàtica
amb la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.
S’autoritza el Ministeri d’Hisenda a dictar les normes necessàries per establir el
procediment a seguir en cada cas, amb la finalitat de procedir a la compensació, a favor
dels municipis, dels deutes tributaris efectivament condonats i de les exempcions legalment
concedides.
Article 109.

Altres compensacions i subvencions a les entitats locals.

U. Amb càrrec als crèdits consignats en la secció 37, servei 02, Secretaria General
de Finançament Autonòmic i Local. Entitats locals, programa 942N, concepte 461, s’ha de
fer efectiva la compensació de les quotes de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
objecte de condonació l’any 2020, 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 fer d’acord amb el que estipula la
Resolució dictada a l’efecte per la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.
Dos. Amb càrrec als crèdits de la secció 37, servei 02, Secretaria General de
Finançament Autonòmic i Local. Entitats locals, programa 942N, Altres transferències a
entitats locals, concepte 464, es concedeix una ajuda de 8 milions d’euros per a la seva
assignació a les ciutats de Ceuta i de Melilla, destinada als costos de funcionament de les
plantes dessalinitzadores o dessaladores instal·lades per al proveïment d’aigua.
Les ajudes a les quals es refereix el paràgraf anterior s’han de fer efectives en la forma
que estableixi l’instrument regulador corresponent, que per a l’atorgament de subvencions
nominatives estableix l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament
de desplegament.
La quantia anterior s’ha de repartir entre les ciutats de Ceuta i Melilla en funció del
nombre d’habitants de dret de cada municipi, segons el padró de la població municipal
vigent a 1 de gener de l’exercici immediatament anterior. A la ciutat de Ceuta li corresponen
3,97 milions d’euros i a la de Melilla, 4,03 milions d’euros.
Tres. Amb càrrec al crèdit consignat en la secció 38, servei 21, Secretaria General de
Finançament Autonòmic i Local. Entitats locals, programa 942N, concepte 464, també s’ha
de fer efectiva la compensació a les ciutats de Ceuta i Melilla per pèrdues de recaptació de
l’impost sobre la producció, els serveis i la importació (IPSI), corresponent a les
importacions i al gravamen complementari sobre les labors del tabac, regulada a l’article
11 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social.
Amb periodicitat mensual s’ha de tramitar un pagament a cadascuna d’aquelles ciutats
per un import equivalent a la dotzena part de la compensació definitiva reconeguda en
l’exercici immediatament anterior, en concepte d’avançament a compte de la quantitat que
resulti a pagar en l’exercici 2021.
Una vegada aportada tota la documentació necessària per efectuar els càlculs que
estableix l’article 11 de la Llei 53/2002 abans esmentada, s’ha de fer la liquidació
corresponent, i s’ha d’abonar la diferència entre l’import de la compensació definitiva que
resulti i el dels lliuraments a compte realitzats.
Quatre. Amb càrrec al crèdit consignat en la secció 38, servei 21, Secretaria General
de Finançament Autonòmic i Local. Entitats locals, programa 942N, concepte 464, s’ha de
fer efectiva la compensació a les ciutats de Ceuta i Melilla per pèrdues de recaptació de
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l’impost sobre la producció, els serveis i la importació (IPSI), corresponent al gravamen
complementari sobre carburants i combustibles petrolífers, prenent com a base el que es
va recaptar en l’exercici 2010.
La quantia de la compensació s’obté per la diferència, sempre que sigui negativa, entre
la recaptació líquida obtinguda per aquest concepte en l’exercici 2020 i la produïda l’any
2010. Per a això, s’ha d’aportar un certificat de l’interventor de la ciutat autònoma respectiva
acreditatiu de la recaptació líquida en els exercicis esmentats. Una vegada aportada la
documentació necessària, s’ha de fer la liquidació corresponent per al seu abonament.
Article 110. Avançaments a favor dels ajuntaments per desfasaments en la gestió
recaptatòria dels tributs locals.
U. Quan per circumstàncies relatives a l’emissió dels padrons no es pugui liquidar
l’impost sobre béns immobles abans de l’1 d’agost de l’any 2021, els ajuntaments afectats
poden percebre del Tresor Públic avançaments a compte de l’impost esmentat, a fi de
salvaguardar les seves necessitats mínimes de tresoreria, prèvia autorització del ple de la
respectiva corporació.
Aquests avançaments es concedeixen a sol·licitud dels municipis respectius, amb
l’informe previ de la Direcció General del Cadastre, i els tramita i resol la Secretaria General
de Finançament Autonòmic i Local.
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 a anticipar a 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 corresponents a més de dos períodes
impositius successius amb referència a un mateix tribut.
d. Les diputacions provincials, els cabildos i consells insulars i les comunitats
autònomes uniprovincials i altres organismes públics recaptadors que, al seu torn, hagin
fet avançaments als ajuntaments de referència, en la forma que preveu l’article 149.2 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
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 operacions de tresoreria, amb l’oportuna
justificació prèvia.
e. Una vegada dictada la resolució definitiva corresponent, els avançaments s’han de
lliurar pel seu import net a favor dels ajuntaments o les entitats a què es refereix la lletra d
anterior per quartes parts mensuals, a partir del dia 1 de setembre de cada any, i s’han de
suspendre els lliuraments correlatius el mes següent a aquell en què s’esmenin les
deficiències que assenyala el paràgraf primer d’aquest apartat.
Els avançaments concedits d’acord amb el que disposa aquest apartat estan sotmesos,
si s’escau, a les mateixes retencions que preveu 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, i han de ser reintegrats per les respectives entitats locals una vegada rebut
l’informe de la Direcció General del Cadastre en què es comuniqui la rectificació dels
padrons esmentats.
Dos. Mitjançant una resolució de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i
Local es poden concedir als ajuntaments, en cas d’urgent i extraordinària necessitat de
tresoreria, avançaments a reintegrar dins de l’exercici corrent a càrrec de la seva
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participació en els tributs de l’Estat. Per a la concessió d’aquests avançaments s’han de
complir els requisits següents:
a. Acord del ple de la corporació, en què s’autoritzi al president la sol·licitud de
l’avançament i es fixin els termes d’aquesta sol·licitud.
b. Informe de la intervenció municipal en què es concreti la situació economicofinancera
de l’entitat local que justifiqui amb precisió la causa extraordinària que fa necessari
l’avançament.
c. Informe de la tresoreria municipal de la previsió d’ingressos i les despeses de
l’exercici corresponent.
Secció 9a

Normes instrumentals en relació amb les disposicions incloses en aquest
capítol

Article 111. Normes de gestió pressupostària de determinats crèdits a favor de les entitats
locals.
U. S’autoritza el Ministeri d’Hisenda a comprometre despeses amb càrrec a l’exercici
de 2022, fins a un import màxim equivalent a la dotzena part dels crèdits consignats en el
pressupost per a 2021, 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, del
mes de gener de 2022. Les diferències que puguin sorgir en relació amb la determinació
dels lliuraments a compte definitius imputables 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 pagament conjuntes que s’expedeixin
a l’efecte 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 compliment, quant a la disposició efectiva de fons, es pot dur a terme a càrrec dels
comptes de creditors no pressupostaris que, amb aquests fins, estan habilitats a la
Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, de manera que es produeixi el
pagament conjunt i simultani de les obligacions respectives a tots els perceptors per raó de
la data de les resolucions corresponents i en igualtat de condicions.
Es declaren de tramitació urgent:
Els expedients de modificació de crèdit en relació amb els 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 respectives.
Tres. En els supòsits que preveu l’apartat anterior, quan sigui procedent la tramitació
d’expedients d’ampliació de crèdit i als efectes previstos a 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 entitats
locals afectades.
Quatre. Els crèdits inclosos en el pressupost de despeses amb els fins que assenyala
l’apartat u anterior es poden transferir amb la periodicitat necessària al compte
extrapressupostari corresponent, habilitat a aquests efectes a la Secretaria General del
Tresor i Finançament Internacional. Aquest procediment es pot aplicar a fi de materialitzar
el pagament simultani de les obligacions que es derivin de la participació de les entitats
locals en els tributs de l’Estat, tant en concepte de lliuraments a compte com de liquidació
definitiva, així com per procedir al pagament simultani de les obligacions que portin causa
de les sol·licituds presentades per les corporacions locals, una vegada es dictin les
resolucions pertinents que donin origen al reconeixement d’aquestes obligacions per part
de l’Estat.
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Informació a subministrar per les corporacions locals.

U. Amb la finalitat de procedir a la liquidació definitiva de la participació dels
ajuntaments en els tributs de l’Estat, corresponent a 2021, les respectives corporacions
locals han de facilitar, abans del 30 de juny de l’any 2021, en la forma que determinin els
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda, la documentació següent:
1. Una certificació comprensiva de la recaptació líquida obtinguda el 2019 per l’impost
sobre béns immobles, per l’impost sobre activitats econòmiques i per l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica. En l’impost sobre béns immobles s’ha d’especificar la
recaptació corresponent als béns immobles de característiques especials.
2. Una certificació comprensiva de les bases imposables deduïdes dels padrons de
l’any 2019, així com de les altes produïdes en aquests, corresponents a l’impost sobre
béns immobles, urbans, i dels tipus exigibles en el municipi en els tributs que esmenta el
paràgraf precedent. En relació amb l’impost sobre béns immobles s’ha d’especificar la
informació tributària corresponent als béns immobles de característiques especials. A més,
s’han d’especificar les reduccions que s’hagin aplicat el 2019, a les quals es refereix la
disposició addicional novena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
3. Una certificació de les quotes exigibles en l’impost sobre activitats econòmiques el
2019, inclosa la incidència 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.
Dos. La documentació s’ha de transmetre electrònicament en els models habilitats
per a aquest fi, mitjançant signatura electrònica de l’interventor o, si s’escau, del titular de
l’òrgan de la corporació local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
La signatura electrònica reconeguda, entesa en els termes que preveu la Llei 59/2003,
de 19 de desembre, de signatura electrònica, té respecte de les dades transmeses per
l’entitat local el mateix valor que la signatura manuscrita, per la qual cosa la seva aplicació
en la transmissió electrònica de la informació eximeix de l’obligació de remetre la
documentació esmentada en suport paper.
Tres. La Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local ha de dictar la
resolució corresponent per establir els models que continguin el detall de la informació
necessària, així com la regulació del procediment per a la presentació telemàtica de la
documentació i la signatura electrònica d’aquesta.
Quatre. Als municipis que estiguin en l’àmbit d’aplicació de la subsecció 2a de la
secció 4a d’aquest capítol i no aportin la documentació que determinen les condicions
assenyalades 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 més baix per
aquest concepte, dins del tram de població en què s’enquadri, a l’efecte de practicar la
liquidació definitiva de la seva participació en els tributs de l’Estat per a l’any 2021.
Article 113. Retencions a practicar a les entitats locals en 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.
U. Prèvia sol·licitud de l’òrgan competent que tingui atribuïda legalment la gestió
recaptadora, d’acord amb la normativa específica aplicable, la Secretaria General de
Finançament Autonòmic i Local ha d’aplicar les retencions que s’hagin de practicar en la
participació dels municipis i províncies en els tributs de l’Estat.
Si en la retenció concorren deutes derivats de tributs de l’Estat i deutes per quotes de
la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta amb aquests, i la quantia de tot
supera la quantitat retinguda, aquella s’ha de prorratejar en funció dels imports d’aquests.
Dos. L’import de la retenció ha de ser el 50 per cent de la quantia assignada a l’entitat
local respectiva, tant en cada lliurament a compte com en la liquidació definitiva anual
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corresponent a la participació en els tributs de l’Estat, excepte quan la quantia del deute
sigui inferior a aquesta quantitat.
Quan es tracti de deutes derivats de tributs de l’Estat que hagin estat repercutits
legalment, d’ingressos a compte corresponents a retribucions en espècie, de quantitats
retingudes o que s’hagin hagut de retenir a compte de qualsevol impost, o de cotitzacions
socials que hagin estat o hagin hagut de ser objecte de retenció, la retenció a practicar és
del 100 per cent de la quantia assignada a l’entitat local respectiva, tant en cada lliurament
a compte com en la liquidació definitiva anual corresponent a la participació en els tributs
de l’Estat, excepte quan la quantia del deute sigui inferior a aquesta quantitat.
Tres. La quantia a retenir en el conjunt de l’exercici es pot reduir quan es justifiqui
l’existència de greus desfasaments de tresoreria generats per la prestació de les
obligacions relatives:
a. al compliment regular de les obligacions de personal;
b. a la prestació dels serveis públics obligatoris en funció del nombre d’habitants del
municipi;
c. a la prestació de serveis socials, protecció civil i extinció d’incendis, per a l’execució
dels quals no s’exigeixi cap contraprestació en forma de preu públic o taxa equivalent al
cost del servei executat.
En cap cas es pot establir un percentatge de retenció inferior al 25 per cent del
lliurament a compte.
No és aplicable la reducció de retencions a les entitats locals que s’hagin integrat en
consorcis de sanejament financer del qual formin part institucions d’altres administracions
públiques.
En els procediments de reducció del percentatge de retenció, la Secretaria General de
Finançament Autonòmic i Local 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. Per a això, l’entitat local ha d’aportar, amb caràcter imprescindible i no exclusiu:
– Un certificat expedit pels òrgans de recaptació de les entitats creditores pel qual
s’acrediti haver atès el pagament de les obligacions corrents en els dotze mesos
precedents al mes immediatament anterior a la data de sol·licitud de la certificació;
– Un informe de la situació financera actual subscrit per l’interventor local que inclogui
el càlcul del romanent de tresoreria a la data de sol·licitud de la reducció del percentatge
de retenció i posi de manifest els termes en què aquesta situació afecta el compliment de
les obligacions que recull el paràgraf primer d’aquest apartat;
– Un pla de sanejament, aprovat pel ple, que inclogui l’exercici en curs. A aquests
efectes, es considera equivalent al pla de sanejament l’existència d’un pla d’ajust valorat
favorablement pel Ministeri d’Hisenda en el marc de mesures extraordinàries de liquiditat
a les quals es refereix la disposició addicional primera de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
A la resolució s’ha de fixar el període de temps en què el percentatge de retenció ha
de ser reduït, sense que sigui possible estendre’l més enllà de la finalització de l’exercici
econòmic. En tot cas, aquesta reducció està condicionada a l’aprovació per l’entitat local
d’un pla de sanejament, o a la verificació del compliment d’un altre en curs.
Quatre. Quan el deute neixi com a conseqüència del reintegrament d’avançaments
de finançament a càrrec del Tresor Públic, la retenció s’ha d’adequar a les condicions
fixades a la resolució de concessió de l’avançament corresponent, ja sigui mitjançant la
cancel·lació total del dèbit en forma singular, o en retencions successives fins a la seva
extinció definitiva.
Cinc. Les resolucions que declarin l’extinció dels deutes a càrrec de les quantitats
que s’hagin retingut corresponen, en cada cas, a l’òrgan legalment competent que tingui
atribuïda la gestió recaptadora, d’acord amb la normativa específica aplicable, i produeixen
els seus efectes, en la part concurrent del deute, des del moment en què es va efectuar la
retenció.
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Sis. Les normes que conté aquest article són aplicables en els supòsits de deutes
ferms contrets per les entitats locals amb l’Institut de Crèdit Oficial, per la línia de crèdit
instruïda per aquest últim a què es refereix la secció segona del capítol II del Reial decret
llei 8/2011, d’1 de juliol. Així mateix, són aplicables les normes d’aquest precepte en els
supòsits de deutes ferms contrets amb qualsevol dels compartiments del Fons de
finançament a entitats locals, constituït per l’article 7 del Reial decret llei 17/2014, de 26 de
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats
locals i altres de caràcter econòmic.
Set. En cas que sigui aplicable la mesura que conté l’article 18.5 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el percentatge
de retenció aplicable és, com a màxim, el que fixa el primer paràgraf de l’apartat dos
d’aquest article, sempre que els deutes amb proveïdors a què es refereix aquell precepte
no concorrin amb altres de les entitats locals amb creditors públics, a què sigui aplicable
aquest precepte.
En cas que es doni l’esmentada concurrència de deutes, la retenció aplicable és, com
a màxim i amb caràcter general, del 70 per cent, sense que es pugui reduir per aplicació
de l’apartat tres, on el 50 per cent correspon, com a màxim, als creditors públics i el 20 per
cent, com a màxim, als proveïdors de les entitats locals a les quals sigui aplicable l’article
18.5 de la Llei orgànica 2/2012. El primer tram esmentat s’ha d’assignar als creditors
públics d’acord amb el criteri que recullen els apartats u i dos d’aquest article.
En cas que hi hagi concurrència de deutes amb proveïdors i deutes derivats de tributs
de l’Estat que s’hagin fer repercutir legalment, d’ingressos a compte corresponents a
retribucions en espècie, de quantitats retingudes o que s’hagin hagut de retenir a compte
de qualsevol impost, o de cotitzacions socials que hagin estat o hagin hagut de ser objecte
de retenció, la retenció a practicar és del 100 per cent de la quantia assignada a la
respectiva entitat local, d’acord amb el que disposa el segon paràgraf de l’apartat tres
anterior, sense que l’import que s’assigni per al pagament a proveïdors de les entitats
locals pugui excedir el 20 per cent de la quantia que, en termes bruts, els correspongui per
tots els conceptes que integren la seva participació en tributs de l’Estat.
CAPÍTOL II
Comunitats autònomes
Article 114.

Lliuraments a compte del Fons de suficiència global.

Els crèdits pressupostaris destinats a fer efectius els lliuraments a compte del Fons de
suficiència global 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, una
vegada tingudes en compte les revisions i els altres preceptes aplicables a aquestes són,
per a cada comunitat autònoma i ciutat amb estatut d’autonomia, els que s’inclouen en els
corresponents serveis de la secció 38 «Sistemes de finançament d’ens territorials»,
programa 941M «Transferències a comunitats autònomes per participació en els ingressos
de l’Estat», concepte 451 «Fons de suficiència global».
Article 115. Liquidació definitiva dels recursos del Sistema de finançament de les
comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia i participació en els fons de
convergència.
U. De conformitat amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 11 de la Llei 22/2009, de
18 de desembre, quan es coneguin els valors definitius l’any 2021 de tots els recursos
corresponents a l’any 2019 que regula el títol I de la Llei esmentada, s’ha de practicar la
liquidació de l’exercici esmentat. D’acord amb el que preveu l’apartat 3 de l’article 11
esmentat, en aquell moment s’ha de determinar, segons el que estableixen els articles 23
i 24, el paràgraf tercer de l’apartat set de la disposició transitòria primera i la disposició
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addicional primera de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, la participació de cada comunitat
o ciutat amb estatut d’autonomia en els fons de convergència autonòmica que regula el
títol II de la Llei esmentada corresponents a 2019.
Dos. En el supòsit que el saldo global de la liquidació corresponent a l’any 2019 sigui
a favor de la comunitat autònoma o ciutat amb estatut d’autonomia, s’han de fer els
pagaments de les liquidacions positives descomptant-ne, mitjançant compensació, l’import
dels saldos a favor de l’Estat.
Tres. En el supòsit que el saldo global de la liquidació sigui a favor de l’Estat, s’han
de fer, d’acord amb el que estableix l’article 11.3 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre,
els pagaments de les liquidacions a favor de la comunitat descomptant-ne, per aquest
mateix ordre de prelació, el saldo a favor de l’Estat de la transferència del Fons de garantia,
el saldo dels tributs cedits i el saldo del Fons de suficiència global.
Els saldos restants de la liquidació que no hagin pogut ser objecte de compensació
s’han de compensar de conformitat amb el que preveu l’article 11.3 de la Llei 22/2009, de
18 de desembre.
Quatre. En compliment del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei
22/2009, de 18 de desembre, l’Estat ha de compensar, en el supòsit legalment previst, les
comunitats autònomes els imports de les quals, tant de la transferència del Fons de
garantia de serveis públics fonamentals com del Fons de suficiència global, corresponents
a 2019, siguin negatius, a través del crèdit pressupostari que assenyala l’apartat cinc.
L’import d’aquesta compensació, que ha de tenir signe positiu, per a cada comunitat
autònoma creditora d’aquesta, ha de ser el que permeti que, després que s’hagin repartit
la totalitat dels recursos del Fons de competitivitat, l’índex de finançament descrit a l’apartat
5 de l’article 23 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, arribi a la unitat, amb el límit de
l’import del valor definitiu del seu Fons de suficiència global negatiu.
Als efectes del que preveuen els apartats anteriors d’aquest article, l’import d’aquesta
compensació s’ha d’incloure a la liquidació definitiva de la participació de la comunitat en
el Fons de competitivitat.
Cinc. Als crèdits dels subconceptes que correspongui dotats en la secció 38, servei
20 – «Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local. Diverses CA», programa
941M «Transferències a comunitats autònomes per participació en els ingressos de
l’Estat», concepte 452 «Liquidació definitiva del finançament de les comunitats autònomes
i ciutats amb estatut d’autonomia d’exercicis anteriors», s’apliquen segons la seva
naturalesa:
1) L’import de les liquidacions definitives de l’any 2019 del Fons de suficiència global,
que regula l’article 20 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, així com de l’aportació de
l’Estat al Fons de garantia de serveis públics fonamentals, que resultin a favor de les
comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia.
Si l’import de les liquidacions definitives a què es refereix el paràgraf anterior és a favor
de l’Estat, s’ha de reflectir com a dret en el capítol IV del pressupost d’ingressos de l’Estat.
2) L’import de les liquidacions definitives de l’any 2019 de les participacions de les
comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia en els fons de convergència
autonòmica, que regulen els articles 23, 24, el paràgraf tercer de l’apartat set de la
disposició transitòria primera i la disposició addicional primera de la Llei 22/2009, de 18 de
desembre, determinades de conformitat amb l’apartat u d’aquest article.
3) La compensació prevista a la disposició addicional tercera de la Llei 22/2009, de
18 de desembre, si aquesta compensació és aplicable, determinada d’acord amb l’apartat
quatre d’aquest article.
Article 116. Transferències a comunitats autònomes corresponents al cost dels nous
serveis traspassats.
Si a partir de l’1 de gener de 2021 s’efectuen noves transferències de serveis a les
comunitats autònomes, s’han de dotar en els conceptes específics de la secció 38 que, en
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el seu moment, determini la Direcció General de Pressupostos els crèdits que es necessitin
per transferir a les comunitats autònomes el cost efectiu dels serveis assumits.
A aquests efectes, els reials decrets que aprovin les noves transferències de serveis
han de contenir com a mínim els punts següents:
a) Data en què la comunitat autònoma ha d’assumir efectivament la gestió del servei
transferit.
b) El finançament anual, en euros, de l’exercici 2021, desglossat en els diferents
capítols de despesa que comprengui.
c) La valoració referida a l’any base 2007, corresponent al seu cost efectiu anual, als
efectes de la revisió del valor del Fons de suficiència global de la comunitat autònoma que
correspon prevista a l’article 21.1 de la Llei 22/2009.
Article 117. Dotació addicional de recursos per a les comunitats autònomes i les ciutats
de Ceuta i Melilla.
U. A la secció 37 dels pressupostos generals de l’Estat, servei 01 «Secretaria General
de Finançament Autonòmic i Local. Comunitats autònomes», programa 941O «Altres
transferències a comunitats autònomes», capítol 4 «Transferències corrents», article 45 «A
comunitats autònomes», concepte 459 «Altres transferències a comunitats autònomes»,
subconcepte 01 «Dotació addicional de recursos per a les comunitats autònomes i les
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla», s’hi inclou una dotació pressupostària per un import
global de 13.486.000.000 d’euros, destinada a dotar de més finançament les comunitats
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla el 2021.
Dos. La distribució territorial del crèdit al qual es refereix l’apartat anterior s’ha de fer
sobre la base dels criteris de distribució que s’aprovin per reial decret, després
d’informar-ne el Consell de Política Fiscal i Financera, el qual ha de contenir les precisions
necessàries per determinar els imports atribuïts a cada comunitat i ciutat i la regulació dels
aspectes necessaris per poder efectuar-ne el lliurament.
Article 118.

Fons de compensació interterritorial.

U. A la secció 36 dels pressupostos generals de l’Estat es doten dos fons de
compensació interterritorial, la suma dels quals ascendeix a 432.430,00 milers d’euros, en
compliment del que disposa la Llei 22/2001, de 27 de desembre, reguladora dels fons de
compensació interterritorial, modificada per la Llei 23/2009, de 18 de desembre.
Dos. El Fons de compensació, dotat amb 324.330,61 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 108.099,39 milers d’euros, el poden aplicar
les comunitats autònomes i les ciutats amb estatut d’autonomia propi al finançament de les
despeses de posada en marxa o funcionament de les inversions efectuades amb càrrec a
la secció 36 dels pressupostos generals de l’Estat en els termes que preveu l’article 6.2 de
la Llei 22/2001.
Quatre. Amb l’objecte de determinar la base de càlcul del Fons de compensació
interterritorial definida a l’article 3 de la Llei 22/2001, de 27 de desembre, reguladora dels
fons de compensació interterritorial, modificada per la Llei 23/2009, de 18 de desembre, es
considera inversió civil pública nova la que recullen els articles 60 i 62. 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 27,98 per cent, d’acord amb l’article 2.1.a)
de la Llei esmentada. A més, en compliment de la disposició addicional única de la Llei
22/2001, el percentatge que representa la suma del Fons de compensació i el Fons
complementari destinat a les comunitats autònomes és del 37,30 per cent, que s’eleva al
37,89 per cent si s’hi inclouen les ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla, i
arriba al 38,26 per cent si es té en compte la variable «regió ultraperifèrica» que defineix la
Llei 23/2009, de modificació de la Llei 22/2001.
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Cinc. Els projectes d’inversió que es poden finançar amb càrrec als fons anteriors són
els que detalla l’annex a la secció 36.
Sis. En l’exercici 2021 són beneficiàries d’aquests fons les comunitats autònomes de:
Galícia, Andalusia, Principat d’Astúries, Cantàbria, Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana,
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 dels fons de compensació interterritorial d’exercicis
anteriors s’incorporen automàticament al pressupost de l’any 2021 a disposició de la
mateixa Administració a la qual corresponia l’execució dels projectes el 31 de desembre
de 2020.
Vuit. Mentre els romanents de crèdits pressupostaris d’exercicis anteriors no
s’incorporen al vigent, el Tresor Públic pot efectuar avançaments de tresoreria a les
comunitats autònomes pel mateix import que les peticions de fons efectuades per aquestes
«a compte» dels recursos que hagin de percebre una vegada que s’efectuï l’avantdita
incorporació.
TÍTOL VIII
Cotitzacions socials
Article 119. Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció
per cessament d’activitat, Fons de garantia salarial i formació professional durant
l’any 2021.
Les bases i els tipus de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per
cessament d’activitat, Fons de garantia salarial i formació professional, a partir de l’1 de
gener de 2021, són els següents:
U.

Límits màxim i mínim de les bases de cotització a la Seguretat Social.

1. El límit màxim de la base de cotització en cadascun dels règims de la Seguretat
Social que el tinguin establert queda fixat, a partir de l’1 de gener de 2021, en la quantia de
4.070,10 euros mensuals.
2. D’acord amb el que estableix l’article 19.2 del text refós de la Llei general de la
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, des de l’1 de
gener de 2021, les bases de cotització en els règims de la Seguretat Social i respecte de
les contingències que determina aquest article tenen com a límit mínim les quanties del
salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementades en un sisè, llevat de
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 mínimes i màximes següents:
a) Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de
cotització, s’incrementen des de l’1 de gener de 2021, i respecte de les vigents el 31 de
desembre de 2020, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim
interprofessional.
Les bases mínimes de cotització aplicables als treballadors amb contracte a temps
parcial s’han d’adequar per tal 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.
b) Les bases màximes, sigui quina sigui la categoria professional i el grup de
cotització, són, a partir de l’1 de gener de 2021, de 4.070,10 euros mensuals o de 135,67
euros diaris.
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2. Els tipus de cotització en el règim general de la Seguretat Social són, durant l’any
2021, els següents:
a) Per a les contingències comunes 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.
b) Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’apliquen
els percentatges de la tarifa de primes inclosa a la disposició addicional quarta de la Llei
42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, i les
primes resultants són a càrrec exclusiu de l’empresa.
3. Durant l’any 2021, per a la cotització addicional per hores extraordinàries que
estableix l’article 149 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, s’apliquen els
tipus de cotització següents:
a) Quan es tracti de les hores extraordinàries motivades 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 en el 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 2021, 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).
5. Als efectes de determinar, a partir de l’1 de gener de 2021, la base màxima de
cotització per contingències comunes dels artistes, així com la base i el tipus de cotització
durant els períodes d’inactivitat, s’aplica el següent:
a) La base màxima de cotització per a tots els grups corresponents a les diferents
categories professionals és de 4.070,10 euros mensuals. No obstant això, el límit màxim
de les bases de cotització per raó de les activitats fetes per un artista, per a una empresa
o diverses, té caràcter anual i es determina per l’elevació a còmput anual de la base
mensual màxima assenyalada.
El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, tenint en compte la base i el límit
màxims que estableix el paràgraf anterior, ha de fixar les bases de cotització per determinar
les liquidacions provisionals dels artistes a què es refereix l’article 32.5.b) del Reglament
general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial
decret 2064/1995, de 22 de desembre.
b) La base de cotització aplicable durant els períodes d’inactivitat dels artistes en els
quals es mantingui voluntàriament la situació d’alta en el règim general de la Seguretat
Social és la base mínima vigent en cada moment, per contingències comunes,
corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització del règim esmentat.
El tipus de cotització aplicable és l’11,50 per cent.
6. Als efectes de determinar, a partir de l’1 de gener de 2021, 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 4.070,10 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 d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, 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 professionals taurins a què es refereix l’article
33.5.b) del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat
Social.
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Tres. Cotització en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris
que estableix el règim general de la Seguretat Social.
1. Els imports de les bases mensuals de cotització tant per contingències comunes
com professionals dels treballadors inclosos en aquest sistema especial, que prestin
serveis durant tot el mes, es determinen de conformitat amb el que estableix l’article 147
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, amb aplicació de les bases màximes
i mínimes següents:
a) Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de
cotització, s’incrementen, des de l’1 de gener de 2021, i respecte de les vigents el 31 de
desembre de 2020, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim
interprofessional.
b) Les bases màximes, sigui quina sigui la categoria professional i el grup de
cotització, a partir de l’1 de gener de 2021, són de 4.070,10 euros mensuals.
Quan els treballadors iniciïn o finalitzin la seva activitat sense coincidir amb el principi
o la fi d’un mes natural, sempre que aquesta activitat tingui una durada d’almenys 30 dies
naturals consecutius, aquesta modalitat de cotització s’ha de fer amb caràcter proporcional
als dies en què figurin d’alta en aquest Sistema especial durant el mes.
2. Els imports de les bases diàries de cotització tant per contingències comunes com
professionals per jornades reals corresponents a cadascun dels grups de treballadors que
duguin a terme tasques agràries per compte d’altri i respecte als quals no s’hagi optat per
la modalitat de cotització que preveu l’apartat anterior, es determinen de conformitat amb
el que estableix l’article 147 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, i a
aquest efecte s’han de dividir entre 23 els imports de les bases màximes i mínimes que
estableix l’apartat tres.1.
Independentment del nombre d’hores realitzades en cada jornada, la base de cotització
no pot tenir una quantia inferior a la base mínima diària del grup 10 de cotització.
Quan en el mes natural es facin 22 jornades reals o més, la base de cotització
corresponent a aquestes és la que estableix l’apartat tres.1.
3. A partir de l’1 de gener de 2021, l’import de la base mensual de cotització dels
treballadors agraris per compte d’altri inclosos en aquest sistema especial és, durant els
períodes d’inactivitat dins del mes natural, l’establert per a la base mínima per contingències
comunes corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització del règim general de la
Seguretat Social.
A aquests efectes, s’entén que hi ha períodes d’inactivitat dins d’un mes natural quan
el nombre de dies naturals en què el treballador consti d’alta en el sistema especial en el
mes esmentat sigui superior al nombre de jornades reals en aquest multiplicat per 1,3636.
El nombre de dies d’inactivitat del mes és la diferència entre els dies en alta laboral en
el mes i el nombre de jornades reals en el mes multiplicades per 1,3636.
La cotització pels dies d’inactivitat en el mes és el resultat de multiplicar el nombre de
dies d’inactivitat en el mes per la base de cotització diària corresponent i pel tipus de
cotització aplicable.
4. Els tipus aplicables a la cotització dels treballadors per compte d’altri inclosos en
aquest sistema especial són, durant l’any 2021, els següents:
a)

Durant els períodes d’activitat:

Per a la cotització per contingències comunes respecte als treballadors enquadrats en
el grup de cotització 1, 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.
Respecte als treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, el 24,70 per
cent, del qual el 20,00 per cent és a càrrec de l’empresa i el 4,70 per cent, a càrrec del
treballador.
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Per a la cotització per contingències d’accidents de treball i malalties professionals,
s’apliquen els tipus de cotització de la tarifa de primes inclosa a la disposició addicional
quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2007, i les primes resultants són a càrrec exclusiu de l’empresa.
b) Durant els períodes d’inactivitat, el tipus de cotització és l’11,50 per cent, i la
cotització resultant és a càrrec exclusiu del treballador.
5. A partir de l’1 de gener de 2021, s’apliquen les següents reduccions en les
aportacions empresarials a la cotització a aquest sistema especial durant els períodes
d’activitat amb prestació de serveis:
a) En la cotització respecte als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1,
s’aplica una reducció de 8,10 punts percentuals de la base de cotització, i en resulta un
tipus efectiu de cotització per contingències comunes del 15,50 per cent. En cap cas la
quota empresarial resultant ha de ser superior a 279,00 euros al mes o 12,68 euros per
jornada real treballada.
b) En la cotització respecte dels treballadors enquadrats en els grups de cotització 2
a l’11, la reducció s’ha d’ajustar a les regles següents:
Per a bases mensuals de cotització, la fórmula que s’ha d’aplicar és:

% reducció mes = 7,36%

Per a bases de cotització per jornades reals, la fórmula que s’ha d’aplicar és:

% reducció jornada = 7,36%

No obstant això, la quota empresarial resultant no pot ser inferior a 101,47 euros
mensuals o 4,61 euros per jornada real treballada.
6. Amb efectes des de l’1 de gener de 2021, als treballadors que hagin fet un màxim
de 55 jornades reals cotitzades l’any 2020, se’ls aplica a les quotes resultants durant els
períodes d’inactivitat el 2021 una reducció del 19,11 per cent.
7. Durant les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la
lactància natural, així com de naixement i cura del menor i corresponsabilitat en la cura del
lactant, causades durant la situació d’activitat, la cotització s’efectua en funció de la
modalitat de contractació dels treballadors:
a) Respecte als treballadors agraris amb contracte indefinit, la cotització durant les
situacions esmentades es regeix per les normes aplicables amb caràcter general en el
règim general de la Seguretat Social. El tipus resultant que s’ha d’aplicar és:
1r Per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1, el tipus del 15,50 per
cent, aplicable a la base de cotització per contingències comunes.
2n Per als treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, el tipus del 2,75
per cent, aplicable a la base de cotització per contingències comunes.
Per a tots els treballadors, sigui quin sigui el seu grup de cotització, en la cotització per
desocupació s’ha d’aplicar una reducció en la quota equivalent a 2,75 punts percentuals
de la base de cotització.
b) Respecte als treballadors agraris amb contracte temporal i fix discontinu, és
aplicable el que estableix l’apartat a) en relació amb els dies contractats en què no hagin
pogut prestar els seus serveis perquè eren en alguna de les situacions indicades abans.
Quant als dies en què no estigui prevista la prestació de serveis, aquests treballadors
estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d’inactivitat, excepte en
els supòsits de percepció dels subsidis per naixement i cura del menor i corresponsabilitat
en la cura del lactant, que tenen la consideració de períodes de cotització efectiva als
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efectes de les corresponents prestacions per jubilació, incapacitat permanent i mort i
supervivència.
8. Durant la percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu, si
correspon cotitzar en aquest sistema especial, el tipus de cotització és l’11,50 per cent.
9. En relació amb els treballadors inclosos en aquest sistema especial no és aplicable
la cotització addicional per hores extraordinàries a què es refereix l’apartat dos.3.
10. S’autoritza el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a regular els
procediments i les adaptacions normatives necessaris per articular l’harmonització de la
cotització en situació d’activitat i inactivitat, així com la comprovació dels requisits
necessaris per a l’aplicació de les reduccions previstes i la regularització de la cotització
que en resulti.
Quatre. Cotització en el sistema especial per a empleats de la llar que estableix el
règim general de la Seguretat Social.
En aquest sistema especial, les bases i els tipus de cotització són, a partir de l’1 de
gener de 2021, els següents:
1. Les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinen
aplicant a l’escala de retribucions mensuals i a la base de cotització corresponent vigent el
2020 l’augment que experimenti el 2021 el salari mínim interprofessional.
Als efectes de la determinació de la retribució mensual de l’empleat de la llar, l’import
percebut mensualment s’ha d’incrementar, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 del
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, amb la part proporcional de les pagues
extraordinàries que tingui dret a percebre l’empleat.
2. El tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de cotització que
correspongui segons el que indica l’apartat anterior, és el 28,30 per cent, del qual el 23,60
per cent és a càrrec de l’ocupador i el 4,70 per cent, a càrrec de l’empleat.
3. Per a la cotització per les contingències d’accidents de treball i malalties
professionals, sobre la base de cotització que correspongui, segons el que indica l’apartat
quatre.1, s’aplica el tipus de cotització previst a l’efecte en la tarifa de primes que inclou la
disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, i el que en resulti és a
càrrec exclusiu de l’ocupador.
4. Durant l’any 2021 és aplicable una reducció del 20 per 100 en l’aportació
empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest
sistema especial.
Són beneficiaris d’aquesta reducció els ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol
modalitat contractual, i donat d’alta en el règim general de la Seguretat Social un empleat
de la llar a partir de l’1 de gener de 2012, sempre que l’empleat no hagi constat en alta en
el règim especial d’empleats de la llar a temps complet, per al mateix ocupador, dins del
període comprès entre el 2 d’agost i el 31 de desembre de 2011.
Aquesta reducció de quotes s’amplia amb una bonificació fins a arribar al 45 per 100
per a famílies nombroses, en els termes que preveu l’article 9 de la Llei 40/2003, de 18 de
novembre, de protecció a les famílies nombroses.
Aquests beneficis en la cotització a la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador no són
aplicables en els supòsits en què els empleats de la llar que prestin els seus serveis durant
menys de 60 hores mensuals per ocupador assumeixin el compliment de les obligacions
en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació en el sistema especial esmentat,
d’acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-quatrena del text refós de la Llei
general de la Seguretat Social.
Cinc. Cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per
compte propi o autònoms.
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En el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o
autònoms, les bases màximes i mínimes i els tipus de cotització són, a partir de l’1 de
gener de 2021, els següents:
1. La base màxima de cotització és de 4.070,10 euros mensuals. La base mínima de
cotització és de 944,40 euros mensuals.
2. La base de cotització dels treballadors autònoms que, el dia 1 de gener de 2021
tinguin una edat inferior a 47 anys, és l’elegida per ells dins de les bases màxima i mínima
que fixa l’apartat anterior. Poden fer la mateixa elecció els treballadors autònoms que en
aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització el mes de desembre
de 2020 hagi estat igual o superior a 2.052,00 euros mensuals, o que causin alta en aquest
règim especial amb posterioritat a aquesta data.
Altrament la seva base màxima de cotització és de 2.077,80 euros mensuals.
Els treballadors autònoms que, l’1 de gener de 2021, tinguin 47 anys d’edat, si la seva
base de cotització és inferior a 2.052,00 euros mensuals, no poden elegir una base d’una
quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, llevat que exerceixin la seva opció en aquest
sentit abans del 30 de juny de 2021, la qual cosa produeix efectes a partir de l’1 de juliol
del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a
conseqüència de la mort d’aquest, s’hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar
d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat, cas en què no hi ha aquesta limitació.
3. La base de cotització dels treballadors autònoms que, l’1 de gener de 2021, tinguin
48 anys complerts o més està compresa entre les quanties de 1.018,50 i 2.077,80 euros
mensuals, llevat que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a
conseqüència de la mort d’aquest, s’hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar
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 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.
No obstant això, els treballadors autònoms que abans dels 50 anys hagin cotitzat en
qualsevol dels Règims del sistema de la Seguretat Social per espai de cinc o més anys, es
regeixen per les regles següents:
a) Si l’última base de cotització acreditada ha estat igual o inferior a 2.052,00 euros
mensuals, han de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80
euros mensuals.
b) Si l’última base de cotització acreditada ha estat superior a 2.052,00 euros
mensuals, han de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l’import
d’aquella, amb el límit de la base màxima de cotització.
El que preveu l’apartat cinc.3.b) és així mateix aplicable respecte als treballadors
autònoms que amb 48 o 49 anys d’edat hagin exercit l’opció que preveu el paràgraf segon
de l’apartat quatre.2 de l’article 132 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2011.
4. Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili (CNAE 4781
Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i mercats;
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i
mercats ambulants; 4789 Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i
mercats ambulants, i 4799 Altre comerç al detall no efectuat ni en establiments, ni en
parades de venda ni en mercats ambulants), poden elegir com a base mínima de cotització
a partir de l’1 de gener de 2021 una base de 944,40 euros mensuals, o una base de
869,40 euros mensuals.
Els treballadors autònoms dedicats a la venda a domicili (CNAE 4799) poden elegir
com a base mínima de cotització a partir de l’1 de gener de 2021 una base de 944,40
euros mensuals, o una base de 519,30 euros mensuals.
5. Els tipus de cotització en aquest règim especial de la Seguretat Social són, a partir
de l’1 de gener de 2021:
a) Per a les contingències comunes, el 28,30 per cent. Quan, de conformitat amb el
que disposa l’article 315 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, es tingui
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coberta la incapacitat temporal en un altre règim de la Seguretat Social, s’aplica una
reducció en la quota que correspondria ingressar d’acord amb un coeficient reductor a
establir anualment per l’Ordre per la qual es despleguen les normes legals de cotització a
la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de garantia
salarial i formació professional.
b) Per a les contingències professionals, l’1,30 per cent, del qual el 0,66 per cent
correspon a la contingència d’incapacitat temporal i el 0,64 per cent, a la d’incapacitat
permanent, mort i supervivència.
c) Els treballadors autònoms exclosos de cotitzar per contingències professionals
han de cotitzar per un tipus del 0,10 per al finançament de les prestacions que preveuen
els capítols VIII i IX del títol II del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
6. Els treballadors autònoms que, per raó d’un treball per compte d’altri dut a terme
simultàniament, cotitzin en règim de pluriactivitat, i ho facin durant l’any 2021, tenint en
compte tant les cotitzacions efectuades en aquest règim especial com les aportacions
empresarials i les corresponents al treballador en el règim de Seguretat Social que
correspongui per la seva activitat per compte d’altri, tenen dret al reintegrament del 50 per
cent de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia
12.917,37 euros amb el límit del 50 per cent de les quotes ingressades en aquest règim
especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes.
En aquests supòsits, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha d’abonar el
reintegrament que en cada cas correspongui abans de l’1 de maig de l’exercici següent,
excepte quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-lo en aquest
termini o sigui necessari que l’interessat aporti dades, i en aquest cas el reintegrament s’ha
d’efectuar amb posterioritat a aquesta data.
7. Als socis treballadors de les cooperatives de treball associat dedicats a la venda
ambulant que percebin ingressos directament dels compradors, els és aplicable, als
efectes de la cotització, el que preveu l’apartat cinc.4, paràgraf primer.
En els supòsits en què s’acrediti que la venda ambulant es porta a terme en mercats
tradicionals o mercats ambulants, amb un horari de venda inferior a vuit hores al dia, es pot
elegir entre cotitzar per una base de 944,40 euros mensuals o una base de 519,30 euros
mensuals.
8. Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda
ambulant que hagin quedat inclosos en el règim especial dels treballadors per compte
propi o autònoms en aplicació del que estableix l’article 120.Quatre.8 de la Llei 2/2008,
de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009, tenen dret,
durant l’any 2021, a una reducció del 50 per cent de la quota a ingressar.
També tenen dret a aquesta reducció els socis treballadors de cooperatives de treball
associat dedicats a la venda ambulant que hagin iniciat la seva activitat i hagin quedat
inclosos en el règim especial esmentat a partir de l’1 de gener de 2009.
La reducció s’aplica sobre la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima elegida,
de conformitat amb el que preveu l’apartat cinc. 7, el tipus de cotització vigent en el règim
especial dels treballadors per compte propi o autònoms.
9. El que disposa el segon paràgraf de l’apartat cinc. 7 és aplicable a les persones
que es dediquin, de manera individual, a la venda ambulant en mercats tradicionals o
mercats ambulants amb un horari de venda inferior a vuit hores al dia, sempre que no
disposin d’un establiment fix propi, ni produeixin els articles o productes que venguin.
10. Per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2020 i de manera
simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri
igual o superior a 10, la base mínima de cotització a partir de l’1 de gener de 2021 és de
1.214,10 euros mensuals.
Aquesta base mínima de cotització també és aplicable a partir de l’1 de gener de 2021
als treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial a l’empara del que estableix
l’article 305.2.b) i e) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, a excepció dels
que hi causin alta inicial durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a comptar de la
data d’efectes de l’alta esmentada.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 164

Sis. Cotització en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris,
establert en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o
autònoms.
1. A partir de l’1 de gener de 2021, els tipus de cotització per contingències comunes
dels treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi
agraris, establert en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte
propi o autònoms, són els següents:
a) Respecte de les contingències de cobertura obligatòria, quan el treballador hagi
optat per triar com a base de cotització una base compresa entre 944,40 euros mensuals
i 1.133,40 euros mensuals, el tipus de cotització aplicable és el 18,75 per cent.
Si el treballador ha optat per una base de cotització superior a 1.133,40 euros
mensuals, a la quantia que excedeixi aquesta última li és aplicable el tipus de cotització del
26,50 per cent.
b) Respecte a la millora voluntària de la incapacitat temporal per contingències
comunes, el tipus de cotització a aplicar a la quantia completa de la base de cotització de
l’interessat és del 3,30 per cent, o del 2,80 per cent si l’interessat està acollit a la protecció
per contingències professionals o per cessament d’activitat.
2. Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’apliquen
els tipus de la tarifa de primes inclosa a la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006,
de 28 de desembre.
En el cas que els interessats no hagin optat per la cobertura de la totalitat de les
contingències professionals, s’ha de seguir abonant, en concepte de cobertura de les
contingències d’incapacitat permanent i mort i supervivència, una quota resultant d’aplicar
a la base de cotització escollida el tipus de l’1,00 per cent.
3. Els treballadors inclosos en aquest sistema especial que no hagin optat per donar
cobertura, en l’àmbit de protecció dispensada, a la totalitat de les contingències d’accidents
de treball i malalties professionals, han d’efectuar una cotització addicional equivalent al
0,10 per cent, aplicat sobre la base de cotització triada, per al finançament de les
prestacions que preveuen els capítols VIII i IX del títol II del text refós de la Llei general de
la Seguretat Social.
Set.

Cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

1. El que estableixen els apartats u i dos és aplicable als treballadors per compte
d’altri o assimilats del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar,
sense perjudici del que disposa l’article 11 de la Llei 47/2015, de 21 d’octubre, reguladora
de la protecció social de les persones treballadores del sector maritimopesquer, respecte
a la cotització per contingències comunes i del que estableix l’apartat 2 següent.
2. La cotització per a totes les contingències i situacions protegides en aquest règim
especial dels treballadors per compte d’altri o per compte propi inclosos en els grups segon
i tercer a què es refereix l’article 10 de la Llei 47/2015, de 21 d’octubre, s’ha d’efectuar
sobre les remuneracions que es determinin anualment mitjançant ordre del Ministeri
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a proposta de l’Institut Social de la Marina,
escoltades les organitzacions representatives del sector. Aquesta determinació s’ha
d’efectuar 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 conformitat amb el
que disposa el paràgraf 1 de l’apartat dos.
3. A partir de l’1 de gener de 2021, els tipus de cotització dels treballadors per compte
propi són els següents:
a)

Per a les contingències comunes, el 28,30 per cent.
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b) Per a les contingències professionals, l’1,30 per cent, del qual el 0,66 per cent
correspon a la contingència d’incapacitat temporal i el 0,64 per cent, a la d’incapacitat
permanent, mort i supervivència.
4. La cotització per a totes les contingències i situacions protegides dels treballadors
per compte propi inclosos en el grup primer de cotització a què es refereix l’article 10 de la
Llei 47/2015, de 21 d’octubre, es regeix pel que disposa la normativa reguladora del règim
especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.
Vuit. Cotització en el règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó.
1. 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 cotització 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
hagin tingut dret a percebre els treballadors, computables als efectes de cotització per
accidents de treball i malalties professionals, durant el període comprès entre l’1 de gener
i el 31 de desembre de 2020, tots dos inclusivament.
Segona. Aquestes remuneracions s’han de totalitzar agrupant-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. Els imports obtinguts, totalitzats així, s’han de dividir per la suma dels
dies a què corresponguin.
Tercera. Aquest resultat constitueix la base normalitzada diària de cotització per
contingències comunes, l’import de la qual no pot ser inferior al fixat per a l’exercici
immediatament anterior per a aquesta categoria professional, incrementat en el mateix
percentatge experimentat en el mateix exercici pel límit màxim de cotització a què es
refereix l’apartat u.1, ni superior a la quantitat resultant d’elevar a quantia anual el límit
màxim esmentat i dividir-lo pels dies naturals de l’exercici en curs.
2. El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha de fixar la quantia de les
bases normalitzades, mitjançant l’aplicació de les regles que preveu el número anterior.
Nou. Base de cotització a la Seguretat Social durant la percepció de la prestació per
desocupació de nivell contributiu i durant la percepció de la prestació per cessament
d’activitat dels treballadors autònoms.
1. Durant la percepció de la prestació per desocupació per extinció de la relació
laboral la base de cotització a la Seguretat Social dels treballadors pels quals hi hagi
obligació legal de cotitzar és la base reguladora de la prestació per desocupació,
determinada segons el que estableix l’article 270.1 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 la consideració de base de contingències comunes.
Durant la percepció de la prestació per desocupació per suspensió temporal de la
relació laboral o per reducció temporal de jornada, ja sigui per decisió de l’empresari a
l’empara del que estableix l’article 47 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, o en virtut d’una resolució
judicial adoptada en el si d’un procediment concursal, la base de cotització a la Seguretat
Social dels treballadors pels quals hi hagi obligació legal de cotitzar és l’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 professionals, anteriors a la
situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l’obligació legal de cotitzar.
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La represa de la prestació per desocupació, en els supòsits de suspensió del dret,
suposa la represa de l’obligació de cotitzar per la base de cotització indicada en els
paràgrafs anteriors corresponent al moment del naixement del dret.
Quan s’hagi extingit el dret a la prestació per desocupació i, en aplicació de l’article
269.3 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, el treballador 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’ha d’actualitzar 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 correspongui al grup de cotització del
treballador en el moment en què es produeixi la situació legal de desocupació i fins al límit
esmentat.
2. Durant la percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu, si
correspon cotitzar en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris
establert en el règim general de la Seguretat Social, la base de cotització és la que fixa
amb caràcter general el paràgraf 1 d’aquest apartat.
3. Durant la percepció de la prestació per desocupació, si correspon cotitzar en el
règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó, la base de cotització és la
normalitzada vigent que correspongui a la categoria o especialitat professional del
treballador en el moment en què es produeixi la situació legal de desocupació.
La base de cotització s’ha d’actualitzar de conformitat amb la base vigent en cada
moment que correspongui al grup de cotització o categoria o especialitat professional del
treballador en el moment en què es produeixi la situació legal de desocupació.
4. Durant la percepció de la prestació econòmica per cessament d’activitat dels
treballadors autònoms, la base de cotització a la Seguretat Social al règim corresponent és
la base reguladora de la prestació esmentada, determinada segons el que estableix l’article
339 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, amb respecte, en tot cas, de
l’import de la base mínima o base única de cotització prevista en el règim corresponent.
Els col·lectius que, de conformitat amb la normativa reguladora de la cotització a la
Seguretat Social, durant l’activitat cotitzin per una base inferior a la base mínima ordinària
de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms, han de cotitzar per una
base de cotització reduïda durant la percepció de la prestació per cessament d’activitat.
Deu. Cotització per desocupació, Fons de garantia salarial, formació professional i
cessament d’activitat dels treballadors autònoms.
La cotització per les contingències de desocupació, Fons de garantia salarial, formació
professional i per cessament d’activitat s’ha de portar a terme, a partir de l’1 de gener
de 2021, d’acord amb el que s’assenyala a continuació:
1. La base de cotització per desocupació, Fons de garantia salarial i formació
professional 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 desocupació en el règim especial de la Seguretat Social
dels treballadors del mar també els és aplicable el que disposa l’article 11 de la Llei
47/2015, de 21 d’octubre, sense perjudici del que assenyala l’apartat set.
Les bases de cotització per desocupació, Fons de garantia salarial i formació
professional dels treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte
d’altri agraris establert en el règim general de la Seguretat Social són les que fixa l’apartat
tres.1 i 2, segons la modalitat de cotització per contingències professionals que
correspongui a cada treballador.
La base de cotització per desocupació dels contractes per a la formació i l’aprenentatge
és la base mínima corresponent a les contingències d’accidents de treball i malalties
professionals.
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La base de cotització corresponent a la protecció per cessament d’activitat dels
treballadors inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per
compte propi o autònoms i dels treballadors inclosos en el sistema especial per a
treballadors per compte propi agraris establert en el règim especial esmentat, és aquella
per la qual hagin optat els treballadors inclosos en aquest règim i sistema especials.
En el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, la base de
cotització per cessament d’activitat dels treballadors per compte propi inclosos en el grup
primer és igualment aquella per la qual hagin optat. Per als treballadors per compte propi
inclosos en els grups segon i tercer, la base de cotització s’ha de determinar mitjançant
una ordre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i els són aplicables els
coeficients correctors als quals es refereix l’article 11 de la Llei 47/2015, de 21 d’octubre.
2. A partir de l’1 de gener de 2021, els tipus de cotització 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 i per a la formació i l’aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes,
sigui quina sigui la modalitat utilitzada, realitzats amb treballadors discapacitats: el 7,05 per
cent, del qual el 5,50 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 treballador.
2n Contractació de durada determinada a temps parcial: 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 treballador.
El tipus de cotització per als treballadors per compte d’altri de caràcter eventual,
inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris establert en el
règim general de la Seguretat Social, és el que fixa l’incís 1r de la lletra b) anterior, per a la
contractació de durada determinada a temps complet, excepte quan sigui aplicable el tipus
de cotització que preveu la lletra a) anterior, per a contractes concrets de durada
determinada o per a treballadors discapacitats.
B) Per a la cotització al Fons de Garantia Salarial, el 0,20 per cent amb càrrec
exclusiu a l’empresa.
El tipus aplicable per a la cotització al Fons de Garantia Salarial en el Sistema especial
per a treballadors per compte d’altri agraris que estableix el règim general de la Seguretat
Social és el 0,10 per cent, que és a càrrec exclusiu de l’empresa.
C) Per a la cotització per formació professional, el 0,70 per cent, on el 0,60 per cent
és a càrrec de l’empresa i el 0,10 per cent, a càrrec del treballador.
El tipus aplicable per a la cotització per formació professional en el sistema especial
per a treballadors per compte d’altri agraris establert en el règim general de la Seguretat
Social és el 0,18 per cent, del qual el 0,15 per cent és a càrrec de l’empresa, i el 0,03 per
cent, a càrrec del treballador.
Respecte dels treballadors per compte propi inclosos en el règim especial de la
Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms i en el règim especial de
la Seguretat Social dels treballadors del mar, el tipus aplicable és el 0,10 per cent.
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D) Per a la protecció per cessament d’activitat, els tipus de cotització són els
següents:
a) Del 0,90 per cent, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per
compte propi o autònoms i en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del
mar.
b) Del 2,2 per cent, en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris
establert en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o
autònoms, per als treballadors que s’acullin voluntàriament a aquesta protecció.
Onze.

Cotització en els contractes per a la formació i l’aprenentatge.

Les quotes per contingències comunes a càrrec de l’empresari i a càrrec del treballador,
per contingències professionals, per desocupació i al Fons de garantia salarial dels
contractes per a la formació i l’aprenentatge s’incrementen, des de l’1 de gener de 2021, i
respecte de les quanties vigents a 31 de desembre de 2020, en el mateix percentatge que
augmenti la base mínima del règim general de la Seguretat Social.
Dotze. Especialitats en matèria de cotització en relació amb l’avançament de l’edat
de jubilació dels bombers.
En relació amb els bombers a què es refereix el Reial decret 383/2008, de 14 de març,
pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació a favor dels bombers al
servei de les administracions i els organismes públics, és procedent aplicar un tipus de
cotització addicional sobre la base de cotització per contingències comunes, tant per a
l’empresa com per al treballador.
A partir de l’1 de gener de 2021, el tipus de cotització addicional a què es refereix el
paràgraf anterior és del 10,60 per cent, del qual el 8,84 per cent és a càrrec de l’empresa
i l’1,76 per cent, a càrrec del treballador.
Tretze. Especialitats en matèria de cotització en relació amb l’avançament de l’edat
de jubilació dels membres del cos de l’Ertzaintza.
En relació amb els membres del cos de l’Ertzaintza a què es refereix la disposició
addicional vintena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, és procedent
aplicar un tipus de cotització addicional sobre la base de cotització per contingències
comunes, tant per a l’empresa com per al treballador.
A partir de l’1 de gener de 2021, el tipus de cotització addicional a què es refereix el
paràgraf anterior és del 10,60 per cent, del qual el 8,84 per cent és a càrrec de l’empresa
i l’1,76 per cent, a càrrec del treballador.
Catorze. Especialitats en matèria de cotització en relació amb l’avançament de l’edat
de jubilació dels membres de la policia local al servei de les entitats locals.
En relació amb els membres de la policia local al servei de les entitats locals a què es
refereix el Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient
reductor de l’edat de jubilació a favor de les policies locals al servei de les entitats que
integren l’Administració local, és procedent aplicar un tipus de cotització addicional sobre
la base de cotització per contingències comunes, tant per a l’empresa com per al
treballador.
A partir de l’1 de gener de 2021, el tipus de cotització addicional a què es refereix el
paràgraf anterior és del 10,60 per cent, del qual el 8,84 per cent és a càrrec de l’empresa
i l’1,76 per cent, a càrrec del treballador.
Quinze. Llevat del que estableixen els apartats anteriors, en cap cas i per aplicació de
l’article 19 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 de la Seguretat Social.
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Setze. Durant l’any 2021, la base de cotització per totes les contingències dels
empleats públics enquadrats en el règim general de la Seguretat Social als qui hagi estat
aplicable el que estableix la disposició addicional setena del Reial decret llei 8/2010, de 20
de maig, mentre es mantingui la seva relació laboral o de servei, ha de ser coincident amb
la que hi havia el mes de desembre de 2010, llevat que per raó de les retribucions que
percebin pugui correspondre una de més quantia, cas en què és aquesta per la qual s’ha
d’efectuar la cotització mensual.
Als efectes del que indica el paràgraf anterior, de la base de cotització corresponent al
mes de desembre de 2010 s’han de deduir, si s’escau, els imports dels conceptes
retributius que tinguin una periodicitat en la seva meritació superior a la mensual o que no
tinguin caràcter periòdic i que hagin integrat aquesta base sense haver estat objecte de
prorrateig.
Disset. Es faculten el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i la ministra de
Treball i Economia Social per dictar les normes necessàries per a l’aplicació i el
desplegament del que preveu aquest article.
Article 120. Cotització a drets passius i a les mutualitats generals de funcionaris per a
l’any 2021.
U. A partir del mes següent a l’entrada en vigor de la present Llei, els tipus de
cotització i d’aportació de l’Estat al règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris
civils de l’Estat, gestionat per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat
(MUFACE) a què es refereix el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris
civils de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, per al finançament
de les prestacions a què es refereix l’article 12, excepte la indicada en el 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 vigents l’any 2020 als
efectes de cotització de drets passius, incrementats en un 0,9 per cent.
2. La quantia de l’aportació de l’Estat, regulada a l’article 35 del text refós de la Llei
sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu
4/2000, de 23 de juny, representa el 6,83 per cent dels havers reguladors vigents l’any
2020 als efectes de cotització de drets passius, incrementats en un 0,9 per cent. D’aquest
tipus del 6,83, el 4,10 correspon a l’aportació de l’Estat per actiu i el 2,73, a l’aportació per
pensionista exempt de cotització.
Dos. A partir del mes següent a l’entrada en vigor de la present Llei, els tipus de
cotització i d’aportació de l’Estat al règim especial de la Seguretat Social de les Forces
Armades, gestionat per l’Institut Social de les Forces Armades (ISFAS), a què es refereix
el text refós de la Llei sobre Seguretat Social de les Forces Armades, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/2000, de 9 de juny, per al finançament de les prestacions a què es
refereix l’article 9, excepte la indicada en el paràgraf f) de la disposició esmentada, són els
següents:
1. El percentatge de cotització i d’aportació del personal militar en actiu i assimilat
integrat a ISFAS es fixa en l’1,69 per cent sobre els havers reguladors vigents l’any 2020
als efectes de cotització de drets passius, incrementats en un 0,9 per cent.
2. La quantia de l’aportació de l’Estat regulada a l’article 30 del text refós de la Llei
sobre Seguretat Social de les Forces Armades, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2000,
de 9 de juny, representa el 10,74 per cent dels havers reguladors vigents l’any 2020 als
efectes de cotització de drets passius, incrementats en un 0,9 per cent. D’aquest tipus del
10,74, el 4,10 correspon a l’aportació de l’Estat per actiu i el 6,64, a l’aportació per
pensionista exempt de cotització.
Tres. A partir del mes següent a l’entrada en vigor de la present Llei, els tipus de
cotització i d’aportació de l’Estat al règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris
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de l’Administració de justícia, gestionat per la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), a què
es refereix el text refós de les disposicions legals vigents sobre el règim especial de la
Seguretat Social del personal al servei de l’Administració de justícia, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2000, de 23 de juny, per al finançament de les prestacions a què es
refereix l’article 12, excepte la indicada en el paràgraf f) de la disposició esmentada, són
els següents:
1. El percentatge de cotització del personal de l’Administració de justícia en actiu i
assimilat, integrat a MUGEJU, es fixa en l’1,69 per cent sobre els havers reguladors vigents
l’any 2020 als efectes de cotització de drets passius, incrementats en un 0,9 per cent.
2. La quantia de l’aportació de l’Estat, regulada a l’article 23 del Reial decret legislatiu
3/2000, representa el 5,20 per cent dels havers reguladors vigents l’any 2020 als efectes
de cotització de drets passius, incrementats en un 0,9 per cent. D’aquest tipus del 5,20, el
4,10 correspon a l’aportació de l’Estat per actiu i l’1,10, a l’aportació per pensionista exempt
de cotització.
Quatre. Durant l’any 2021, d’acord amb les previsions que estableixen els apartats
anteriors, l’import de la quota de drets passius i de la corresponent a les mutualitats
generals de funcionaris, respecte del personal inclòs en l’àmbit de cobertura del règim de
classes passives de l’Estat i dels règims especials de funcionaris, es determina mitjançant
l’aplicació del tipus percentual del 3,86 per cent i de l’1,69 per cent, respectivament, sobre
els havers reguladors establerts per a l’any 2020 als efectes de cotització de drets passius,
incrementats en un 0,9 per cent, i que es consignen a continuació:
Quotes mensuals de drets passius dels funcionaris civils de l’Estat, del personal de les
Forces Armades, dels membres de les carreres judicial i fiscal, dels del cos de lletrats de
l’Administració de justícia i dels cossos al servei de l’Administració de justícia.
Grup/subgrup EBEP

Quota mensual en euros

A1.

112,91

A2.

88,86

B.

77,81

C1.

68,25

C2.

53,99

E (Llei 30/1984 i agrupacions professionals (EBEP).

46,03

Quotes mensuals de cotització a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat,
a l’Institut Social de les Forces Armades i a la Mutualitat General Judicial.
Grup/subgrup EBEP

Quota mensual en euros

A1.

49,43

A2.

38,91

B.

34,06

C1.

29,88

C2.

23,64

E (Llei 30/1984 i agrupacions professionals (EBEP).

20,16

Les quanties mensuals esmentades s’han d’abonar doblement en els mesos de juny i
desembre.
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Amb l’excepció que estableix l’últim incís del paràgraf primer de l’article 23.1 del text
refós de la Llei de classes passives de l’Estat, i d’acord amb el que aquest disposa, el
personal militar professional que no sigui de carrera i el personal militar de les escales de
complement i reserva naval ha d’abonar les quotes mensuals de drets passius minorades
al cinquanta per cent.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
I
Disposició addicional primera. Concessió de subvencions o subscripció de convenis amb
comunitats autònomes.
U. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la concessió de subvencions o la
subscripció de convenis per part de qualsevol dels subjectes que integren el subsector
Administració central o subsector administracions de la Seguretat Social, als quals es
refereix l’article 2.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, amb l’administració d’una comunitat autònoma, definida en els
termes de l’article esmentat, quan comportin una transferència de recursos dels subsectors
de l’Administració central o administracions de la Seguretat Social a la comunitat autònoma
intervinent i/o impliquin un compromís de realització de despeses d’aquesta última,
necessiten, amb caràcter previ a la seva autorització, l’informe favorable, preceptiu i
vinculant del Ministeri d’Hisenda.
Dos. Respecte dels convenis subscrits i en execució, no és procedent la seva
pròrroga o modificació sense l’informe favorable previ del Ministeri d’Hisenda.
Així mateix, la modificació de la concessió de subvencions, en els casos en què així ho
prevegi la seva normativa reguladora, no és procedent sense l’informe favorable previ del
Ministeri d’Hisenda.
Tres. L’informe del Ministeri d’Hisenda al qual fan referència els apartats anteriors
l’ha d’emetre la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, que ha de tenir en compte,
entre d’altres, els criteris següents:
a) L’efecte respecte del dèficit o el deute públic que es pugui derivar de la subvenció
o del conveni, així com el seu objecte.
b) La forma de finançament de la despesa que es proposa.
c) Procediment de concessió en el cas de subvencions, inclosos els convenis que se
subscriguin per donar curs a la col·laboració entre administracions en el curs de la
tramitació o l’execució d’una subvenció.
Quatre. Amb caràcter previ a l’acord de la Conferència sectorial sobre distribució de
crèdits que regula l’article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses ha d’emetre un informe
preceptiu i vinculant en què ha de valorar els criteris que preveu l’apartat tres d’aquesta
disposició addicional.
Cinc. El que estableixen els apartats anteriors no és aplicable a les subvencions, els
convenis o la distribució de crèdits entre comunitats autònomes en virtut de l’article 86.2 de
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, l’origen dels quals siguin els
crèdits dotats en el servei 50 «Mecanisme de recuperació i resiliència» de cada secció, així
com la resta dels crèdits vinculats al Mecanisme de recuperació i resiliència consignats en
els pressupostos de despeses de les entitats esmentades en els apartats 2n, 3r i 4t de la
lletra a) de l’article 1 de la present Llei, i els dotats en el Ministeri de Sanitat, en el seu
servei 51 «Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa (React-EU)».
En aquests casos, l’informe previ del Ministeri d’Hisenda al qual es refereixen els
apartats anteriors d’aquesta disposició addicional se substitueix per una comunicació
preceptiva i prèvia al Ministeri d’Hisenda, a través de la Secretaria d’Estat de Pressupostos
i Despeses, que incorpori la informació relativa a l’actuació a dur a terme.
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Disposició addicional segona. Préstecs i avançaments finançats amb càrrec als
pressupostos generals de l’Estat.
Amb la finalitat d’atendre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, la concessió de préstecs i avançaments finançats directament o
indirectament a càrrec del capítol 8 dels pressupostos generals de l’Estat s’ha d’ajustar a
les normes següents:
a) Llevat d’autorització expressa de la ministra d’Hisenda no es poden concedir
préstecs i avançaments al tipus d’interès inferior al del deute emès per l’Estat en
instruments amb venciment similar.
En el supòsit de préstecs i avançaments a concedir a través de procediments de
concurrència competitiva, el requisit esmentat s’ha de complir en el moment anterior a
l’aprovació de la convocatòria.
La determinació del tipus d’interès ha de quedar justificada a l’expedient per l’òrgan
gestor corresponent. En els supòsits en què no sigui possible una relació directa amb la
referència indicada, s’ha d’adjuntar l’informe de la Secretaria General de Tresor i
Finançament Internacional.
Aquesta norma no és aplicable als casos següents:
– Avançaments que es concedeixin al personal.
– Avançaments reemborsables amb fons comunitaris.
– Préstecs o avançaments el tipus d’interès dels quals es reguli en normes de rang
legal.
b) Els beneficiaris dels préstecs o avançaments han d’acreditar que estan al corrent
del pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol altres préstecs o
avançaments concedits anteriorment a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat.
Correspon al centre gestor de la despesa comprovar el compliment d’aquestes condicions
amb anterioritat al pagament, i exigir, quan no es pugui acreditar d’una altra manera, una
declaració responsable del beneficiari o una certificació de l’òrgan competent si aquest és
una administració pública.
Disposició addicional tercera. Imputació de les operacions de despesa del pressupost
prorrogat als pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2021.
U. Les operacions de despesa efectuades amb càrrec al pressupost prorrogat
s’imputen als crèdits autoritzats per aquesta Llei. Quan en els pressupostos generals de
l’Estat per a 2021 no hi hagi el mateix crèdit que en el pressupost prorrogat o, si n’hi ha, la
seva dotació sigui insuficient per imputar les operacions de despesa corresponents als
crèdits del departament ministerial o l’organisme del sector públic administratiu estatal,
s’ha de seguir el procediment que indiquen els apartats següents d’aquesta disposició.
Aquest procediment també és aplicable als compromisos de despesa i altres
operacions imputades al pressupost prorrogat per a 2020 que d’acord amb la normativa
vigent s’haurien d’haver registrat en el pressupost prorrogat per a 2021 i no s’hauria
efectuat la imputació esmentada.
Dos. L’oficina de comptabilitat ha d’obtenir una relació de les operacions que no
s’hagin pogut imputar als crèdits pressupostaris del pressupost de 2021 amb l’especificació
dels diferents expedients afectats, que ha de remetre al respectiu servei gestor amb la
indicació que en el termini de trenta dies ha de comunicar a l’oficina esmentada les
actuacions a dur a terme respecte a les operacions pendents de registre comptable
incloses en la relació.
Tres. Si les actuacions esmentades comporten anul·lacions d’operacions o
reajustaments d’anualitats, el servei gestor ha de remetre els justificants i documents
comptables que les acreditin.
Quatre. Si les actuacions esmentades suposen la tramitació d’expedients de
modificacions pressupostàries, i aquests no s’han aprovat abans de la finalització del

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 173

termini de trenta dies abans esmentat, el servei gestor ha de comunicar a l’oficina de
comptabilitat, excepte en cas que s’acrediti l’inici d’expedients de transferències de crèdit,
les retencions de crèdit que s’han de registrar en altres crèdits del seu pressupost per un
import igual al de les operacions pendents de registre. El servei gestor ha d’aplicar les
retencions de crèdit esmentades als crèdits la minoració dels quals ocasioni menys
trastorns per al servei públic. Una vegada aprovades les modificacions pressupostàries i
imputades les operacions pendents de registre, s’ha d’efectuar l’anul·lació de les anteriors
retencions de crèdit.
Cinc. Si complert l’esmentat termini dels trenta dies, el servei gestor no ha comunicat
a l’oficina de comptabilitat les actuacions a dur a terme respecte a les operacions pendents
de registre comptable, l’oficina de comptabilitat esmentada ha de procedir a registrar d’ofici
les retencions de crèdit per un import igual al de les operacions esmentades. Aquestes
retencions de crèdit s’han d’aplicar als crèdits que l’oficina de comptabilitat determini,
preferentment dins del mateix capítol i programa del pressupost al qual corresponguin.
L’oficina de comptabilitat ha de comunicar al servei gestor les retencions de crèdit
realitzades d’ofici.
Sis. Fins al moment en què es determinin les actuacions definitives relatives a les
operacions pendents de registre, el servei gestor pot sol·licitar a l’oficina de comptabilitat
l’anul·lació de les retencions de crèdit indicades en els apartats anteriors, sempre que
simultàniament l’oficina esmentada registri noves retencions de crèdit, d’acord amb la
comunicació rebuda del servei gestor, per un import igual al de les retencions de crèdit a
anul·lar, a fi que quedin retinguts els crèdits en les dotacions la minoració de les quals
ocasioni menys trastorns per al servei públic.
Set. El registre en el sistema d’informació comptable de les retencions de crèdit i de
les anul·lacions de retencions de crèdit a què es refereixen els apartats quatre, cinc i sis
anteriors l’efectuen les oficines de comptabilitat, als efectes de poder efectuar el control
efectiu de la imputació definitiva de totes les operacions pendents de registre.
Vuit. Les modificacions pressupostàries que determini el Ministeri d’Hisenda,
efectuades fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, tenen efectivitat en els pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2021. Les modificacions s’apliquen segons l’estructura
pressupostària incorporada als estats d’ingressos i despeses d’aquesta Llei.
Disposició addicional quarta. Préstecs i avançaments de la política de recerca,
desenvolupament, innovació i digitalització.
Durant la vigència d’aquests pressupostos, la concessió de préstecs i avançaments
amb càrrec a crèdits de la política 46 «Recerca, desenvolupament, innovació i digitalització»
no requereix l’autorització que preveu la lletra a) de l’apartat u de la disposició addicional
segona «Préstecs i avançaments finançats amb càrrec als pressupostos generals de
l’Estat» d’aquesta Llei, quan el tipus d’interès aplicable als préstecs i avançaments sigui
igual o superior al tipus d’interès euríbor a un any publicat pel Banc d’Espanya corresponent
al mes anterior a l’aprovació de la seva convocatòria o, si s’escau, al mes anterior a la seva
concessió.
Disposició addicional cinquena.
Seguretat Social.

Préstecs de l’Estat a la Tresoreria General de la

Durant la vigència d’aquests pressupostos, anualment, amb l’objecte de proporcionar
una cobertura adequada a les obligacions de la Seguretat Social i possibilitar-ne l’equilibri
pressupostari, el Govern, amb l’informe previ de la Secretaria General del Tresor i
Finançament Internacional i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, pot autoritzar
la concessió per part de l’Estat de préstecs a la Tresoreria General de la Seguretat Social
per un import de fins a 13.830.090,00 milers d’euros.
Aquests préstecs no meriten interessos i la seva cancel·lació s’ha de produir en un
termini màxim de deu anys comptats a partir de l’1 de gener de l’any següent al de la seva
concessió.
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Absorció Fons FEDER.

Per assegurar l’absorció correcta del Fons europeu de desenvolupament regional
(FEDER) per al període 2014-2020, de la quantia total prevista per a la concessió de
subvencions i ajudes finançades amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats en el
capítol 7 «Transferències de capital» de la secció 28 «Ministeri de Ciència i Innovació», per
a l’entitat i els programes següents: entitat 303 «Agència Estatal de Recerca», programa
463B «Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica», es reserven 85.000,00
milers d’euros per finançar en l’exercici 2021 les actuacions cofinançades pel FEDER. Amb
la mateixa finalitat es reserven 85.000,00 milers d’euros més en el capítol 7 «Transferències
de capital» de la secció 28 «Ministeri de Ciència i Innovació» per tal que doti els seus
òrgans encarregats de la gestió del FEDER amb les quanties que permetin optimitzar
l’absorció dels fons FEDER destinats a aquest programa.
D’aquestes quantitats, s’ha de dedicar almenys el 40% per finançar actuacions en les
regions incloses en els apartats b) i c) de l’article 120 del Reglament 1303/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al
FEDER, FSE, Fons de cohesió, FEADER i FEMP.
En l’execució pressupostària de la despesa derivada d’aquestes noves convocatòries
o actuacions, així com en la derivada de convocatòries o actuacions d’exercicis anteriors,
s’ha de classificar regionalment la despesa mitjançant la formalització de la documentació
complementària que preveu la normativa reguladora de gestió comptable, a fi de possibilitar
el seguiment del que preveu aquest article per part de la intervenció delegada competent.
Així mateix, es destina per a la finalitat esmentada la dotació de 30.000,00 milers
d’euros consignada en l’aplicació 28.08.467C.749.07 «Al CDTI per a projectes d’R+D+I
empresarial cofinançats pel FEDER», el crèdit de la qual s’ha de lliurar en la mesura que
el Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) justifiqui la despesa
efectuada en els projectes cofinançats pel FEDER.
A aquest efecte, en les convocatòries o actuacions a les quals s’apliquin aquests
crèdits, l’organisme o entitat responsable ha d’informar de l’import destinat a finançar
operacions en les diferents regions.
Disposició addicional setena.

Fons d’ajuda per a persones més desafavorides (FEAD).

Amb vigència fins a l’any 2022, i a causa de la seva finalitat especial, les ajudes
derivades del Programa d’ajuda als més desafavorits i finançades pel Fons d’ajuda
europea per a les persones més desafavorides (FEAD) tenen el mateix règim
d’avançaments per part del Tresor que el que estableix l’article 82 de la Llei 47/2003, de 26
de novembre de 2003, general pressupostària, per a les operacions finançades per fons
FEAGA i FEADER.
La quantitat màxima anual a anticipar és de 100 milions d’euros. Les quantitats
disposades s’han de reintegrar en un termini inferior a sis mesos des de la seva disposició
efectiva.
Disposició addicional vuitena. Traspàs del romanent de tresoreria afectat al romanent de
lliure disposició de l’organisme autònom Institut Nacional d’Administració Pública.
S’autoritza l’organisme autònom Institut Nacional d’Administració Pública, dependent
del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, a traspassar de la part afectada del
romanent de tresoreria al seu component no afectat en els imports no utilitzats a final de
l’exercici 2020, fins a un límit màxim de 500.140,00 euros, dels fons destinats a execució
dels plans de formació per a l’ocupació assignats a l’INAP com a promotor, i dels destinats
a les activitats complementàries que tinguin relació amb el programa de formació per a
l’ocupació a les administracions públiques.
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Disposició addicional novena. Generació de crèdit destinada a l’atenció de despeses
d’encunyació, retirada i desmonetització de moneda metàl·lica finançada amb els
ingressos procedents de l’emissió i posada en circulació de moneda metàl·lica.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, els ingressos
procedents de l’emissió i la posada en circulació de moneda metàl·lica poden generar
crèdit en l’aplicació pressupostària 27.04.923O.227.08 amb destinació al finançament de
les activitats d’encunyació, retirada i desmonetització de moneda metàl·lica, fins a l’import
de les despeses en què s’hagi incorregut per aquestes activitats, incloses les pendents
d’aplicació d’exercicis anteriors. L’aprovació d’aquesta generació de crèdit és competència
de la persona titular del Ministeri d’Hisenda.
Disposició addicional desena.
universitari.

Reintegrament d’ajudes per a la formació del professorat

Els ingressos que es produeixin durant l’exercici pressupostari, derivats de les
devolucions i els reintegraments de beques i ajudes per a formació, perfeccionament i
mobilitat de professors, inclòs el pagament de primes d’assegurances dels beneficiaris
concedides pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, pel Ministeri de Ciència i
Innovació o pel Ministeri d’Universitats, en les diferents convocatòries efectuades pels
esmentats departaments ministerials de conformitat amb el que disposa l’Ordre
ECD/1619/2013, de 4 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a
la concessió de subvencions en els àmbits dels subprogrames de formació i mobilitat del
Programa estatal de promoció del talent i la seva ocupabilitat del Pla estatal de recerca
científica i tècnica i d’innovació 2013-2016, o l’Ordre CNU/692/2019, de 20 de juny, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes públiques en el marc del
Programa estatal de promoció del talent i la seva ocupabilitat en R+D+I del Pla estatal de
recerca científica i tècnica i d’innovació 2017-2020 destinades a persones físiques i
organismes de recerca i de difusió de coneixements, poden generar crèdit en l’aplicació
pressupostària 33.03.463A.788 de l’estat de despeses o en l’aplicació pressupostària que
la substitueixi.
Disposició addicional onzena. Reintegrament de beques i ajudes a l’estudi personalitzades.
Els ingressos derivats dels reintegraments de beques i ajudes a l’estudi personalitzades
concedides pel Ministeri d’Educació i Formació Professional en les diferents convocatòries
efectuades per l’esmentat Departament ministerial de conformitat amb el que disposa el
Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i
ajudes a l’estudi personalitzades, que es produeixin durant l’exercici pressupostari, poden
generar crèdit en l’aplicació 18.08.323M.482.00 de l’estat de despeses, per resolució del
titular del Departament ministerial.
Disposició addicional dotzena. Reintegrament de subvencions finançades amb els crèdits
associats a la política 46 «Recerca, desenvolupament, innovació i digitalització».
Els ingressos que es produeixin durant l’exercici pressupostari derivats de les
devolucions i els reintegraments de subvencions finançades en tot o en part amb els
crèdits associats a la política 46 «Recerca, desenvolupament, innovació i digitalització» en
execució del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació, poden generar crèdit
en les aplicacions pressupostàries dels capítols 4 i 7 en el pressupost dels organismes i
les entitats amb pressupost limitador que siguin agents de finançament del Sistema estatal
de recerca, desenvolupament i innovació, corresponents a convocatòries públiques de
subvencions, i és competent per aprovar la generació de crèdit la persona titular del
Ministeri d’Hisenda.
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Disposició addicional tretzena. Generació de crèdit en atenció a ingressos per la taxa per
la gestió administrativa del joc.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, l’import de la
taxa per la gestió administrativa del joc, el fet imposable i la quantia de la qual s’estableixen,
respectivament, en els apartats 2, lletra f), i 5, lletra f), de l’article 49 de la Llei 13/2011,
de 27 de maig, de regulació del joc, pot servir de base, una vegada certificat el seu ingrés,
a la generació del crèdit corresponent per al compliment de les finalitats que estableixen
els preceptes esmentats.
Disposició addicional catorzena. Subvencions estatals anuals per a despeses de
funcionament i de seguretat de partits polítics per a 2021.
De conformitat amb el que preveu la disposició addicional sisena de la Llei orgànica
8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, durant l’any 2021 la subvenció
estatal per a despeses de funcionament a partits polítics (aplicació pressupostària
16.01.924M.485.01 «Finançament a partits polítics») ascendeix a 52.704,14 milers d’euros,
i l’assignació anual a partits polítics per a despeses de seguretat (aplicació pressupostària
16.01.924M.484 «Assignació anual a partits polítics per sufragar despeses de seguretat»)
ascendeix a 2.706,20 milers d’euros.
Disposició addicional quinzena.
tecnològics.

Suport financer a les actuacions en parcs científics i

Les entitats promotores de parcs científics i tecnològics que acreditin estar en una
situació financera que els impedeixi complir les corresponents obligacions de pagament
poden sol·licitar el refinançament de les quotes amb venciment l’any 2021 o en anys
anteriors, derivades de préstecs concedits en virtut de les convocatòries gestionades
exclusivament pel Ministeri de Ciència i Innovació (o el ministeri competent en matèria de
recerca, desenvolupament i innovació en anys anteriors) des de l’any 2000.
Així mateix, s’hi inclouen les quotes derivades dels ajornaments o el refinançament
concedits en virtut de la disposició addicional quaranta-vuitena de la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011, de la disposició addicional
trenta-cinquena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2012, de la disposició addicional quaranta-tresena de la Llei 17/2012, de 27 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, de la disposició addicional
trenta-cinquena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2014, de la disposició addicional quaranta-unena de la Llei 36/2014,
de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, de la disposició
addicional cent vint-i-unena de Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2017, i de la disposició addicional única del Reial decret llei 3/2019, de 8
de febrer, de mesures urgents en l’àmbit de la ciència, la tecnologia, la innovació i la
universitat, i de la disposició addicional dotzena del Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril,
de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.
El refinançament el pot concedir el Ministeri de Ciència i Innovació, previ informe
favorable del Ministeri d’Hisenda, d’acord amb les condicions següents:
1. S’han de respectar els límits d’intensitat d’ajuda en matèria d’ajudes d’Estat dels
préstecs originals.
2. S’ha de constituir un nou préstec el principal del qual ha de ser la suma de les
quotes a refinançar, capitalitzades al tipus d’interès que es va aplicar en la concessió del
préstec originari de cada quota. El nou préstec té un termini d’amortització de vint-i-cinc
anys, amb cinc anys de carència i quotes anuals constants.
L’import del nou préstec que es constitueixi s’ha de destinar a la cancel·lació dels drets
reconeguts en la comptabilitat de l’Administració General de l’Estat en relació amb les
quotes ja vençudes que es refinancen, així com de la resta del deute que es refinanci.
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Si s’acorda el refinançament de quotes que estiguin en període executiu de pagament,
gestionat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, el Ministeri de Ciència i Innovació
ha d’emetre l’ordre de cancel·lació del càrrec amb la finalitat d’evitar la continuació del
procediment executiu sobre aquestes.
3. En tot cas, el refinançament de les quotes d’amortització requereix, per part de
l’entitat promotora, un pla de viabilitat, i un informe sobre les actuacions cientificotècniques
i de l’activitat innovadora duta a terme pel parc, així com plans de millora, que ha de
presentar l’entitat davant del Ministeri de Ciència i Innovació amb caràcter previ a la
concessió del refinançament.
4. Les quotes refinançades meriten el tipus d’interès del deute emès per l’Estat en
instruments amb un venciment similar. En cas que el tipus d’interès d’aquest deute sigui
negatiu, el nou préstec té un tipus d’interès zero, i no merita interessos ni a favor de l’Estat
ni dels sol·licitants de la moratòria.
5. S’han d’aportar les garanties addicionals que en cada cas es determinin.
6. En el cas d’entitats del sector públic, l’administració a la qual l’entitat pertanyi ha
d’assumir subsidiàriament el pagament del deute el refinançament del qual se sol·licita.
Les quotes refinançades i no ateses poden ser objecte de compensació amb qualsevol
pagament que s’hagi d’efectuar des de l’Estat a l’administració esmentada.
Mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri de Ciència i Innovació es poden
dictar les instruccions que siguin necessàries per al compliment d’aquesta disposició.
Disposició addicional setzena. Percentatge d’afectació a fins dels recursos obtinguts per
l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius.
Durant la vigència d’aquests pressupostos, s’estableix que el percentatge anual
objecte d’afectació als fins assenyalats a l’apartat 3 de la disposició addicional sisena de
la Llei d’enjudiciament criminal i desenvolupats a l’article 2 del Reial decret 948/2015, de
23 d’octubre, pel qual es regula l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius, és del 50 per
cent dels recursos obtinguts per l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius.
II
Disposició addicional dissetena.

Militars de tropa i marineria.

Les plantilles màximes de militars de tropa i marineria a assolir el 31 de desembre de
cada exercici no poden superar els 79.000 efectius.
S’autoritza el Ministeri de Defensa a iniciar els processos de selecció i reclutament a
partir de l’aprovació de la present Llei.
Disposició addicional divuitena.
judicial i fiscal.

Oferta d’ocupació pública per a l’accés a les carreres

El 2021, l’oferta d’ocupació pública per a l’accés a les carreres judicial i fiscal no pot
superar el límit màxim de 240 places, que s’han de destinar a la millora del servei públic de
la justícia i a la cobertura de les necessitats de l’Administració de justícia.
Aquestes places suposen la concreció de les disponibilitats pressupostàries a què es
refereix l’article 306.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
Disposició addicional dinovena.
defensa i de la Guàrdia Civil.

Personal docent en els centres universitaris de la

Els centres universitaris de la defensa i de la Guàrdia Civil poden procedir, prèvia
autorització conjunta dels ministeris d’Hisenda i de Política Territorial i Funció Pública, a
través de les secretaries d’Estat de Pressupostos i Despeses i de Política Territorial i
Funció Pública, a la contractació temporal de personal docent, per impartir els títols de
grau corresponents, de conformitat amb les modalitats que preveuen els articles 49, 50, 53
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i 54 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, amb respecte a les
previsions d’aquesta Llei i de les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat
sobre la contractació de personal temporal.
Disposició addicional vintena. Contractació de personal de les societats mercantils
públiques i les entitats públiques empresarials.
U. 1. Les societats mercantils públiques i les entitats públiques empresarials a què
es refereix l’article 18, apartat u, d’aquesta Llei poden contractar nou personal amb les
limitacions i els requisits que estableix aquesta disposició.
2. Les limitacions indicades no són aplicables quan es tracti de contractació de
personal, funcionari o laboral, amb una relació preexistent fixa i indefinida en el sector
públic estatal, autonòmic o local en què, respectivament, estigui inclosa la corresponent
entitat pública empresarial o societat mercantil, així com en els àmbits que presentin
dificultats especials de cobertura, a reservistes d’especial disponibilitat que estiguin
percebent, fins al moment de la subscripció del contracte, l’assignació per disponibilitat en
la quantia i les condicions que preveu l’article 19.1 de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa
i marineria. Els contractes subscrits a l’empara del que estableix aquest apartat generen
dret a seguir percebent, des de la data de la seva formalització, el complement d’antiguitat
en la mateixa quantia que s’estigui percebent en el departament ministerial, organisme
públic, societat, fundació o consorci de procedència.
3. No es pot contractar personal temporal, excepte en casos excepcionals i per cobrir
necessitats urgents i inajornables, o quan sigui en els termes de l’article 32 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/
UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
4. Les societats mercantils públiques i les entitats públiques empresarials que
gestionin serveis públics o duguin a terme activitats dels que enumera l’article 19.U.3
tenen una taxa de reposició del 110 per cent, en els mateixos termes que estableix el
precepte esmentat, sempre que quedi justificada la necessitat d’aquesta taxa per a
l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat. En els altres casos la taxa és del
100 per cent. La determinació de la taxa de reposició es porta a terme seguint les regles
de l’article 19.
Dos. 1. En les societats mercantils i les entitats públiques empresarials estatals, la
contractació indefinida o temporal de personal requereix l’autorització conjunta dels
ministeris d’Hisenda i de Política Territorial i Funció Pública, a través de les secretaries
d’Estat de Pressupostos i Despeses i de Política Territorial i Funció Pública. Per a la
contractació indefinida es requereix, a més, l’informe previ favorable de l’accionista
majoritari.
2. Als efectes d’obtenir autorització per a la contractació temporal, en el primer
semestre de l’any les societats i entitats públiques empresarials han de remetre als
ministeris esmentats, a través de l’accionista majoritari, o del ministeri o organisme
autònom del qual depenguin, una relació de les necessitats previstes per a l’exercici,
sense perjudici de poder sol·licitar posteriorment autorització per a les contractacions la
necessitat de les quals es plantegi en el curs de l’exercici.
3. La Secretaria d’Estat de Política Territorial i Funció Pública pot establir bases o
criteris d’actuació comuns en els processos selectius, amb la finalitat de fer efectiva
l’aplicació dels principis de lliure concurrència, igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com
la implantació del procediment electrònic.
4. Les societats mercantils i entitats públiques empresarials estatals han de remetre
al Ministeri d’Hisenda, juntament amb la sol·licitud d’informe de la massa salarial,
informació relativa a tot el personal temporal que ha prestat serveis en l’exercici anterior,
amb el detall del nombre de jornades anualitzades i el seu cost.
Tres. Excepcionalment, els ministeris d’Hisenda i de Política Territorial i Funció
Pública, a través de les secretaries d’Estat de Pressupostos i Despeses i de Política
Territorial i Funció Pública, poden autoritzar, per sobre dels límits abans assenyalats, les
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contractacions que siguin necessàries per donar compliment als instruments de planificació
estratègics que aprovi l’accionista majoritari i que hagin rebut l’informe favorable de la
Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.
Quatre. El que disposa l’apartat u d’aquesta disposició addicional té caràcter bàsic i
es dicta a l’empara del que disposen els articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.
Disposició addicional vint-i-unena.
públic.

Contractació de personal de fundacions del sector

U. 1. Les fundacions del sector públic poden contractar nou personal amb les
limitacions i els requisits que estableix aquesta disposició.
2. Les limitacions esmentades no són aplicables quan es tracti de contractacions de
personal, funcionari o laboral, amb una relació preexistent fixa i indefinida en el sector
públic estatal, autonòmic o local en el qual, respectivament, estigui inclosa la corresponent
fundació del sector públic, així com en els àmbits que presentin dificultats especials de
cobertura, a reservistes d’especial disponibilitat que estiguin percebent, fins al moment de
la subscripció del contracte, l’assignació per disponibilitat en la quantia i les condicions que
preveu l’article 19.1 de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria. Els contractes
subscrits a l’empara del que estableix aquest apartat generen dret, des de la data de la
seva subscripció, a seguir percebent el complement d’antiguitat en la mateixa quantia que
s’estigui percebent en el departament ministerial, organisme públic, societat, fundació o
consorci de procedència.
3. No es pot contractar personal temporal, excepte en casos excepcionals i per cobrir
necessitats urgents i inajornables.
4. Les fundacions que gestionin serveis públics o portin a terme activitats dels que
enumera l’article 19.U.3 tenen una taxa de reposició del 110 per cent en els mateixos
termes que estableix el precepte esmentat, sempre que quedi justificada la necessitat de
la taxa per a la prestació adequada del servei o per a la realització de l’activitat. En els
altres casos la taxa és del 100 per cent. La determinació de la taxa de reposició es porta a
terme seguint les regles de l’article 19.
Dos. 1. En les fundacions del sector públic estatal la contractació indefinida o
temporal de personal requereix l’autorització conjunta dels ministeris d’Hisenda i de Política
Territorial i Funció Pública, a través de les secretaries d’Estat de Pressupostos i Despeses
i de Política Territorial i Funció Pública.
2. Als efectes d’obtenir autorització per a la contractació temporal, en el primer
semestre de l’any, l’òrgan competent del departament o l’entitat d’adscripció de la fundació
ha de remetre una relació de les necessitats previstes per a l’exercici, sense perjudici de
poder sol·licitar posteriorment autorització per a les contractacions la necessitat de les
quals es plantegi en el curs de l’exercici.
3. La Secretaria d’Estat de Política Territorial i Funció Pública pot establir bases o
criteris d’actuació comuns en els processos selectius, amb la finalitat de fer efectiva
l’aplicació dels principis de lliure concurrència, igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com
la implantació del procediment electrònic.
4. Les fundacions del sector públic estatal han de remetre al Ministeri d’Hisenda,
juntament amb la sol·licitud d’informe de la massa salarial, informació relativa a tot el
personal temporal que ha prestat serveis en l’exercici anterior, amb el detall del nombre de
jornades anualitzades i el seu cost.
Tres. El que disposa l’apartat u d’aquesta disposició addicional té caràcter bàsic i es
dicta a l’empara del que disposen els articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.
Disposició addicional vint-i-dosena.
públic.

Contractació de personal dels consorcis del sector

U. 1. Els consorcis participats majoritàriament per les administracions i els
organismes que integren el sector públic, definit a l’article 18, apartat u, que, d’acord amb
la legislació aplicable, puguin contractar personal propi i que gestionin serveis públics o
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portin a terme activitats dels que enumera l’article 19.U.3 tenen una taxa de reposició del
110 per cent, en els mateixos termes que estableix el precepte esmentat i sempre que
quedi justificada la necessitat de la taxa per a la prestació adequada del servei o per a la
realització de l’activitat. En els altres consorcis que puguin contractar personal propi la taxa
és del 100 per cent. La determinació de la taxa de reposició es porta a terme seguint les
regles de l’article 19.
2. Les limitacions esmentades no són aplicables quan es tracti de contractacions de
personal, funcionari o laboral, amb una relació preexistent fixa i indefinida en el sector
públic estatal, autonòmic o local en el qual, respectivament, estigui inclòs el consorci
corresponent, així com en els àmbits que presentin dificultats especials de cobertura, a la
contractació de reservistes d’especial disponibilitat que estiguin percebent, fins al moment
de la subscripció del contracte, l’assignació per disponibilitat en la quantia i les condicions
que preveu l’article 19.1 de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria. Els contractes
subscrits a l’empara del que estableix aquest apartat generen dret a seguir percebent, des
de la data de la seva formalització, el complement d’antiguitat en la mateixa quantia que
s’estigui percebent en el departament ministerial, organisme públic, societat, fundació o
consorci de procedència.
3. No es pot contractar personal temporal, excepte en casos excepcionals i per cobrir
necessitats urgents i inajornables.
Dos. 1. En els consorcis amb participació majoritària del sector públic estatal, la
contractació indefinida o temporal de personal requereix l’autorització conjunta dels
ministeris d’Hisenda i de Política Territorial i Funció Pública, a través de les secretaries
d’Estat de Pressupostos i Despeses i de Política Territorial i Funció Pública.
2. Als efectes d’obtenir autorització per a la contractació de personal temporal, en el
primer semestre de l’any l’òrgan competent del departament o l’entitat d’adscripció del
consorci ha de remetre una relació de les necessitats previstes per a l’exercici, sense
perjudici de poder sol·licitar posteriorment autorització per a les contractacions la necessitat
de les quals es plantegi en el curs de l’exercici.
3. La Secretaria d’Estat de Política Territorial i Funció Pública pot establir bases o
criteris d’actuació comuns en els processos selectius, amb la finalitat de fer efectiva
l’aplicació dels principis de lliure concurrència, igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com
la implantació del procediment electrònic.
4. Els consorcis han de remetre al Ministeri d’Hisenda, juntament amb la sol·licitud
d’informe de la massa salarial, informació relativa a tot el personal temporal que ha prestat
serveis en l’exercici anterior, amb el detall del nombre de jornades anualitzades i el seu
cost.
Tres. El que disposa l’apartat u d’aquesta disposició addicional té caràcter bàsic i es
dicta a l’empara del que disposen els articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.
Disposició addicional vint-i-tresena. Processos d’estabilització a l’empara de l’article 19.u.6
de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017.
La taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal en els termes i les
condicions que regula l’article 19.u.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2017, inclou fins al 100 per cent de les places que estiguin
dotades pressupostàriament i hagin estat ocupades de manera temporal i
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2016.
Disposició addicional vint-i-quatrena. Modificacions de les plantilles de personal estatutari
dels centres i serveis sanitaris d’organismes dependents de l’Administració general de
l’Estat.
Les modificacions de les plantilles de personal estatutari dels centres i serveis sanitaris
d’organismes dependents de l’Administració General de l’Estat que suposin increments
nets del nombre de places o del seu cost, o la transformació de places de personal sanitari
en places de personal de gestió i serveis o viceversa, s’han d’aprovar previ informe
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favorable del Ministeri d’Hisenda, a través de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i
Despeses.
Disposició addicional vint-i-cinquena.

Personal directiu del sector públic estatal.

El nombre de llocs de personal directiu existents en l’àmbit del sector públic estatal,
relatius a departaments ministerials, organismes autònoms, agències estatals, ens públics,
entitats públiques empresarials, societats mercantils estatals, fundacions i consorcis
participats majoritàriament per les administracions i els organismes que integren el sector
públic estatal, no es pot incrementar respecte a l’any anterior.
Als efectes d’aquest article, s’entén per personal directiu el que determina el Reial
decret 451/2012, de 5 de març.
Disposició addicional vint-i-sisena. Aplicació de les disposicions addicionals vint-i-novena
i trenta-dosena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per
a l’any 2018, a la Societat Estatal d’Infraestructures del Transport Terrestre, SME, SA.
Amb la finalitat de facilitar l’adaptació de l’organització i la plantilla de la Societat Estatal
d’Infraestructures del Transport Terrestre, SME, SA, a les necessitats generades per la
gestió de les autopistes que li ha encomanat l’Estat, en virtut del Conveni entre
l’Administració General de l’Estat i la «Societat Estatal d’Infraestructures del Transport
Terrestre, SME, SA», pel qual es regula la gestió de l’explotació i la preparació de la
licitació d’autopistes de titularitat estatal, signat el 16 d’agost de 2017 i modificat per
addenda de 22 de desembre de 2018, al llarg de l’exercici 2021, amb caràcter excepcional,
i independentment dels beneficis obtinguts en els tres exercicis anteriors, la societat pot
efectuar contractes indefinits amb un límit del 100% de la seva taxa de reposició, calculada
de conformitat amb les regles de l’article 19.u.7, i incrementar el seu nombre de directius,
sense que en cap cas es pugui superar el nombre màxim de directius que corresponguin
en virtut de la seva classificació segons el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual
es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic
empresarial i altres entitats, i les ordres ministerials de desplegament.
Als efectes d’aquest article, s’entén per personal directiu el que determina el Reial
decret 451/2012, de 5 de març.
Disposició addicional vint-i-setena.

Consorci de la Ciutat de Conca.

S’autoritza al Consorci de la Ciutat de Conca la contractació d’un empleat per cobrir un
lloc que es considera essencial per a l’exercici de la seva activitat, sense que a aquests
efectes siguin aplicables les limitacions relatives a la taxa de reposició o a l’increment de
la massa salarial, establertes amb caràcter general per als consorcis a l’article 23 i a la
disposició addicional vint-i-dosena, sobre «Contractació de personal en els consorcis del
sector públic», d’aquesta Llei, i a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Disposició addicional vint-i-vuitena. Mòduls per a la compensació econòmica per
l’actuació de jutges de pau i secretaris de jutjats de pau.
U. Els jutges de pau, nomenats d’acord amb el que disposa l’article 101 de la Llei
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, han de percebre, d’acord amb el nombre
d’habitants de dret del municipi, les retribucions anuals que s’indiquen a continuació:
Anual/euros

D’1 a 1.999 habitants.

1.174,88

De 2.000 a 4.999 habitants.

1.762,09

De 5.000 a 6.999 habitants.

2.349,38

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 182

Anual/euros

De 7.000 a 14.999 habitants.

3.523,83

De 15.000 o més habitants.

4.698,38

Dos. El personal, exclòs el que pertanyi als cossos al servei de l’Administració de
justícia, que exerceixi funcions de secretari d’un jutjat de pau, amb nomenament expedit a
aquest efecte, ha de percebre, d’acord amb el nombre d’habitants de dret del municipi, les
quanties anuals que s’indiquen a continuació:
Anual/euros

D’1 a 499 habitants.

581,86

De 500 a 999 habitants.

864,23

De 1.000 a 1.999 habitants.

1.035,41

De 2.000 a 2.999 habitants.

1.206,37

De 3.000 a 4.999 habitants.

1.548,47

De 5.000 a 6.999 habitants.

1.890,65

Tres. Les quanties anteriors s’han de finançar a càrrec de les aplicacions
pressupostàries corresponents, i es meriten per períodes trimestrals en els mesos de
març, juny, setembre i desembre.
Disposició addicional vint-i-novena.
locals.

Règim retributiu dels membres de les corporacions

De conformitat amb el que preveu l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i considerant el que disposa l’article 20 de la
present Llei, el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions
locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis als quals, si
s’escau, tinguin dret els funcionaris de carrera que estiguin en situació de serveis especials,
és el que es recull a continuació, atenent la seva població:
Habitants

Més de 500.000.

Referència
–
Euros

109.494,57

300.001 a 500.000.

98.545,10

150.001 a 300.000.

87.595,64

75.001 a 150.000.

82.121,45

50.001 a 75.000.

71.172,02

20.001 a 50.000.

60.222,56

10.001 a 20.000.

54.747,30

5.001 a 10.000.

49.273,11

1.000 a 5.000.

43.797,83
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En el cas de corporacions locals de menys de 1.000 habitants, hi és aplicable l’escala
següent, atenent la seva dedicació:
Dedicació

Referència
– Euros

Dedicació parcial al 75%.

32.848,41

Dedicació parcial al 50%.

24.088,65

Dedicació parcial al 25%.

16.424,78

Disposició addicional trentena. Retribucions del personal de les mútues col·laboradores
amb la Seguretat Social i dels seus centres mancomunats.
U. Les retribucions que, per qualsevol concepte, percebin els directors gerents i el
personal que exerceixi funcions executives a les mútues col·laboradores amb la Seguretat
Social i els seus centres mancomunats, es regeixen pel que estableix l’article 88 del text
refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015,
de 30 d’octubre, i es poden incrementar en el percentatge que preveu l’article 18.Dos,
respecte a les quanties percebudes el 2020.
Dos. Sense perjudici del que disposa l’esmentat article 88, les retribucions de la resta
del personal al servei de les mútues i dels seus centres mancomunats queden sotmeses
al que es disposa en relació amb el personal laboral del sector públic estatal i,
concretament, al que estableixen l’article 23 d’aquesta Llei i l’Ordre HAP/1057/2013, de 10
de juny, per la qual es determina la forma, l’abast i els efectes del procediment d’autorització
de la massa salarial que regula l’article 27.tres de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, per a les societats mercantils estatals,
fundacions del sector públic estatal i consorcis participats majoritàriament per les
administracions i els organismes que integren el sector públic estatal.
Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, per a l’informe de la massa salarial
corresponent al personal sanitari, s’han de prendre en consideració les peculiaritats
retributives d’aquest col·lectiu, derivades de les circumstàncies que concorrin en el mercat
laboral dels àmbits geogràfics en què es prestin els serveis, i que puguin incidir de manera
directa en les retribucions de determinades categories de professionals sanitaris.
Tres. Als efectes de l’aplicació de les limitacions que preveuen els apartats anteriors,
són computables igualment les retribucions que provinguin del patrimoni històric de les
mútues o de les entitats vinculades al patrimoni esmentat.
Disposició addicional trenta-unena.
judicial i de la carrera fiscal.

Paga extraordinària dels membres de la carrera

A la quantia a incloure en la paga extraordinària dels membres de la carrera judicial i
de la carrera fiscal fixada a l’annex X de la Llei 39/2010, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2011, a les destinacions de «Jutges del grup 5» i de «Resta de
destinacions corresponents a la tercera categoria de fiscals», li és aplicable, a més, amb
efectes des de l’1 de gener de 2018, un increment de 57,20 euros derivat de l’aplicació del
0,20 per cent d’increment addicional que preveu l’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.
Disposició addicional trenta-dosena.

Incentius al rendiment de les agències estatals.

Els imports globals dels incentius al rendiment que resultin de l’execució dels
contractes de gestió de les agències estatals que en disposin, tenen com a límit màxim els
imports que per aquests mateixos conceptes els hagi autoritzat el Ministeri d’Hisenda, a
través de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, l’any anterior, amb l’increment
màxim que estableix l’article 18.Dos.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341
Disposició addicional trenta-tresena.
destinat a l’estranger.

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 184

Indemnitzacions per raó del servei del personal

Es manté la suspensió de l’eficàcia de l’article 26.3 del Reial decret 462/2002, de 24
de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
Disposició addicional trenta-quatrena.
de l’Estat.

Limitació de la despesa a l’Administració General

U. Qualsevol nova actuació que proposin els departaments ministerials no pot
suposar un augment net de les despeses de personal, sense perjudici del que disposa
l’article 18.Dos.
Dos. Queden exceptuades de les limitacions que conté aquesta Llei les mesures ja
adoptades per la Presidència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en aplicació
del que preveu l’article 1 del Reial decret llei 13/2017, de 27 de juny, per a l’adequació de
les retribucions a les funcions exercides en els diferents llocs de treball. De la mateixa
manera, s’entén que són compatibles amb les respectives lleis de pressupostos generals
de l’Estat les dictades en aplicació d’aquesta mateixa disposició per les resolucions de
l’Agència esmentada de 24 de juliol i 26 de setembre de 2018.
Disposició addicional trenta-cinquena. Recuperació de la paga extraordinària i addicional
del mes de desembre de 2012.
U. Les administracions i la resta d’entitats que integren el sector públic que no hagin
abonat la totalitat de les quantitats efectivament deixades de percebre com a conseqüència
de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement
específic o les pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de
2012, per aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, poden procedir a la devolució
esmentada, tenint en compte la seva situació economicofinancera.
Dos. La devolució s’ha de fer en els mateixos termes i amb el compliment dels
requisits que assenyalen la disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, l’article 1 del Reial decret
llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements
de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació
pública i d’estímul a l’economia, i la disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29
d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016.
Tres. Aquesta disposició té caràcter bàsic i es dicta a l’empara dels articles 149.1.18a,
149.1.13a i 156.1 de la Constitució.
Disposició addicional trenta-sisena. Restabliment de les retribucions minorades en
quanties no previstes en les normes bàsiques de l’Estat.
U. Les administracions i la resta de les entitats que integren el sector públic que en
exercicis anteriors hagin minorat les retribucions dels seus treballadors en quanties no
exigides per les normes bàsiques de l’Estat o que no hagin aplicat els increments retributius
màxims previstos en les lleis de pressupostos generals de l’Estat poden restablir les
quanties vigents abans de la minoració o les que corresponguin fins a arribar a l’increment
permès en les lleis de pressupostos.
Dos. Les quantitats que es meritin en aplicació d’aquesta mesura no tenen la
consideració d’increments retributius dels que regula la llei de pressupostos generals de
l’Estat corresponent.
Tres. Aquesta mesura només la poden aprovar les administracions i entitats que
compleixin els objectius de dèficit i deute, així com la regla de despesa, fixats d’acord amb
els articles 12, 15 i 16 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, considerant, si s’escau, l’últim dels informes als quals es refereix
l’article 17, apartats 3 i 4, d’aquesta mateixa norma. A aquests efectes, el límit de deute
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que s’ha de considerar per a cadascuna de les entitats locals és el que fixin les lleis de
pressupostos generals de l’Estat o la legislació reguladora de les hisendes locals en
matèria d’autorització d’operacions d’endeutament.
Quatre. Aquesta disposició té caràcter bàsic i es dicta a l’empara dels articles
149.1.13a i 156.1 de la Constitució.
Disposició addicional trenta-setena. Contractació d’assegurances de responsabilitat civil.
Es poden concertar assegurances que cobreixin la responsabilitat civil professional del
personal al servei de l’Administració de l’Estat, dels seus organismes autònoms, de les
entitats gestores i dels serveis comuns de la Seguretat Social en què concorrin
circumstàncies que facin necessària aquesta cobertura, sense que en cap cas puguin
suposar un increment de la massa salarial, en els termes que estableix aquesta Llei.
La determinació de les funcions i contingències concretes que es consideren incloses
en l’àmbit del paràgraf anterior correspon al titular del departament, l’organisme, l’entitat o
el servei corresponent.
Disposició addicional trenta-vuitena. Vinculació pressupostària de la massa salarial del
IV Conveni únic per al personal laboral de l’Administració General de l’Estat.
L’increment de la massa salarial derivat de l’aplicació del nou sistema de classificació
professional que conté el IV Conveni únic per al personal laboral de l’Administració General
de l’Estat s’ha d’assumir amb les previsions que contenen a l’efecte els annexos numèrics
d’aquesta Llei.
Disposició addicional trenta-novena.
administracions públiques.

Àmbit subjectiu de la formació per a l’ocupació a les

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, els empleats
públics al servei dels òrgans constitucionals i estatutaris i de l’Administració de justícia
estan compresos en els programes que es promoguin de conformitat amb el que estableixin
els acords de formació que se subscriguin en l’àmbit de les administracions públiques a
què es refereix l’article 6.7 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el
sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
Disposició addicional quarantena.

Promoció de fons de pensions públics d’ocupació.

En el termini màxim de dotze mesos, el Govern ha de presentar un projecte de llei
sobre fons de pensions públics d’ocupació en què s’atribueixi a l’Administració General de
l’Estat capacitat legal per a la seva promoció. Els fons de pensions públics d’ocupació són
de caràcter obert en relació amb els processos d’inversió desenvolupats i tenen les
característiques següents:
a) Es poden adscriure a aquests fons de pensions de promoció pública els plans de
pensions del sistema d’ocupació d’aportació definida per a la jubilació que així ho
estableixin en les seves especificacions; i, per defecte, els plans de pensions de la
modalitat d’ocupació que no determinin un fons de pensions específic concret. Igualment,
aquests fons de pensions públics poden canalitzar inversions d’altres fons d’ocupació que
així ho decideixin amb un nivell de despeses que incentivi la competència en el sector.
b) El procés de selecció de les entitats gestora i dipositària del fons es fa a través
d’un concurs competitiu obert.
c) Els fons de pensions públics d’ocupació estan regits per una comissió de control.
La política d’inversions del fons de pensions, aprovada per la comissió de control, s’ha de
fer constar en una escriptura pública i no es pot modificar, excepte amb autorització
expressa atorgada pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
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d) El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions té dret de veto en relació amb
les decisions de la comissió de control del fons que afectin l’estratègia d’inversió, així com
la substitució de les entitats gestora i dipositària.
e) S’han de regular procediments simplificats per a la integració dels plans de
pensions d’ocupació en els fons de pensions públics d’ocupació.
f) Es pot preveure la integració de plans de pensions associats de treballadors
autònoms.
III
Disposició addicional quaranta-unena.

Prestacions familiars de la Seguretat Social.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021, la quantia de les prestacions familiars de la
Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, així com, si s’escau, l’import del límit
d’ingressos per accedir-hi, regulats en el capítol I del títol VI del text refós de la Llei general
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, són els
següents:
U. La quantia de l’assignació econòmica que estableix l’article 353.1, en el supòsit de
fill de menys de divuit anys d’edat o de menor a càrrec afectat per una discapacitat en un
grau igual o superior al 33 per cent, és, en còmput anual, de 1.000,00 euros.
La quantia de l’assignació econòmica que estableix l’article 353.1, en el supòsit de fill
de més de divuit anys a càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent,
és, en còmput anual, de 4.790,40 euros.
Dos. La quantia de l’assignació econòmica que estableix l’article 353.2 per al supòsit
de fill a càrrec de més de divuit anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 75
per cent i que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti el
concurs d’una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida, com ara
vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs, és, en còmput anual, de 7.185,60 euros.
Tres. La quantia de la prestació per naixement o adopció d’un fill que estableix
l’article 358.1, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares
o pares amb discapacitat, és de 1.000,00 euros.
Els límits d’ingressos per tenir dret a aquesta prestació, de conformitat amb el que
preveu l’article 357.3, queden fixats en 12.536,00 euros anuals i, si es tracta de famílies
nombroses, en 18.867,00 euros anuals, que s’incrementen en 3.056,00 euros anuals per
cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.
No es reconeix la prestació en els supòsits en què la diferència a què es refereix el
primer paràgraf de l’article 358.2 sigui inferior a 10 euros.
Quatre. La quantia de l’assignació econòmica i el límit d’ingressos anuals per als
beneficiaris que, de conformitat amb la disposició transitòria setena del Reial decret llei
20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital, mantinguin o recuperin el
dret a l’assignació econòmica per cada fill de menys de divuit anys o menor a càrrec sense
discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 per cent, són, en el seu còmput anual:
– Quantia de l’assignació econòmica: 341,00 euros/any.
– Els límits d’ingressos per percebre l’assignació econòmica queden fixats en
12.536,00 euros anuals i, si es tracta de famílies nombroses, en 18.867,00 euros anuals,
que s’incrementen en 3.056,00 euros anuals per cada fill a càrrec a partir del quart, aquest
inclòs.
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No obstant això, la quantia de l’assignació econòmica és, en còmput anual, de 588,00
euros en els casos en què els ingressos familiars siguin inferiors als imports que assenyala
la taula següent:
Integrants de la llar
Persones >=14
anys (M)

Persones <14
anys (N)

Interval d’ingressos

Assignació íntegra anual

1

1

4.766 o menys

588 x F

1

2

5.865 o menys

588 x F

1

3

6.965 o menys

588 x F

2

1

6.598 o menys

588 x F

2

2

7.698 o menys

588 x F

2

3

8.797 o menys

588 x F

3

1

8.431 o menys

588 x F

3

2

9.531 o menys

588 x F

3

3

10.629 o menys

588 x F

M

N

3.666 + [(3.666 x 0,5 x (M-1))
+ (3.666x 0,3 x N)] o menys

588 x F

F = fills a càrrec del beneficiari menors de 18.
N = nombre de menors de 14 anys a la llar.
M = nombre de persones de 14 anys o més a la llar.
Disposició addicional quaranta-dosena. Subsidis econòmics previstos en el text refós de
la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i pensions assistencials.
U. A partir de l’1 de gener de 2021 els subsidis econòmics a què es refereix el text
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, 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 despeses de transport.

68,80

Dos. A partir de l’1 de gener de 2021, les pensions assistencials reconegudes en
virtut del que disposen la Llei 45/1960, de 21 de juliol, i el Reial decret 2620/1981, de 24
de juliol, es fixen en la quantia de 149,86 euros íntegres mensuals, i s’abonen dues pagues
extraordinàries del mateix import, que es meriten els mesos de juny i desembre.
Tres. Les pensions assistencials són objecte de revisió periòdica, a fi de comprovar
que els beneficiaris mantenen els requisits exigits per al seu reconeixement i, en cas
contrari, declarar l’extinció del dret i exigir el reintegrament de les quantitats percebudes
indegudament. El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions 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 s’han de comunicar al
Departament ministerial esmentat.
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Disposició addicional quaranta-tresena. Revaloració de prestacions de gran invalidesa
del règim especial de la Seguretat Social de les Forces Armades.
Les prestacions de gran invalidesa del règim especial de la Seguretat Social de les
Forces Armades, causades fins al 31 de desembre de 2020, experimenten el 2021 un
increment del 0,9 per cent.
Disposició addicional quaranta-quatrena. Actualització de la quantia de la prestació
econòmica que estableix la Llei 3/2005, de 18 de març.
A partir de l’1 de gener de 2021, la quantia de les prestacions 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 desenvolupar la major part de la seva vida fora del territori nacional,
ascendeix, en còmput anual, a la diferència entre 7.575,39 euros i l’import anual que
percebi cada beneficiari per les pensions a què es refereixen els apartats a), b) i c) de
l’article 2 de la Llei 3/2005, o a la diferència entre 7.575,39 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 quaranta-cinquena.
d’immunodeficiència humana (VIH).

Ajudes socials als afectats pel virus

Durant l’any 2021 les quanties mensuals reconegudes a favor de les persones
contaminades pel virus d’immunodeficiència humana (VIH), establertes a les lletres b), c) i
d) de l’article 2.1 del Reial decret llei 9/1993, de 28 de maig, pel qual es concedeixen
ajudes als afectats pel virus d’immunodeficiència humana (VIH) com a conseqüència
d’actuacions efectuades en el sistema sanitari públic, es determinen mitjançant l’aplicació
de les proporcions regulades a les lletres esmentades sobre l’import de 645,08 euros.
Disposició addicional quaranta-sisena. Manteniment del poder adquisitiu de les pensions
i altres prestacions públiques l’any 2021.
U. Els pensionistes del sistema de la Seguretat Social i de classes passives, amb
pensions causades amb anterioritat a l’1 de gener de 2021 que s’hagin revalorat en
l’exercici esmentat, han de rebre, abans de l’1 d’abril de 2022 i en un únic pagament, una
quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda el 2021 i la que hauria
correspost si s’hagués aplicat a l’import de la pensió vigent a 31 de desembre de 2020 un
increment percentual igual al valor mitjà dels increments percentuals interanuals de l’índex
de preus al consum (IPC) dels mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021, sempre
que el valor mitjà resultant sigui superior al 0,9 per cent.
A aquests efectes, el límit de pensió pública durant l’any 2021 és l’equivalent a
incrementar la quantia del límit esmentat a 31 de desembre de 2020 en el percentatge que
indica el paràgraf anterior.
El que preveu el paràgraf primer és igualment aplicable als pensionistes del sistema de
la Seguretat Social i de classes passives, amb pensions causades durant 2021, que hagin
percebut la quantia corresponent al límit màxim de percepció de les pensions públiques
fixat per a l’any esmentat. De la mateixa manera, és aplicable als beneficiaris en l’exercici
esmentat de les ajudes socials pel virus d’immunodeficiència humana (VIH) i de les
reconegudes a l’empara de la Llei 3/2005, de 18 de març.
Així mateix, són aplicables les regles precedents respecte de les pensions de classes
passives, amb data inicial d’abonament durant 2021, per a la determinació de les quals
s’hagin tingut en compte havers reguladors susceptibles d’actualització en l’exercici
esmentat.
Dos. Els pensionistes perceptors durant 2021 de pensions mínimes, pensions no
contributives de la Seguretat Social, de pensions de l’assegurança obligatòria de vellesa i
invalidesa (SOVI) no concurrents, així com concurrents amb pensions de viduïtat d’algun
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dels règims del sistema de la Seguretat Social, els perceptors de prestacions de la
Seguretat Social per un fill a càrrec amb 18 anys d’edat o més i un grau de discapacitat
igual o superior al 65 per 100 i del subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de
transport, han de rebre, en un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre
la pensió o prestació que percebin el 2021 i la que hauria correspost si s’hagués aplicat a
les quanties de 2020 un increment percentual igual al valor mitjà dels increments
percentuals interanuals de l’IPC dels mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021,
sempre que el valor mitjà resultant sigui superior al 0,9 per cent.
Tres. En el supòsit que el valor mitjà dels increments percentuals interanuals de l’IPC
dels mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021 sigui superior al 0,9 per cent, per
a la determinació inicial de les pensions de classes passives amb data d’efectes econòmics
de 2021, els valors consignats en el Reial decret llei 1/2020, de 14 de gener, s’han
d’incrementar en el percentatge esmentat.
Quatre. Es faculta el Govern per dictar les normes necessàries per a l’aplicació de les
previsions que conté la present disposició, així com per actualitzar els valors consignats en
el títol IV i disposicions concordants d’aquesta Llei, amb l’adaptació dels seus imports,
quan així escaigui, a l’increment real experimentat per l’IPC en el període de desembre
de 2020 a novembre de 2021.
Disposició addicional quaranta-setena. Ajornament de l’aplicació de la disposició
addicional vint-i-vuitena de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació
i modernització del sistema de Seguretat Social.
S’ajorna l’aplicació del que estableix la disposició addicional vint-i-vuitena de la Llei
27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de
Seguretat Social.
Disposició addicional quaranta-vuitena. Suspensió de l’article 58 del text refós de la Llei
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30
d’octubre, i de l’article 27 del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat
pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril.
El 2021 la revaloració de les pensions s’efectua d’acord amb el que estableixen el títol
IV i les disposicions concordants d’aquesta Llei, i no és aplicable el que disposen l’article
58 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social i l’article 27 del text refós de la
Llei de classes passives de l’Estat.
IV
Disposició addicional quaranta-novena.

Interès legal del diner.

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 del diner, aquest queda establert en el 3,00 per
cent fins al 31 de desembre de l’any 2021.
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 el 3,75 per cent.
Tres. Durant el mateix període, l’interès de demora a què es refereix l’article 38.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és el 3,75 per cent.
Disposició addicional cinquantena.
Alta Velocitat.

Endeutament de l’entitat pública empresarial ADIF-

Amb la finalitat de garantir l’adequació a la nova normativa reguladora del Sistema
europeu de comptes nacionals, així com el compliment dels objectius i compromisos
adquirits en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’entitat pública
ADIF-Alta Velocitat necessita l’autorització del Ministeri d’Hisenda per portar a terme les
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operacions d’endeutament, sigui quina sigui la forma en què aquestes es formalitzin,
incloses en el límit màxim d’endeutament de l’entitat que preveu aquesta Llei.
Les autoritzacions s’han d’instrumentar d’acord amb les regles següents, atenent el
tipus d’operacions:
1. En qualsevol cas, les operacions han d’estar previstes en els plans i programes
d’actuació i/o inversió de l’entitat.
2. El saldo viu del deute a curt termini no pot variar des de l’1 de gener de 2021 fins
al 31 de desembre de 2021 en una quantia superior a la que determini el Ministeri
d’Hisenda.
3. Cadascuna de les operacions d’endeutament amb un termini de venciment
superior a un any necessita l’autorització del Ministeri d’Hisenda.
4. L’expedient d’autorització l’ha de remetre ADIF-Alta Velocitat al Ministeri d’Hisenda
amb tota la documentació precisa i descriptiva de les operacions a efectuar i amb indicació
de les conseqüències que en puguin resultar en els plans i programes d’actuació i/o
inversió de l’entitat, així com per a l’absorció de fons comunitaris o el compliment d’altres
obligacions financeres assumides per ADIF-Alta Velocitat.
Disposició addicional cinquanta-unena. Autorització del recurs d’endeutament a la
Universitat Nacional d’Educació a Distància.
S’autoritza a la Universitat Nacional d’Educació a Distància el recurs a l’endeutament
d’acord amb el que disposa la disposició addicional segona, apartat quart, de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. El recurs per a l’endeutament, amb un
límit màxim de 10 milions d’euros, ha d’estar justificat per la preparació i l’execució de les
obres que permetin culminar la construcció de l’edifici que ha d’albergar la Facultat de
Ciències de la UNED.
Disposició addicional cinquanta-dosena. Garantia de l’Estat per a obres d’interès cultural.
U. D’acord amb el que estableix l’apartat 3 de la disposició addicional novena de la
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, durant l’exercici 2021, l’import
total acumulat, en tot moment, dels compromisos 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 Esport, i els seus organismes públics
adscrits, no pot excedir els 2.250.000 milers d’euros. S’exclou del còmput de l’import
màxim esmentat la quantia que preveu l’apartat 2 d’aquesta disposició addicional.
El límit màxim dels compromisos específics que s’atorguin per primera vegada l’any
2021 per a obres o conjunts d’obres destinades a la seva exhibició en una mateixa
exposició és de 231.000 milers euros. Una vegada tornades les obres als cedents i
acreditat pels responsables de les exposicions el terme de la garantia atorgada sense cap
incidència, les quantitats compromeses deixen d’estar-ho i poden ser atorgades de nou a
una nova exposició.
Excepcionalment aquest límit màxim es pot elevar per sobre dels 231.000 milers euros
per acord del Consell de Ministres a proposta de la persona titular de la Vicepresidència
Tercera del Govern i Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, per iniciativa del
Ministeri de Cultura i Esport.
L’import màxim compromès en una obra, als efectes de la seva cobertura per la
garantia de l’Estat, no pot superar els 100.000 milers d’euros.
Dos. 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 banda, la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza, i de l’altra, Omicron
Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia
Anstalt, i la baronessa Carmen Thyssen-Bornemisza», per a l’any 2021, és de 500.000
milers d’euros.
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Tres. L’any 2021 també és aplicable la garantia de l’Estat a les exposicions
organitzades pel Ministeri de Cultura i Esport, pel Consell d’Administració de Patrimoni
Nacional, i per «Societat Estatal d’Acció Cultural, SA (AC/E)», sempre que tinguin lloc en
institucions de les quals l’Administració General de l’Estat sigui titular. Així mateix, la
garantia de l’Estat és aplicable a les exposicions organitzades per la Fundació Lázaro
Galdiano a la seu del museu.
Disposició addicional cinquanta-tresena.

Autorització per a la formalització de garanties.

Segons el que disposa el capítol V del títol IV de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària, s’autoritzen les cartes de patrocini següents:
1. Carta de patrocini atorgada per Ports de l’Estat amb data 13 d’octubre de 2015 per
a l’obtenció de finançament bancari (BBVA) per la societat participada Puerto Seco de
Madrid. Import garantit: 450.000 euros.
2. Carta de patrocini atorgada per Ports de l’Estat amb data 17 de desembre de 2015
per a l’obtenció de finançament bancari (BEI) pel Fons financer d’accessibilitat terrestre
portuària. Import garantit: 105.000.000 d’euros.
3. Carta de patrocini atorgada per l’Autoritat Portuària de Barcelona a favor de la
Societat Estatal Centre Intermodal de Logística, SA, formalitzada el 18 de desembre de
2005 per un import de 25.000.000 d’euros.
4. Carta de patrocini atorgada per l’Autoritat Portuària de Barcelona a favor de la
Societat Estatal Centre Intermodal de Logística, SA, formalitzada el 20 de gener de 2006
per un import de 25.000.000 d’euros.
5. Carta de patrocini atorgada per l’Autoritat Portuària de Barcelona a favor de la
Societat Estatal Centre Intermodal de Logística, SA, formalitzada el 7 de novembre de
2008 per un import de 50.000.000 d’euros.
Disposició addicional cinquanta-quatrena. Autorització per a la formalització de garanties
a Renfe Operadora, EPE, i les societats del seu grup empresarial.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es faculta el
Govern perquè, mitjançant un reial decret, previ informe de la Comissió Delegada del
Govern per a Afers Econòmics, autoritzi a RENFE-Operadora, EPE, i a les societats en les
quals participi directament i majoritàriament del seu grup empresarial, la formalització de
garanties, a través de la subscripció de cartes de conformitat o de patrocini sol·licitades per
les entitats financeres, en relació amb les societats amb participació directa i indirecta
d’aquelles, que juntament amb les ja concedides no suposin un risc viu superior al límit de
200 milions d’euros a 31 de desembre de cada exercici.
Disposició addicional cinquanta-cinquena. Cobertura a compte de l’Estat dels riscos de
la internacionalització de l’economia espanyola.
Durant la vigència d’aquesta Llei el límit màxim per a nova contractació de cobertura a
compte de l’Estat dels riscos de la internacionalització de l’economia espanyola, excloses les
pòlisses obertes de curt termini, llevat de les de crèdits documentaris, que pot emetre la
Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació, Societat Anònima (CESCE),
a compte de l’Estat, és, per a l’exercici econòmic en curs, de 9.000.000 milers d’euros.
Disposició addicional cinquanta-sisena. Dotació dels fons de foment a la inversió
espanyola amb interès espanyol a l’exterior.
U. Durant la vigència d’aquests pressupostos, la dotació del Fons per a inversions a
l’exterior s’estableix en 100.000 milers d’euros en l’exercici econòmic en curs. El Comitè
Executiu del Fons per a inversions a l’exterior pot aprovar durant l’exercici esmentat les
operacions per un import total màxim equivalent a 350.000 milers d’euros.
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Dos. Durant la vigència d’aquests pressupostos, la dotació del Fons d’operacions
d’inversió a l’exterior de la petita i mitjana empresa s’estableix en 10.000 milers d’euros en
l’exercici econòmic en curs. El Comitè Executiu del Fons d’operacions d’inversió a l’exterior
de la petita i mitjana empresa pot aprovar durant l’exercici esmentat operacions per un
import total màxim equivalent a 35.000 milers d’euros.
Disposició addicional cinquanta-setena.

Fons de suport a la inversió industrial productiva.

U. Es crea el Fons de suport a la inversió industrial productiva (FAIIP), FCPJ, la
finalitat del qual és prestar suport financer per promoure inversions de caràcter industrial
que contribueixin a afavorir el desenvolupament industrial, reforçar la competitivitat
industrial i mantenir les capacitats industrials del territori.
El FAIIP té la naturalesa jurídica pròpia dels fons que no tenen personalitat jurídica,
d’acord amb el que disposen els articles 84, 137, 138 i 139 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic, al qual s’imputen les operacions de suport financer a la
inversió industrial.
El FAIIP està adscrit al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través de la Secretaria
General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, i li és aplicable el règim pressupostari,
economicofinancer i comptable, i de control que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària, per als fons que no tenen personalitat jurídica, i la seva dotació
s’ha d’efectuar de conformitat amb el que estableix l’apartat dos d’aquesta disposició
addicional.
Dos. El Fons té una dotació inicial de 600M € aportats pel Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme. Aquesta dotació s’ha de desemborsar i transferir a la Societat Estatal
SEPI Desenvolupament Empresarial, SME, SA (SEPIDES).
El Fons s’ha d’incrementar anualment amb les dotacions que per a cada any i amb
caràcter acumulatiu es consignin per a aquest a la Llei de pressupostos generals de l’Estat,
així com amb els recursos procedents dels rendiments que puguin generar les quantitats
que s’hi aportin. El Fons pot reinvertir els recursos procedents dels reemborsaments del
finançament atorgat i els rendiments que puguin generar les quantitats que s’hi aportin.
Així mateix, en les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat hi ha de
constar l’import màxim de les operacions que al llarg d’aquest any pugui aprovar la
Comissió d’Avaluació, Seguiment i Control del Fons.
Tres. El FAIIP el gestiona la societat estatal SEPI Desenvolupament Empresarial,
SME, SA (SEPIDES), que actua així mateix com a comptedant.
Amb la finalitat que la gestora pugui exercir i executar la funció que se li encomana, se
l’ha de remunerar amb càrrec al Fons en la quantia que estableixi el conveni. El conveni
ha d’establir els criteris necessaris perquè en la remuneració es primi l’eficiència en la
gestió del Fons.
Igualment, les despeses en què incorri el gestor en l’exercici i l’execució de la funció
que se li encomana s’han d’imputar al Fons en la quantia que estableixi el conveni.
La gestora del Fons ha de dur a terme les activitats principals d’estudi, preparació,
negociació, formalització i seguiment dels préstecs o qualssevol altres instruments de
suport a la inversió industrial que es considerin adequats per a la gestió eficient del Fons.
Quatre. El control, el seguiment i la participació del MINCOTUR en la gestió que faci
l’entitat gestora corresponen a la Comissió d’Avaluació, Seguiment i Control. El mateix
ocorre per a l’establiment dels criteris de selecció, concessió i control del finançament que
atorgui, així com la resolució dels problemes d’interpretació i compliment que es puguin
plantejar en la gestió del Fons entre la Secretaria General d’Indústria i PIME i SEPIDES.
Cinc. El conveni entre la Secretaria General d’Indústria i PIME i SEPIDES ha
d’establir el procediment i les condicions aplicables a la gestió del Fons, els drets, les
obligacions i les tasques a dur a terme per l’entitat gestora.
La Comissió d’Avaluació, Seguiment i Control ha d’efectuar, respecte d’aquest conveni,
les funcions de seguiment, vigilància i control que estableix l’article 49.f) de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Sis. El FAIIP es pot finançar per qualsevol dels instruments de suport financer de la
Unió Europea.
Set. Al final de la durada del Fons, que s’ha de produir als vint anys des de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, SEPIDES ha d’establir un pla de liquidació del retorn al Tresor
Públic de les dotacions percebudes amb càrrec als PGE, menys l’import corresponent a
les operacions fallides, si n’hi ha, més els rendiments que puguin generar les quantitats
aportades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i menys les despeses de gestió
definides en el conveni i d’altres que puguin ser aplicables. Aquest pla de liquidació l’ha
d’aprovar el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
El pla de liquidació esmentat ha d’establir el calendari de devolucions de quantitats,
que s’ha d’ajustar al calendari de reemborsaments de les operacions de finançament
atorgades i ha de tenir en compte les despeses de gestió a assumir pel Fons durant el
mateix període de liquidació. En tot cas, aquest calendari no pot superar els 11 anys des
de l’extinció del Fons.
Vuit. Aquest Fons no té personalitat jurídica. Les responsabilitats del Fons es limiten
exclusivament a les que l’entitat gestora hagi contret a compte d’aquest. Igualment, els
possibles creditors del Fons no poden fer efectius els seus crèdits contra el patrimoni de
l’entitat gestora.
Disposició addicional cinquanta-vuitena.
les empreses pesqueres.

Suport financer per afavorir el finançament de

U. Es crea una línia de finançament destinada a afavorir el finançament dels crèdits
a persones físiques i jurídiques del sector pesquer, extractiu, aqüícola i transformador
mitjançant el refiançament d’avals, per tal de millorar-ne l’accés al crèdit.
Dos. Per a l’aplicació de la línia, la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària, d’ara
endavant SAECA, ha de rebre en l’exercici 2021 des del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, a través de la Direcció General d’Ordenació Pesquera i Aqüicultura, un
préstec a llarg termini sense interessos de fins a 10.000 milers d’euros, 5.000 milers
d’euros amb càrrec a l’aplicació 21.11.415B.821.01 i 5.000 milers d’euros amb càrrec a la
21.50.410F.829.00. La Llei de pressupostos generals de l’Estat ha de fixar cada any, si
s’escau, l’import de l’aportació de l’Estat a la línia de finançament que es crea en virtut
d’aquest article.
Tres. L’import del préstec té com a únic objectiu el suport financer al sector pesquer
i aqüícola a través d’un refiançament dels avals atorgats davant les entitats prestatàries.
Quatre. El préstec té un període de vigència de 20 anys i cobreix almenys les
operacions que es formalitzin en el període dels 5 primers anys. Mitjançant un conveni de
col·laboració entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i SAECA s’han d’establir
les condicions del préstec, del seu lliurament efectiu i del seu reemborsament. Els
possibles morosos i fallits que es generin per l’aplicació d’aquesta línia redueixen, en els
percentatges i les condicions que estableixi el conveni, la quantia que SAECA ha de tornar
al final del termini de vigència.
Cinc. A les clàusules del conveni han de quedar reflectides les condicions que hagin
de regir en les operacions de SAECA amb els tercers, així com que el risc assumit per
aquesta línia per a cada préstec no pot ser superior al 50% de l’import de cada operació,
llevat de decisió expressa de la Comissió de Seguiment del conveni, que en situacions
excepcionals pot incrementar el percentatge de participació. La resta del risc l’ha d’assumir
SAECA en la seva totalitat o en la part que li correspongui en cas que hi hagi refiançament
de la Companyia Espanyola de Refiançament (CERSA). En aquest últim cas el risc assumit
per SAECA no pot ser inferior al 25% de l’import de l’operació.
Disposició addicional cinquanta-novena. Suport financer a empreses de base tecnològica.
Préstecs participatius.
L’import de l’aportació de l’Estat a la línia de finançament creada a l’apartat 2 de la
disposició addicional segona de la Llei 6/2000, de 13 de desembre, per la qual s’aproven
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mesures fiscals urgents d’estímul a l’estalvi familiar i a la petita i mitjana empresa, és de
20.500,00 milers d’euros, quantitat que es finança amb càrrec a l’aplicació pressupostària
20.09.433M.821.11.
L’aprovació de qualsevol acte o negoci jurídic a efectuar per disposar del crèdit que
preveu el paràgraf anterior necessita l’informe favorable de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Despeses sobre el compliment dels requisits necessaris per fer possible el
seu finançament mitjançant fons estructurals europeus.
Disposició addicional seixantena.

Suport financer a joves emprenedors.

L’import de l’aportació de l’Estat a la línia de finançament creada a la disposició
addicional vint-i-tresena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2011, és de 20.500,00 milers d’euros, quantitat que es finança amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 20.09.433M.821.12.
L’aprovació de qualsevol acte o negoci jurídic a efectuar per disposar del crèdit que
preveu el paràgraf anterior necessita l’informe favorable de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Despeses sobre el compliment dels requisits necessaris per fer possible el
seu finançament mitjançant fons estructurals europeus.
Disposició addicional seixanta-unena.

Suport financer a les petites i mitjanes empreses.

L’import de l’aportació de l’Estat a la línia de finançament creada a la disposició
addicional vint-i-cinquena de la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2005, és de 57.500,00 milers d’euros, quantitat que es finança amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 20.09.433M.821.10.
L’aprovació de qualsevol acte o negoci jurídic a efectuar per disposar del crèdit que
preveu el paràgraf anterior necessita l’informe favorable de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Despeses sobre el compliment dels requisits necessaris per fer possible el
seu finançament mitjançant fons estructurals europeus.
Disposició addicional seixanta-dosena.
del sector agroalimentari.

Suport financer a les petites i mitjanes empreses

U. Es crea una línia de finançament destinada a afavorir el finançament dels projectes
empresarials d’empreses de base tecnològica promoguts per les petites i mitjanes
empreses del sector agroalimentari, per tal de millorar-ne la competitivitat i contribuir a la
generació d’ocupació en el sector esmentat i a reforçar-ne la sostenibilitat econòmica,
social i mediambiental, amb el suport a la seva transformació digital, en coherència amb
els objectius de l’Estratègia de digitalització del sector agroalimentari i forestal i del medi
rural.
Per donar suport als projectes empresarials s’ha d’utilitzar el préstec participatiu,
instrument financer regulat per l’article 20 del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, i
modificat per la disposició addicional segona de la Llei 10/1996, de 18 de desembre.
Dos. Per a l’aplicació d’aquesta línia, l’Empresa Nacional d’Innovació SME, SA
(ENISA), ha de rebre préstecs del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, previstos per
a aquesta línia de finançament. Aquests préstecs tenen un interès del 0% i un termini
màxim d’amortització de deu anys. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de
regular, mitjançant un conveni amb ENISA, les condicions, els criteris, els procediments i
el control que aquesta ha d’establir per a la concessió dels préstecs participatius. Els
préstecs participatius que atorgui ENISA a les PIMES agroalimentàries tenen un període
màxim d’amortització de nou anys, sense necessitat de garanties i amb dos tipus d’interès
diferenciats. Un tram fix, que seria l’euríbor +3,75 %, i un tram variable que oscil·la en una
forquilla entre el 3 i el 8%. Aquest últim està determinat per una sèrie de variables de la
mateixa PIME (nivell de risc, avaluació i beneficis de l’empresa), de tal manera que, com
més beneficis de la PIME, més alt és l’interès a aplicar.
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Els possibles fallits que es generin per l’aplicació d’aquesta línia redueixen la quantia
del préstec que ENISA ha de tornar al MAPA al final del termini de concessió. Així mateix,
el conveni esmentat ha de determinar el percentatge dels possibles rendiments variables
que es generin per l’aplicació d’aquesta línia que han d’incrementar el valor del préstec a
reintegrar per ENISA.
La Llei de pressupostos generals de l’Estat ha de fixar cada any, si s’escau, l’import de
l’aportació de l’Estat a la línia de finançament que es crea en virtut d’aquest article.
Tres. En l’exercici de 2021, la línia que estableixen els apartats anteriors es finança
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 21.08.414B.821.01, per un import màxim de
3.000,00 milers d’euros, i 21.50.410B.829.00, per un import màxim de 10.000,00 milers
d’euros, i en exercicis successius, amb càrrec a l’aplicació pressupostària equivalent.
Disposició addicional seixanta-tresena. Suport financer a emprenedores digitals i
empreses emergents - Agenda digital 2025.
U. Es crea una línia de finançament destinada a afavorir la posada en marxa de
projectes empresarials promoguts per emprenedores digitals i empreses emergents per tal
d’impulsar la creació d’empreses i el llançament de nous productes i serveis, i contribuir a
la generació d’ocupació en un sector d’alt potencial i futur en els propers anys. El suport
financer es dirigeix, principalment, a projectes empresarials innovadors i d’alt contingut
tecnològic liderats per dones.
Per donar suport a aquests projectes empresarials s’ha d’utilitzar la figura del préstec
participatiu, instrument financer regulat per l’article 20 del Reial decret llei 7/1996, de 7 de
juny, i modificat per la disposició addicional segona de la Llei 10/1996, de 18 de desembre,
i la disposició addicional tercera de la Llei 16/2007, de 4 de juliol.
Dos. Per a l’aplicació d’aquesta línia, l’Empresa Nacional d’Innovació, SME, SA
(ENISA), ha de rebre préstecs del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital
previstos per a aquesta línia de finançament, els quals tenen un període màxim
d’amortització de deu anys i sense necessitat de garanties.
El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital ha de regular, mitjançant un
conveni amb ENISA, les condicions, els criteris i els procediments de control que aquesta
ha d’establir per a la concessió dels préstecs participatius.
La Llei de pressupostos generals de l’Estat ha de fixar cada any, si s’escau, l’import de
l’aportació de l’Estat a la línia de finançament que es crea en virtut d’aquesta disposició.
Tres. La dotació màxima per a l’exercici 2021 de la línia que estableixen els articles
anteriors és de 17.000,00 milers d’euros i es finança amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 27.08.467I.822. «A ENISA per al suport a les empreses emergents liderades
per dones emprenedores», per un import de 5.000,00 milers d’euros, i 27.50.460C.829.00 «A
ENISA per al suport a les empreses emergents liderades per dones emprenedores.
Mecanisme de recuperació i resiliència», per un import de 12.000,00 milers d’euros.
Disposició addicional seixanta-quatrena. Pagament de deutes amb la Seguretat Social
d’institucions sanitàries la titularitat de les quals tinguin les administracions públiques
o institucions sense ànim de lucre.
Les institucions sanitàries la titularitat de les quals tinguin les administracions públiques
o les institucions públiques o privades sense ànim de lucre, acollides a la moratòria que
preveu la disposició addicional trentena de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a 1995, poden sol·licitar a la Tresoreria General de la
Seguretat Social l’ampliació de la carència concedida a vint-i-set anys, juntament amb
l’ampliació de la moratòria concedida fins a un màxim de deu anys amb amortitzacions
anuals.
Quan les institucions sanitàries a què es refereix el paràgraf anterior siguin declarades
en situació de concurs de creditors, a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei, la
moratòria queda extingida des de la data de la declaració esmentada.
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Disposició addicional seixanta-cinquena. Condonació de diversos préstecs lligats a la
possessió d’una renda futura per efectuar estudis de postgrau autoritzats d’acord amb
les ordres CIN/2940/2008, de 14 d’octubre, i EDU/3108/2009, de 17 de novembre.
D’acord amb el que disposa l’article 7.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, s’autoritza la condonació de les quanties no amortitzades dels préstecs
que s’indiquen a continuació, per concórrer els supòsits de malaltia greu o altres
circumstàncies extraordinàries que preveuen l’article 8.8 de l’Ordre CIN/2940/2008, de 14
d’octubre, per la qual es regulen els préstecs lligats a la possessió d’una renda futura per
efectuar estudis de màster universitari, i l’article 8.8 de l’Ordre EDU/3108/2009, de 17 de
novembre, per la qual es regulen els préstecs lligats a la possessió d’una renda futura per
efectuar estudis de postgrau de màster universitari o de doctorat.
Préstecs autoritzats de conformitat amb l’Ordre CIN/2940/2008, de 14 d’octubre:
Quantitat condonada
–
Euros

Núm. d’expedient

DNI del prestatari

413

44814612D

7.865,00

496

40934837N

8.633,87

557

44030585Y

4.120,58

936

46463357E

5.616,00

1510

44052800A

14.100,00

1988

22631712B

14.000,00

2287

53541426W

9.986,40

2567

48905693B

8.486,40

2656

44045969A

3.388,09

2676

34792898Q

7.564,48

2810

75812619L

9.792,00

3062

20166764L

13.760,00

3485

18930245A

10.578,12

5355

77586172L

4.203,20

Préstecs autoritzats de conformitat amb l’Ordre EDU/3108/2009, de 17 de novembre:
Quantitat condonada
–
Euros

Núm. d’expedient

DNI del prestatari

13842

48516074N

6.580,00

14309

28604759G

7.801,10

15326

22563430Q

3.960,00

15415

74675891C

12.000,00

15720

42208473T

6.192,00

17074

73392623Z

3.174,40

17178

46765705N

7.920,00

17818

71021611A

2.541,12
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Quantitat condonada
–
Euros

Núm. d’expedient

DNI del prestatari

19322

75767402C

2.772,00

19367

34960029Y

18.360,00

19629

38105814N

2.652,00

V
Disposició addicional seixanta-sisena.

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 sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge, durant la
vigència d’aquests pressupostos es consideren activitats prioritàries de mecenatge les
següents:
1a Les portades a terme per l’Institut Cervantes per a la promoció i difusió de la
llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres
mitjans.
2a Les portades a terme per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament per a la lluita contra la pobresa i la consecució d’un desenvolupament
humà sostenible als països en desenvolupament.
3a Les portades a terme per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament per a la promoció i el desenvolupament de les relacions culturals i
científiques amb altres països, així com per a la promoció de la cultura espanyola a
l’exterior.
4a Les de promoció educativa a l’exterior que recull el Reial decret 1027/1993, de 25
de juny, pel qual es regula l’acció educativa a l’exterior.
5a Les portades a terme pel Museo Nacional del Prado per a la consecució dels seus
fins que estableixen la Llei 46/2003, de 25 de novembre, reguladora del Museo Nacional
del Prado, i el Reial decret 433/2004, de 12 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del Museo
Nacional del Prado.
6a Les portades a terme pel Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia en compliment
dels fins que estableixen la Llei 34/2011, de 4 d’octubre, reguladora del Museu Nacional
Centre d’Art Reina Sofia, i el Reial decret 188/2013, de 15 de març, pel qual s’aprova
l’Estatut del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia.
7a Les portades a terme per la Biblioteca Nacional d’Espanya en compliment dels
fins i les funcions de caràcter cultural i de recerca científica que estableixen la Llei 1/2015,
de 24 de març, reguladora de la Biblioteca Nacional d’Espanya, i el Reial decret 640/2016,
de 9 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de la Biblioteca Nacional d’Espanya.
8a Les portades a terme per la Fundació Esport Jove en col·laboració amb el Consell
Superior d’Esports en el marc del projecte «Espanya competeix: tant en l’empresa com en
l’esport» amb la finalitat de contribuir a l’impuls i la projecció de les PIMES espanyoles en
l’àmbit intern i internacional, la potenciació de l’esport i la promoció de l’empresari com a
motor de creixement associat als valors de l’esport.
Els donatius, les donacions i les aportacions a les activitats que assenyala el paràgraf
anterior que, de conformitat amb l’apartat dos d’aquesta disposició addicional, es poden
beneficiar de l’elevació en cinc punts percentuals dels percentatges i límits de les
deduccions que estableixen els articles 19, 20 i 21 de l’esmentada Llei 49/2002 tenen el
límit de 50.000 euros anuals per a cada aportant.
9a La conservació, restauració o rehabilitació dels béns del patrimoni històric
espanyol que consten a l’annex XIII d’aquesta Llei.
10a Les de foment, promoció i difusió de les arts escèniques i musicals portades a
terme per les administracions públiques o amb el suport d’aquestes.
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11a Les portades a terme per l’Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals per
al foment, la promoció, la difusió i l’exhibició de l’activitat cinematogràfica i audiovisual, així
com totes les mesures orientades a la recuperació, restauració, conservació i difusió del
patrimoni cinematogràfic i audiovisual, tot això en un context de defensa i promoció de la
identitat i la diversitat culturals.
12a La recerca, el desenvolupament i la innovació en les infraestructures que formen
part del Mapa nacional d’infraestructures científiques i tècniques singulars (ICTS) en vigor
i que, a aquest efecte, consten a l’annex XIV d’aquesta Llei.
13a La recerca, el desenvolupament i la innovació orientats a resoldre els reptes de
la societat identificats a l’Estratègia espanyola de ciència i tecnologia i d’innovació vigent i
finançats o efectuats per les entitats que, a aquests efectes, reconegui el Ministeri
d’Hisenda, a proposta del Ministeri de Ciència i Innovació.
14a El foment de la difusió, divulgació i comunicació de la cultura científica i de la
innovació portades a terme per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
15a Les portades a terme per l’Agència Estatal de Recerca per al foment i el
finançament de les actuacions que deriven de les polítiques d’R+D de l’Administració
General de l’Estat.
16a L’R+D+I en biomedicina i ciències de la salut de l’Acció estratègica en salut
portades a terme pel CÍBER i CIBERNED.
17a Els programes de formació i promoció del voluntariat que hagin estat objecte de
subvenció per part de les administracions públiques.
18a Les portades a terme per la Fundació ONCE del Gos Pigall en el marc del
Projecte 2021-2022 «Avenços per a la mobilitat de les persones cegues assistides per
gossos pigall».
19a Les portades a terme per la Fundació ONCE en el marc del Programa de beques
«Oportunitat al talent», així com les activitats culturals dutes a terme per aquesta entitat en
el marc de la Biennal d’Art Contemporani, l’espai cultural «Canvi de sentit» i l’exposició
itinerant «El món flueix».
20a Les portades a terme per l’ONCE en el marc de l’organització del «World
Blindness Summit Madrid 2021» que tindrà lloc els dies 21 al 26 de maig de 2021.
21a Els programes dirigits a l’erradicació de la violència de gènere que hagin estat
objecte de subvenció per part de les administracions públiques o es portin a terme en
col·laboració amb aquestes.
22a Les portades a terme pel Fons de beques Soledad Cazorla per a orfes de la
violència de gènere «Fundació Dones».
23a Els programes dirigits a l’erradicació de la discriminació per raó de gènere i la
consecució de les condicions que possibilitin la igualtat real i efectiva entre tots dos sexes,
així com el foment de la participació de la dona en tots els àmbits de la vida política,
econòmica, cultural i social, que hagin estat objecte de subvenció per part de les
administracions públiques o es portin a terme 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, de 23 de desembre, s’eleven en cinc punts percentuals
en relació amb les activitats incloses a l’apartat anterior.
Disposició addicional seixanta-setena. Beneficis fiscals aplicables als «Bicentenaris de la
independència de les repúbliques iberoamericanes».
U. La celebració dels «Bicentenaris de la independència de les repúbliques
iberoamericanes» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de la
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
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Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de l’esmentada Llei 49/2002.
Disposició addicional seixanta-vuitena. Beneficis fiscals aplicables al «150 Aniversari de
creació de l’Acadèmia d’Espanya a Roma».
U. La celebració del «150 Aniversari de creació de l’Acadèmia d’Espanya a Roma»
té la consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de la
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de l’esmentada Llei 49/2002.
Disposició addicional seixanta-novena. Beneficis fiscals aplicables a la commemoració
del «125 Aniversari de l’Associació de Premsa de Madrid».
U. La celebració del «125 Aniversari de l’Associació de Premsa de Madrid» té la
consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de la data d’entrada en vigor
d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2021.».
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent d’acord amb el que disposa la Llei
49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional setantena.
«MADBLUE».

Beneficis fiscals aplicables a la celebració del Summit

U. «MADBLUE» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de la
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses efectuades als objectius i els
plans del programa s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002, de 23
de desembre.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
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d’activitats específiques els ha de dur a terme l’òrgan competent d’acord amb el que
disposa l’esmentada Llei 49/2002, de 23 de desembre.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de l’esmentada Llei 49/2002, de 23 de desembre.
Disposició addicional setanta-unena. Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «30
Aniversari de l’Escola Superior de Música Reina Sofia».
U. La celebració del «30 Aniversari de l’Escola Superior de Música Reina Sofia» té la
consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 d’agost de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional setanta-dosena. Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «Any
Sant de Guadalupe 2021».
U. La celebració de l’«Any Sant de Guadalupe 2021» té la consideració
d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2022.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional setanta-tresena.
Valderrama Màsters 2022/2024».

Beneficis fiscals aplicables a l’«Andalusia

U. La celebració de l’«Andalusia Valderrama Màsters 2022/2024» té la consideració
d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de l’1
de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
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Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional setanta-quatrena.
Cup Madrid».

Beneficis fiscals aplicables al «Torneig Davis

U. El «Torneig Davis Cup Madrid» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic
excepcional 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 és des de la data d’entrada en vigor d’aquesta
Llei fins al 31 de desembre de 2021.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent d’acord amb el que disposa la Llei
49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional setanta-cinquena. Beneficis fiscals aplicables a «MADRID HORSE
WEEK 21/23».
U. L’esdeveniment «MADRID HORSE WEEK 21/23» té la consideració
d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de la
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional setanta-sisena. Beneficis fiscals aplicables al «Centenari del Rugbi
a Espanya i de la Unió Esportiva Santboiana».
U. El programa «Centenari del Rugbi a Espanya i de la Unió Esportiva Santboiana»
té la consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de la
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
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Disposició addicional setanta-setena. Beneficis fiscals aplicables al «Solheim Cup 2023».
U. El «Solheim Cup 2023» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic
excepcional 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 és des de la data d’entrada en vigor d’aquesta
Llei fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent d’acord amb el que disposa la Llei
49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional setanta-vuitena. Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «IX
Centenari de la Reconquesta de Sigüenza».
U. La celebració del «IX Centenari de la Reconquesta de Sigüenza» té la consideració
d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de l’1
de juliol de 2021 fins al 30 de juny de 2024.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002, en aquest cas la Fundació Impulsa CLM.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional setanta-novena.
World Capital».

Beneficis fiscals aplicables a «Barcelona Mobile

U. El programa «Barcelona Mobile World Capital» té la consideració d’esdeveniment
d’interès públic excepcional 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 lucratives i dels incentius
fiscals al mecenatge.
Dos. La durada del programa de suport és des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses efectuades als objectius i els
plans del programa s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002, de
23 de desembre.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent d’acord amb el que disposa la Llei
49/2002, de 23 de desembre.
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.
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Disposició addicional vuitantena. Beneficis fiscals aplicables a la celebració de «València,
Capital Mundial del Disseny 2022 / València World Design Capital 2022».
U. La celebració de «València, Capital Mundial del Disseny 2022 / València World
Design Capital 2022» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 d’agost de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses efectuades als objectius i plans
del programa s’ha de fer de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002, de
23 de desembre.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent, de conformitat amb el que disposa
la Llei 49/2002, de 23 de desembre.
Cinc. Els beneficis fiscals són els màxims que estableix l’article 27.3 de la Llei
49/2002, de 23 de desembre.
Disposició addicional vuitanta-unena. Beneficis fiscals aplicables al «Cinquanta aniversari
de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)».
U. El Programa «Cinquanta Aniversari de la Universitat Nacional d’Educació a
Distància (UNED)» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 és des de la data d’entrada en vigor d’aquesta
Llei fins al 31 de desembre de 2022.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin la celebració adequada
de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes d’activitats
específiques els ha de fer l’òrgan competent d’acord amb el que disposa la Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional vuitanta-dosena.
Revista d’Occident».

Beneficis fiscals aplicables al «Centenari de

U. La celebració del «Centenari de Revista d’Occident» té la consideració
d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de la
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
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Disposició addicional vuitanta-tresena. Beneficis fiscals aplicables al «50 Aniversari de la
mort de Clara Campoamor. 90 anys de l’inici d’una democràcia plena».
U. El Programa «50 Aniversari de la mort de Clara Campoamor. 90 anys de l’inici
d’una democràcia plena» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional
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 és des de l’1 de març de 2021 fins al 29 de
febrer de 2024.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i concreció en plans i programes
d’activitats específiques es realitza per l’òrgan competent d’acord amb el que disposa la
Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional vuitanta-quatrena. Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «V
Centenari de la mort d’Elio Antonio de Nebrija».
U. La celebració de l’esdeveniment «V Centenari de la mort d’Elio Antonio de Nebrija»
té la consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comença en la data
d’entrada en vigor d’aquesta Llei i continua fins al 30 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses efectuades als objectius i plans
del programa s’ha de fer de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional vuitanta-cinquena.
Metes II».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Noves

U. El programa «Noves Metes II» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic
excepcional 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 comprèn des de l’1
de juliol de 2021 fins al 30 de juny de 2024.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
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Disposició addicional vuitanta-sisena. Beneficis fiscals aplicables a la commemoració del
«250 Aniversari del Museu Nacional de Ciències Naturals (CSIC-MNCN)».
U. La celebració del «250 Aniversari del Museu Nacional de Ciències Naturals (CSICMNCN)» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de la data d’entrada en vigor
d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2021.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses efectuades als objectius i els
plans del programa s’ha de dur a terme de conformitat amb el que disposa l’esmentada
Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i concreció en plans i programes
d’activitats específiques es realitza per l’òrgan competent d’acord amb el que disposa la
Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional vuitanta-setena. Beneficis fiscals aplicables al programa «Andalusia
Regió Europea de l’Esport 2021».
U. El programa «Andalusia Regió Europea de l’Esport 2021» té la consideració
d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei de pressupostos fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.»
Disposició addicional vuitanta-vuitena.
l’Òpera a Oviedo».

Beneficis fiscals aplicables al «75 Aniversari de

U. El programa «75 Aniversari de l’Òpera a Oviedo» té la consideració d’esdeveniment
d’interès públic excepcional 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 comprèn des de l’1
de juliol de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats especifiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.»
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Disposició addicional vuitanta-novena. Beneficis fiscals aplicables al projecte «Hàbits
saludables per al control del risc cardiovascular «Aprendre a cuidar-nos»».
U. El programa «Hàbits saludables per al control del risc cardiovascular «Aprendre a
cuidar-nos»» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses efectuades als objectius i plans
del programa s’ha de fer de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002, de
23 de desembre.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’article 27.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.
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 norantena.
Espanya».

Beneficis fiscals aplicables als «Mundials Bàdminton

U. L’esdeveniment «Mundials Bàdminton Espanya» té la consideració d’esdeveniment
d’interès públic excepcional 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 és des de l’1 de juny de 2021 fins al 31 de desembre
de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional noranta-unena. Beneficis fiscals aplicables al «Centenari de la
Batalla de Covadonga-Cuadonga».
U. El «Centenari de la Batalla de Covadonga-Cuadonga» té la consideració
d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei de pressupostos fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
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Disposició addicional noranta-dosena. Beneficis fiscals aplicables al Programa «VII
Centenari de la Catedral de Palència 2021-2022».
U. El Programa «VII Centenari de la Catedral de Palència 2021-2022» té la
consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 és des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i concreció en plans i programes
d’activitats específiques es realitza per l’òrgan competent d’acord amb el que disposa la
Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional noranta-tresena.
recuperació turisme».

Beneficis fiscals aplicables a «FITUR especial:

U. La celebració del «FITUR especial: recuperació turisme» té la consideració
d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional noranta-quatrena. Beneficis fiscals aplicables al «Programa Esport
Inclusiu II.»
U. El programa «Esport Inclusiu II» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic
excepcional 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 comprèn des de l’1
de juliol de 2021 fins al 30 de juny de 2024.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses fetes als objectius i plans del
programa s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
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Disposició addicional noranta-cinquena. Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment
«València 2020-2021, Any Jubilar. Camí del Sant Calze».
U. La celebració de l’esdeveniment «València 2020-2021, Any Jubilar. Camí del Sant
Calze» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2022.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses efectuades als objectius i plans
del programa s’ha de fer de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002, de
23 de desembre.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002, de 23 de desembre.
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 noranta-sisena. Beneficis fiscals aplicables a «Malalties
Neurodegeneratives. Any Internacional de la Recerca i Innovació. Període 2021-2022».
U. «Malalties Neurodegeneratives. Any Internacional de la Recerca i Innovació.
Període 2021-2022» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2022.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses efectuades als objectius i
programes es fa de conformitat amb el que disposa la Llei 49/2002 esmentada.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció en plans i programes
d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els màxims que estableix l’article
27.3 de la Llei 49/2002.
Disposició addicional noranta-setena. Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «50
Aniversari de l’Hospital Sant Joan de Déu».
U. La celebració de l’esdeveniment «50 Aniversari de l’Hospital Sant Joan de Déu»
té la consideració d’esdeveniment d’interès públic excepcional 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 comprèn des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei fins al 31 de desembre de 2023.
Tres. La certificació de l’adequació de les despeses efectuades als objectius i plans
del programa s’ha de fer de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002, de
23 de desembre.
Quatre. Les actuacions a dur a terme són les que assegurin el desenvolupament
adequat de l’esdeveniment. El desenvolupament i la concreció posteriors en plans i
programes d’activitats específiques els ha de fer l’òrgan competent de conformitat amb el
que disposa l’article 27.2 la Llei 49/2002, de 23 de desembre.
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.
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Taxa de supervisió, anàlisi, assessorament i

El tipus de gravamen de la taxa de supervisió, anàlisi, assessorament i seguiment de
la política fiscal, esmentat a l’apartat g) de la disposició addicional segona de la Llei
orgànica 6/2013, de 14 de novembre, de creació de l’Autoritat Independent de
Responsabilitat Fiscal, és el 0,00144 per cent.
Disposició addicional noranta-novena.
control d’abocaments.

Actualització dels preus bàsics del cànon de

Amb efectes d’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, de conformitat amb el que
preveu el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 113 del text refós de la Llei d’aigües,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, el preu bàsic per metre cúbic es
fixa en 0,01751 euros per a l’aigua residual urbana i en 0,04377 euros per a l’aigua residual
industrial.
VI
Disposició addicional centena.

Fons de cohesió sanitària i Fons de garantia assistencial.

U. Se suspèn l’aplicació de l’article 2.1.a), b) i d) del Reial decret 1207/2006, de 20
d’octubre, pel qual es regula la gestió del Fons de cohesió sanitària, i s’estableix la
naturalesa extrapressupostària dels apartats esmentats.
Dos. A partir de l’1 de gener de 2021, les despeses derivades de l’assistència
sanitària prestada a pacients residents a Espanya derivats entre comunitats autònomes i
l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i assegurats desplaçats a Espanya en estada
temporal, amb dret a assistència a càrrec d’un altre Estat, prestada a l’empara de la
normativa internacional en aquesta matèria que preveu l’article 2.1. a), b) i d) del Reial
decret 1207/2006, de 20 d’octubre, així com les derivades de l’assistència sanitària que
preveu el Fons de garantia assistencial, són objecte de compensació sobre la base dels
saldos positius i negatius resultants de les liquidacions efectuades pel Ministeri de Sanitat
i el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a través de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social, i es pren com a període de referència l’activitat duta a terme l’any anterior
per cada comunitat autònoma i l’Institut Nacional de Gestió Sanitària.
El Ministeri de Sanitat ha de comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social
durant el primer semestre de l’exercici els saldos negatius resultants de l’assistència
sanitària prestada a pacients residents a Espanya derivats entre comunitats autònomes
inclosos en els supòsits 2.1.a), b) i d) del Reial decret 1207/2006, de 20 d’octubre, i del
Fons de garantia assistencial.
Tres. L’import dels saldos positius resultants d’aquestes liquidacions s’ha d’abonar a
les comunitats autònomes i a l’Institut Nacional de Gestió Sanitària mitjançant el
procediment que s’estableix a continuació:
a) L’Institut Nacional de la Seguretat Social ha de procedir en primer lloc a deduir els
saldos negatius resultants de facturació per la despesa real dels pagaments que hagi
d’efectuar a les comunitats autònomes o a l’Institut Nacional de Gestió Sanitària en
concepte de saldo net positiu per quota global per la cobertura de l’assistència sanitària a
què es refereix la disposició addicional dotzena del text refós de la Llei general de la
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
b) A continuació, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha de deduir dels saldos
nets positius per despesa real i quota global restants els saldos negatius resultants de la
liquidació per l’assistència sanitària prestada a pacients residents a Espanya derivats entre
comunitats autònomes inclosos en els supòsits 2.1.a), b) i d) del Reial decret 1207/2006,
de 20 d’octubre, i pel Fons de garantia assistencial.
c) Una vegada efectuades aquestes deduccions l’Institut Nacional de la Seguretat
Social ha de transferir l’import d’aquests saldos nets positius, tant en concepte de despesa
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real com de quota global, a les comunitats autònomes o a l’Institut Nacional de Gestió
Sanitària. Aquesta transferència l’ha de fer la Tresoreria General de la Seguretat Social, a
proposta de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, durant el tercer trimestre de cada
exercici.
d) L’Institut Nacional de la Seguretat Social ha de comunicar aquestes operacions al
Ministeri de Sanitat, durant el tercer trimestre de cada exercici. També ha de comunicar al
Ministeri de Sanitat els saldos nets negatius per despesa real que no s’hagin pogut deduir
dels saldos nets positius per quota global.
e) L’import deduït a les comunitats autònomes o a l’Institut Nacional de Gestió
Sanitària pels saldos negatius resultants en concepte de despesa real, d’assistència
sanitària prestada a pacients residents a Espanya derivats entre comunitats autònomes i
del Fons de garantia assistencial, s’ha d’ingressar a la Secretaria General del Tresor i
Finançament Internacional amb aplicació a un compte extrapressupostari, que ha de
gestionar el Ministeri de Sanitat, per a compensació entre comunitats autònomes i l’Institut
Nacional de Gestió Sanitària.
f) El Ministeri de Sanitat ha de descomptar dels saldos nets positius resultants per
l’assistència sanitària prestada a pacients residents a Espanya derivats entre comunitats
autònomes i pel Fons de garantia assistencial, els saldos negatius resultants de facturació
per despesa real que no s’hagin pogut deduir per l’Institut Nacional de la Seguretat Social
dels saldos positius per quota global. Aquest import l’ha de distribuir el Ministeri de Sanitat
entre les comunitats autònomes i l’Institut Nacional de Gestió Sanitària amb saldos positius
de facturació per despesa real de manera proporcional a aquests saldos positius, una
vegada deduïts els saldos negatius restants en concepte d’assistència sanitària prestada
a pacients residents a Espanya derivats entre comunitats autònomes i pel Fons de garantia
assistencial que no s’hagin pogut descomptar per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
g) La resta de l’import deduït a les comunitats autònomes i a l’Institut Nacional de
Gestió Sanitària l’ha de distribuir el Ministeri de Sanitat, entre les comunitats autònomes i
l’Institut Nacional de Gestió Sanitària que presentin saldos nets positius compensables per
l’assistència sanitària prestada a pacients residents a Espanya derivats entre comunitats
autònomes i pel Fons de garantia assistencial, i de manera proporcional als esmentats
saldos nets positius.
h) Finalment, els saldos nets negatius per assistència sanitària prestada a pacients
residents a Espanya derivats entre comunitats autònomes i pel Fons de garantia
assistencial i per despesa real que restin, s’han de compensar, deduir o retenir, segons
que correspongui, dels pagaments a efectuar pel Ministeri d’Hisenda dels recursos del
sistema de finançament quan es compleixin les condicions previstes per a això.
Disposició addicional cent unena. Transferència a la Comunitat Autònoma del País Basc
dels terrenys ocupats per la central nuclear de Lemóniz.
S’acorda la transferència a la Comunitat Autònoma del País Basc de la plena propietat
de la superfície d’uns 69.784 metres quadrats que va ser declarada innecessària per a la
protecció i utilització del domini públic maritimoterrestre per Ordre ministerial de 15 d’octubre
de 2018 i desafectada per Ordre ministerial de 4 de juliol de 2019, corresponent als terrenys
ocupats per la central nuclear de Lemóniz afectats per la delimitació en el terme municipal
de Lemóniz (Bizkaia), aprovada per Ordre ministerial de 16 de març de 2000.
Una vegada entri en vigor la present Llei queda sense efecte l’Ordre de la ministra
d’Hisenda de 6 d’agost de 2019, per la qual se cedeixen gratuïtament a l’Administració de
la Comunitat Autònoma del País Basc els terrenys ocupats per la central nuclear de
Lemóniz, al terme municipal de Lemóniz (Bizkaia), declarats innecessaris per a la protecció
i utilització del domini públic maritimoterrestre, amb destinació a un pol de recerca i
producció aqüícola.
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Transmissió de béns immobles.

El bé immoble denominat «Casa del Mar de Bermeo» (Bizkaia), propietat de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, es dona a la Confraria de Pescadors de Bermeo.
Aquesta donació està condicionada al fet que la Confraria esmentada doni a la
Tresoreria General de la Seguretat Social, prèvia segregació, un local a l’edifici del qual és
propietària, situat al carrer Fraile Leku, número 1, de Bermeo.
Disposició addicional cent tresena. Assignació de quantitats a activitats d’interès general
considerades d’interès social.
U. L’Estat destina a subvencionar activitats d’interès general considerades d’interès
social, en la forma que reglamentàriament s’estableixi, el 0,7 per cent de la quota íntegra
de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2021 corresponent als
contribuents que manifestin expressament la seva voluntat en aquest sentit.
A aquests efectes, s’entén per quota íntegra de l’impost la formada per la suma de la
quota íntegra estatal i de la quota íntegra autonòmica en els termes que preveu la Llei
reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
La liquidació definitiva de l’assignació corresponent a l’exercici de 2021 s’ha de portar
a terme abans del 30 d’abril de 2023, i s’ha d’efectuar una liquidació provisional el 30 de
novembre de 2022 que possibiliti la iniciació anticipada del procediment per a la concessió
de les subvencions.
La quantia total assignada en els pressupostos de 2021 per a activitats d’interès
general considerades d’interès social es distribueix aplicant els percentatges següents: el
77,72 per 100 al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, el 19,43 per 100 al Ministeri
d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, i el 2,85 per 100 al Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquests percentatges són aplicables sobre la liquidació
definitiva practicada en el mateix exercici 2021.
Les quanties destinades a aquestes subvencions es gestionen i s’atorguen per les
administracions que resultin competents, d’acord amb el procediment que
reglamentàriament s’estableixi.
Dos. L’Estat destina a subvencionar activitats d’interès general considerades d’interès
social, en la forma que reglamentàriament s’estableixi, el 0,7 per cent de la quota íntegra
de l’impost sobre societats corresponent als contribuents el període impositiu dels quals
hagi finalitzat a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que manifestin expressament la
seva voluntat en aquest sentit.
A aquests efectes, s’entén per quota íntegra de l’impost la quota íntegra total declarada,
determinada en els termes que preveu la Llei reguladora de l’impost sobre societats.
La liquidació definitiva de l’assignació corresponent a l’exercici 2021 s’ha de portar a
terme abans del 30 d’abril de 2023, i s’ha d’efectuar una liquidació provisional el 30 de
setembre de 2022 que possibiliti la iniciació anticipada del procediment per a la concessió
de les subvencions.
Les quanties destinades a aquestes subvencions –que en tot cas s’han de destinar a
finançar projectes d’entitats d’àmbit estatal–, s’han de gestionar i atorgar d’acord amb el
procediment que reglamentàriament s’estableixi.
La quantia total assignada en els pressupostos de 2021 per a activitats d’interès
general considerades d’interès social es distribueix aplicant els percentatges següents: el
77,72 per 100 al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, el 19,43 per 100 al Ministeri
d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, i el 2,85 per 100 al Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquests percentatges són aplicables sobre la liquidació
definitiva practicada en el mateix exercici 2021.
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Disposició addicional cent quatrena. Autorització de pagaments a compte pels serveis de
rodalies i regionals traspassats a la Generalitat de Catalunya.
U. Durant la vigència d’aquests pressupostos, el que estableix l’apartat u de la
disposició addicional setanta-dosena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, és aplicable al cost net dels serveis de
transport de viatgers per ferrocarril de rodalies i regionals les funcions dels quals es van
traspassar a la Generalitat de Catalunya, prestats en l’exercici anterior per Renfe Viajeros,
SME, SA.
Dos. El lliurament s’ha d’efectuar una vegada que la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat emeti el corresponent informe de control financer sobre la
proposta de liquidació elaborada per Renfe-Operadora, en el qual ha de verificar
especialment que els criteris d’imputació d’ingressos i despeses siguin anàlegs als que es
derivin del contracte vigent en cada moment entre l’Administració General de l’Estat i
Renfe-Viajeros, SME, SA, per a la prestació dels serveis públics de transport ferroviari de
viatgers per ferrocarril de «rodalies», «mitjana distància» i «amplada mètrica», competència
de l’Administració General de l’Estat, subjectes a obligacions de servei públic. L’informe
s’ha d’emetre abans del 30 de novembre de cada exercici.
Per a això, Renfe-Viajeros, SME, SA, ha de posar a disposició de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, almenys tres mesos abans, tant la proposta de
liquidació com tota la informació i documentació necessàries per a la seva verificació,
inclosos els estudis que permetin valorar i quantificar els efectes sobre el dèficit d’explotació
de les mesures tarifàries aprovades per la Generalitat.
No és objecte de compensació el dèficit més alt d’explotació que es pugui haver
originat a Renfe-Viajeros, SME, SA, com a conseqüència de decisions de la Generalitat de
Catalunya, en ús de les seves competències, quant a política tarifària o estàndards de
qualitat, compromisos i condicions, diferents dels considerats als efectes del contracte
esmentat amb anterioritat.
Per a la liquidació dels serveis prestats el 2020, de la quantitat resultant s’ha de
descomptar l’import que Renfe-Viajeros, SME, SA, hagi percebut de la Generalitat de
Catalunya, derivat de les transferències rebudes per aquesta última de l’Administració
General de l’Estat, de conformitat amb el que disposa l’article 2.2.d)2)c) del Reial decret
llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s’estableixen
les regles relatives a la seva distribució i lliurament.
Tres. El lliurament s’ha d’efectuar, després de tenir en compte l’informe de control
financer a què es refereix l’apartat dos, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
17.39.441M.447 «A Renfe-Viajeros, SME, SA, per compensar els serveis de transport de
rodalies i regionals traspassats a la Comunitat Autònoma de Catalunya, corresponents a
l’exercici anterior, pendents de liquidació», per un import de 232.638,00 milers d’euros.
Quatre. La transferència a què es refereix l’apartat anterior té caràcter de quantitat a
compte de la liquidació definitiva que s’acordi en el marc de la metodologia aprovada pels
acords de 22 de desembre de 2009, de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals
Estat-Generalitat de Catalunya, de valoració dels serveis de transport de viatgers per
ferrocarril de rodalies prestats per Renfe-Operadora a Barcelona, i de 17 de novembre de
2010, de la mateixa Comissió Mixta sobre valoració dels serveis regionals.
Cinc. Efectuada la liquidació definitiva, la diferència positiva o negativa que resulti
respecte de la quantitat a compte abonada en virtut del que disposa l’apartat anterior,
l’Administració General de l’Estat la pot destinar a incrementar o minorar les transferències
a efectuar pels serveis prestats en els exercicis següents.
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Disposició addicional cent cinquena. Criteris per al càlcul de l’índex d’evolució dels
ingressos tributaris de l’Estat que esmenta el capítol I del títol VII d’aquesta Llei,
d’acord amb el que disposa 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.
Als efectes del càlcul dels lliuraments a compte de la participació de les entitats locals
en els tributs de l’Estat 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 provisional
d’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat entre l’any 2004 i l’any 2021 es determina
amb els criteris que estableix l’article 20 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, que
consisteixen en:
1. Els ingressos tributaris de l’Estat de l’any 2021 estan constituïts per la recaptació
estatal en l’exercici exclosos els recursos tributaris cedits a les comunitats autònomes per
IRPF, IVA i IE, 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, s’han d’utilitzar
els criteris d’homogeneïtzació que estableix l’article 20 de la Llei 22/2009. Això és, s’ha de
simular el lliurament a compte de l’any 2004 de les comunitats autònomes en els termes
de cessió corresponents a l’any 2021. Pel que fa a la liquidació del 2002 s’ha de calcular
per diferència entre el rendiment definitiu de les comunitats autònomes en els termes de
cessió de l’any 2021 i els lliuraments que s’hagin efectuat d’acord amb els termes de
cessió esmentats.
Igualment, per determinar la resta dels índexs d’evolució que regula el capítol I del títol
VII de la present Llei, diferents de l’anterior, s’aplica el que disposa l’article 20 de la Llei
22/2009, de 18 de desembre, substituint, si escau, l’any base 2007 pel que correspongui.
Disposició addicional cent sisena. 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 2019.
Als efectes de la liquidació definitiva de la participació de les entitats locals en els
tributs de l’Estat corresponent a l’any 2019 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 2019 es
determina 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 2019 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, l’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’utilitzen els criteris que estableix la lletra e) de la disposició transitòria quarta de la Llei
22/2009, considerant com a any base l’any 2004 o 2006, segons que correspongui.
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Disposició addicional cent setena. Modificació de l’àmbit objectiu del Fons d’ordenació,
compartiment del Fons de finançament a entitats locals.
U. Per a l’exercici de 2021, en l’àmbit objectiu que regula l’article 40.1 del Reial decret
llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, es pot incloure pels municipis a
què es refereix l’article 39.1 de la mateixa norma, les quanties que estiguin pendents
d’amortitzar i que corresponguin a operacions que es van formalitzar en el marc de la línia
de crèdit per a la cancel·lació de deutes de les entitats locals amb empreses i autònoms,
regulada a la secció segona del capítol II del Reial decret llei 8/2011, d’1 de juliol, de
mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació
de deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de
l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa, i per les
quals s’estiguin aplicant retencions en la participació d’aquelles entitats locals en els tributs
de l’Estat.
Dos. Els ajuntaments que s’hagin adherit o s’adhereixin el 2021 al compartiment
Fons d’ordenació del Fons de finançament a entitats locals, poden sol·licitar, amb caràcter
excepcional, abans del 30 d’abril de 2021, la formalització de préstecs amb càrrec a aquell
compartiment, per a la cancel·lació del deute pendent amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, i que estigui sent objecte de
cancel·lació mitjançant acords de fraccionament o d’ajornament, subscrits amb aquells
creditors abans de la data de publicació de la present Llei, o que s’estiguin compensant
mitjançant l’aplicació de retencions de la participació en tributs de l’Estat, tot això de
conformitat amb la condicionalitat que estableix el Reial decret llei 17/2014, de 26 de
desembre, atenent la situació específica dels ajuntaments sol·licitants de les que preveu
l’article 39.1 de la norma esmentada.
Disposició addicional cent vuitena. Cancel·lació de les operacions de préstec
formalitzades per les entitats locals amb el Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors.
U. Com a excepció al que disposa la disposició final trenta-unena de la Llei 17/2012,
de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, durant l’any
2021 les entitats locals poden concertar noves operacions d’endeutament per cancel·lar
parcialment o totalment el seu deute pendent amb el Fons en liquidació per al finançament
dels pagaments a proveïdors, sempre que es compleixin tots els requisits següents:
a) La nova operació d’endeutament a subscriure tingui, com a màxim, el mateix
període d’amortització que resti per a la cancel·lació completa de les operacions de crèdit
que l’entitat local tingui subscrites amb el Fons esmentat. Els plans d’ajust aprovats i que
van possibilitar la formalització de les operacions que es cancel·len mantenen la seva
vigència fins a l’amortització total de la nova operació d’endeutament, sense perjudici del
que estableixen els apartats 4 i 5 d’aquesta disposició.
b) Amb la nova operació d’endeutament es generi una disminució de la càrrega
financera que suposi un estalvi financer.
c) Aquesta operació d’endeutament no pot incorporar la garantia de la participació en
tributs de l’Estat ni es poden subrogar les entitats de crèdit que concertin aquestes noves
operacions en els drets que corresponguin al Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors.
d) Aquesta operació s’ha de destinar en la seva totalitat a l’amortització anticipada
total o parcial dels préstecs formalitzats amb el Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors, i s’han de complir els requisits i les condicions establerts en els contractes
subscrits per les entitats locals amb el Fons esmentat.
Dos. Per formalitzar les noves operacions d’endeutament esmentades és necessari
sol·licitar autorització del Ministeri d’Hisenda.
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A aquests efectes a la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
a) L’acord de l’òrgan competent de la corporació local, amb els requisits de quòrum i
votacions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) L’informe de l’interventor de l’entitat local en què se certifiqui l’estalvi financer
anual que s’ha de produir com a conseqüència de la subscripció de la nova operació
d’endeutament.
Tres. Si el període mitjà de pagament a proveïdors, calculat per l’entitat local d’acord
amb el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que
preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, supera el termini màxim que estableix la normativa sobre la morositat, l’estalvi
financer generat com a conseqüència de la subscripció de la nova operació d’endeutament
autoritzada s’ha de destinar a reduir-ne el deute comercial i, en conseqüència, el període
mitjà de pagament a proveïdors, i aquesta és una de les mesures que, si s’escau, ha
d’incloure en el pla de tresoreria al qual es refereix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Quatre. Si l’entitat local ha complert al tancament de l’exercici 2020 el límit de deute
que estableixen els articles 51 i 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i la regla de despesa, i el seu període mitjà de pagament a proveïdors,
calculat per l’entitat local d’acord amb el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, no excedeix
el termini màxim establert en la normativa sobre la morositat i, a més, al tancament de
2019, havia complert l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa, pot
formalitzar la nova operació. Si l’entitat local cancel·la totalment els préstecs formalitzats
amb el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors queda sense vigència el pla
d’ajust aprovat i que en va possibilitar la concertació. Si no es cancel·len totalment els
préstecs esmentats els plans d’ajust mantenen la seva vigència i el procediment de
seguiment de la seva execució al qual estiguin subjectes.
Cinc. Si l’entitat local no ha complert algun dels límits o regles esmentats a l’apartat
4 anterior, pot formalitzar la nova operació d’endeutament, però el pla d’ajust aprovat
manté la seva vigència encara que es cancel·lin totalment els préstecs formalitzats amb el
Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors.
Sis. Sense perjudici del que disposen els apartats 4 i 5 anteriors, si l’entitat local ha
presentat al tancament de l’exercici 2020 estalvi net negatiu o endeutament superior al 75
per cent dels seus ingressos corrents liquidats en l’exercici immediatament anterior, en els
termes que defineix la disposició final trenta-unena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre,
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, l’entitat local, mitjançant un acord del
seu ple, ha d’aprovar un pla de sanejament financer o de reducció de deute per corregir,
en un termini màxim de cinc anys, el signe de l’estalvi net o el volum d’endeutament,
respectivament. Pel que fa a aquest últim, s’ha de corregir fins al límit abans esmentat, en
cas que aquest volum estigui comprès entre aquell percentatge i el que fixa l’article 53 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març. En la resta de supòsits d’endeutament excessiu, el pla de reducció
de deute ha de corregir el nivell de deute, com a màxim, al percentatge que fixa l’últim
precepte esmentat.
Els plans esmentats s’han de comunicar al Ministeri d’Hisenda, juntament amb la
sol·licitud d’autorització a la qual es refereix l’apartat 2 d’aquest article.
L’interventor de l’entitat local ha d’emetre un informe anual del compliment d’aquests
plans, i l’ha de presentar al ple de la corporació local per al seu coneixement, i, a més, l’ha
de remetre al Ministeri d’Hisenda.
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En cas que es produeixi un incompliment dels plans esmentats, l’entitat local no pot
concertar operacions d’endeutament a llarg termini per finançar cap modalitat d’inversió. A
més, per part del Ministeri d’Hisenda es poden proposar mesures extraordinàries que han
d’adoptar les entitats locals afectades. En cas que aquestes no adoptin les mesures
esmentades es poden aplicar les mesures coercitives i de compliment forçós que
estableixen els articles 25 i 26 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Set. La nova operació d’endeutament que se subscrigui, d’acord amb el que preveuen
els apartats anteriors, en el termini de trenta dies a comptar de la data de la seva
formalització, s’ha de comunicar al Ministeri d’Hisenda, d’acord amb el que disposen
l’article 55 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 17 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Vuit. Les entitats locals que van formalitzar les operacions de refinançament que es
van autoritzar en aplicació de l’article 3 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, amb plans d’ajust vigents
per aplicació de l’apartat 5 d’aquell precepte, poden declarar la fi de la seva vigència
sempre que hagin complert les regles fiscals esmentades a l’apartat 4 anterior en tots i
cadascun dels anys compresos en el període 2017-2019. Aquesta fi de vigència s’ha de
comunicar al Ministeri d’Hisenda en el seguiment del pla d’ajust corresponent al trimestre
immediatament posterior a la data de publicació de la present Llei. En cas que tinguin
vigent algun dels plans de sanejament o de reducció de deute esmentats a l’article 3.6 de
la Llei 18/2014, es mantenen vigents fins a la finalització que tinguin prevista.
Disposició addicional cent novena. Consolidació del deute a curt termini en deute a llarg
termini per part de les entitats locals.
U. Com a excepció al que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’autoritza exclusivament
el 2021 la formalització d’operacions de conversió de deute a curt termini que estiguin
vigents en operacions de crèdit a llarg termini per part de les entitats locals que el 2019 o
el 2020 presentin romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu una vegada
atès el saldo del compte 4131 «Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost»
o, en cas que no hi hagi aquesta divisionària, la part del saldo del compte 413 «Creditors
per operacions meritades» que equival a aquella, o saldos de comptes equivalents en els
termes que estableix la normativa comptable i pressupostària que és aplicable, o que, en
algun d’aquells exercicis, presentin estalvi net negatiu.
Per a la formalització de les operacions de refinançament esmentades és necessària
l’adopció d’un acord de l’òrgan competent de la corporació local, amb els requisits de
quòrum i votacions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
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A més, en cas que les entitats locals presentin romanent de tresoreria negatiu per a
despeses generals en els termes abans esmentats, o estalvi net negatiu o endeutament
superior al 75 per cent dels seus ingressos corrents liquidats en l’exercici immediatament
anterior en els termes que defineix la disposició final trenta-unena de la Llei 17/2012, de 27
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, les corporacions
locals, mitjançant un acord dels seus respectius plens, han d’aprovar un pla de sanejament
financer o de reducció de deute per corregir, en un termini màxim de cinc anys, el signe del
romanent de tresoreria per a despeses generals abans definit o de l’estalvi net o el volum
d’endeutament, respectivament. Pel que fa a aquest últim s’ha de corregir fins al límit
esmentat abans, en cas que aquest volum estigui comprès entre aquell percentatge i el
que fixa l’article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En la resta de supòsits d’endeutament
excessiu, el pla de reducció de deute ha de corregir el nivell de deute, com a màxim, al
percentatge que fixa l’últim precepte esmentat.
Els plans esmentats els han de comunicar, per a la seva aprovació, les entitats locals
a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda, llevat que la comunitat autònoma corresponent
tingui atribuïda a l’estatut d’autonomia la tutela financera de les entitats esmentades, cas
en què s’ha de comunicar a aquesta.
L’aprovació anterior implica, a tots els efectes, que l’entitat local està complint els límits
que fixa la legislació reguladora de les hisendes locals en matèria d’autorització
d’operacions d’endeutament. Aquest mateix efecte es deriva dels plans de sanejament
financer o de reducció de deute que hagi aprovat l’òrgan competent que tingui atribuïda la
tutela financera de les entitats locals, i als quals estigui donant compliment, en aplicació de
la disposició addicional setanta-tresena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, la disposició addicional setanta-quatrena
de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2014, i la setanta-setena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2015.
En cas que les entitats esmentades estiguin subjectes a un pla d’ajust per l’aplicació
de mesures de suport financer fonamentades en la disposició addicional primera de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’han de
modificar incloent-hi l’operació a què es refereix aquesta disposició addicional en el
moment en què informin sobre el seguiment del pla d’ajust esmentat, i s’entén complert, en
aquests casos, el requeriment del pla de sanejament abans esmentat.
L’interventor de l’entitat local ha de emetre un informe anual del compliment del pla de
sanejament, i presentar-lo al ple de la corporació local per al seu coneixement, i el
corresponent a l’últim any d’aquells plans, a més, l’ha de remetre a l’òrgan competent de
l’administració pública que tingui atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
En cas que es produeixi un incompliment dels plans esmentats, l’entitat local no pot
concertar operacions d’endeutament a llarg termini per finançar cap modalitat d’inversió. A
més, per part de l’òrgan competent de l’Administració pública que tingui atribuïda la tutela
financera de les entitats locals es poden proposar mesures extraordinàries que han
d’adoptar les entitats locals afectades. En cas que aquestes no adoptin les mesures
esmentades es poden aplicar les mesures coercitives i de compliment forçós que
estableixen els articles 25 i 26 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Dos. Fora del marc que regula l’apartat 1 anterior s’ha de considerar prohibida la
formalització de les operacions de renovacions successives de deute a curt termini.
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Disposició addicional cent desena. Regulació de la concessió de subvencions
nominatives destinades al finançament d’actuacions concretes i excepcionals a
determinats municipis del Campo de Gibraltar.
U. Per a l’exercici 2021, a l’empara del que disposa l’article 22.2.a) i 28 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el programa 942N, de la secció
37 dels pressupostos generals de l’Estat, hi consta un crèdit de 7,3 milions d’euros per a
les subvencions nominatives a entitats locals del Campo de Gibraltar per finançar
actuacions concretes i excepcionals (inversions) en execució de l’Acord del Consell de
Ministres de 16 de novembre de 2018 pel qual s’aprova el Pla integral per al Campo de
Gibraltar.
Dos. Les actuacions a dur a terme als municipis de la comarca del Campo de
Gibraltar s’han de quantificar per municipis, a proposta de la Mancomunitat de Municipis
del Campo de Gibraltar, i s’ha de formalitzar un conveni amb cadascun dels ajuntaments
afectats.
Tres. Les subvencions esmentades en el paràgraf anterior s’han de fer efectives en
la forma que estableixi l’instrument regulador corresponent, que per a l’atorgament de
subvencions directes estableixen l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu
Reglament de desplegament.
Quatre. L’atorgament d’aquestes subvencions per part de l’Administració General de
l’Estat és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats,
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
Cinc. La Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local ha d’adoptar les
mesures oportunes per al compliment del que assenyala la present disposició en relació
amb la gestió dels crèdits corresponents a aquestes subvencions.
Disposició addicional cent onzena. Criteris per a la pràctica de deduccions o retencions
dels recursos dels règims de finançament de les comunitats autònomes i ciutats amb
estatut d’autonomia.
U. Quan concorrin en la deducció o retenció dels recursos dels règims de finançament
de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia diversos deutes que afectin
a una mateixa comunitat autònoma o ciutat amb estatut d’autonomia, la Secretaria General
de Finançament Autonòmic i Local ha d’aplicar en primer lloc les deduccions o retencions
per deutes líquids, vençuts i exigibles contrets amb la hisenda pública de l’Estat per les
comunitats autònomes o les ciutats amb estatut d’autonomia afectades així com per les
entitats de dret públic dependents d’elles, per raó dels tributs l’aplicació dels quals
correspon a l’Estat i per raó de les cotitzacions a la Seguretat Social.
Dos. Després de l’aplicació dels acords que preveu l’apartat anterior, l’ordre pel qual
s’han de practicar la resta de deduccions o retencions és el següent:
1r Les corresponents a deutes líquids, vençuts i exigibles amb el sector públic estatal.
2n La resta de deduccions o retencions els acords de les quals s’hagin rebut a la
Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.
Tres. Les deduccions o retencions que preveu l’apartat 1 s’han d’imputar a prorrata
de l’import dels deutes per raó dels tributs i de l’import dels deutes per raó de les
cotitzacions a la Seguretat Social que concorrin en la deducció o retenció. Dins de
cadascuna d’aquestes dues categories, així com en les que preveu l’apartat 2 d’aquesta
disposició, les deduccions o retencions es practiquen en funció de la data d’entrada
d’aquests a la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, i són els que tinguin
una data anterior els primers que han de ser objecte d’aplicació, sense perjudici del
compliment dels límits legalment establerts.
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Quatre. Als efectes que estableixen els apartats anteriors, es consideren els acords
de deducció o retenció dictats pels òrgans gestors corresponents l’entrada dels quals
s’hagi produït a la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local abans del dia
quinze del mes anterior a aquell en què s’hagin de fer els pagaments que afectin.
Cinc. Si com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta disposició, no es poden deduir
o retenir recursos suficients per satisfer tots els acords de retenció que s’hagin de
considerar, l’import pendent ha de ser objecte de deducció o retenció en el pagament
següent que s’efectuï a la comunitat autònoma o ciutat amb estatut d’autonomia per
aplicació dels seus règims de finançament, segons les regles que assenyala la present
disposició.
Sis. L’import efectiu objecte de retenció al qual es refereix l’article 10.1 del Reial
decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions
i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, és el
que resulti d’aplicar els criteris per a la pràctica de deduccions o retencions que conté
aquesta disposició a l’import objecte de retenció al qual es refereix l’article 8.2 del Reial
decret esmentat.
Disposició addicional cent dotzena.
autonòmic el 2021.

Règim excepcional en matèria d’endeutament

U. Excepcionalment el 2021, en relació amb el règim d’autoritzacions que preveu
l’article 20.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat, així com als efectes del compartiment del Fons de finançament a comunitats
autònomes al qual es puguin adherir les comunitats autònomes que ho sol·licitin, es
mantenen els efectes de l’últim informe de l’article 17 de la Llei orgànica 2/2012, de 17
d’abril, que es publiqui sobre el grau de compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, deute públic i regla de despesa de l’exercici 2019 fins que es fixin nous
objectius i se n’acrediti el compliment.
Dos. Les autoritzacions d’endeutament de l’Estat i les assignacions que s’estableixin
amb càrrec als mecanismes addicionals de finançament per cobrir les necessitats de
finançament de la referència de dèficit públic fixada pel Ministeri d’Hisenda han de ser
coherents amb aquesta, tenint en compte les desviacions que es produeixin respecte a
aquesta l’any anterior.
Tres. Excepcionalment el 2021, com a conseqüència de les circumstàncies
econòmiques extraordinàries derivades de la crisi sanitària per la COVID-19, es poden
concertar operacions de crèdit per un termini superior a un any, sense que siguin aplicables
les restriccions que preveu l’apartat dos de l’article 14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, de finançament de les comunitats autònomes. Les operacions que es concertin
sota aquesta excepció les ha d’autoritzar l’Estat, que ha d’apreciar si es donen les
circumstàncies que preveu aquesta disposició. Aquesta autorització es pot fer de manera
gradual per trams.
Quatre. Excepcionalment el 2021 es pot autoritzar a les comunitats autònomes
l’increment del seu nivell d’endeutament net al tancament de l’exercici per cobrir els
desfasaments temporals de recursos necessaris per al ràpid desplegament i execució de
l’Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa (REACT-UE). En aquests
supòsits, les comunitats autònomes han de destinar els recursos obtinguts per la
certificació de les despeses corresponents al programa operatiu regional que articuli
l’Ajuda REACT-UE a amortitzar deute per un import equivalent a l’endeutament destinat a
aquesta finalitat. Al tancament dels programes operatius que articulin els recursos
addicionals REACT-UE, s’ha de reduir el nivell d’endeutament net per la resta de l’import
de les operacions de deute destinades a aquesta finalitat.
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Cinc. En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la Comunitat Autònoma del País Basc
del que assenyala aquesta disposició s’entén sense perjudici del que disposa la Llei del
Concert econòmic i de conformitat amb els acords adoptats sobre això a la Comissió Mixta
del Concert Econòmic.
Disposició addicional cent tretzena. Integració definitiva del finançament revisat de la
policia autonòmica de Catalunya en el Fons de suficiència del sistema de finançament
autonòmic corresponent a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
U. En l’exercici 2021, en el marc del que disposa l’Acord de la Comissió Mixta d’Afers
Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat de Catalunya de 22 de desembre de 2009, el
Ministeri d’Hisenda, després de la liquidació del sistema de finançament autonòmic que
correspon efectuar en aquest exercici, ha de liquidar l’import de la revisió del finançament
dels Mossos d’Esquadra corresponent a la Comunitat esmentada en funció del nombre
d’efectius certificats per la Junta de Seguretat de Catalunya d’acord amb les regles
següents:
1r L’import corresponent al finançament definitiu revisat dels Mossos d’Esquadra per
als anys 2010, 2011, 2012 i 2013 es determina aplicant el que disposa la lletra C) de
l’esmentat Acord de 22 de desembre de 2009 sobre el nombre d’efectius certificats per la
Junta de Seguretat de Catalunya el 10 de juliol de 2017.
La valoració definitiva revisada del finançament dels Mossos d’Esquadra així
determinada per a cadascun d’aquests anys, en termes de l’any base 2007, és el resultat
d’aplicar a aquests valors l’índex ITE definitiu entre l’any 2007 i l’any que correspongui.
2n Per als exercicis 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018, l’import del finançament definitiu
revisat dels Mossos d’Esquadra és el resultat d’aplicar l’índex ITE entre l’any base 2007 i
cadascun dels exercicis referits al valor definitiu revisat del finançament dels Mossos
d’Esquadra, en termes de l’any base 2007, corresponent a l’exercici 2013 determinat
segons el que disposa la regla 1a anterior.
3r Per als exercicis 2019, 2020 i 2021, l’import del finançament provisional revisat
dels Mossos d’Esquadra és el 98% de la quantia resultant d’aplicar l’índex ITE provisional,
entre l’any base 2007 i cadascun dels exercicis esmentats, al valor definitiu revisat del
finançament dels Mossos d’Esquadra, en termes de l’any base 2007, corresponent a
l’exercici 2013 determinat segons el que disposa la regla 1a anterior.
Dos. L’import total de la regularització d’exercicis anteriors derivada de la revisió del
finançament dels Mossos d’Esquadra, com a competència no homogènia, corresponent
als exercicis 2010-2020, és la diferència entre el total dels imports revisats resultants de
l’aplicació de les regles 1a, 2a i els corresponents als exercicis 2019 i 2020 de la regla 3a
de l’apartat u anterior, i els valors efectivament percebuts per la Generalitat de Catalunya
en concepte de finançament dels Mossos d’Esquadra a través dels recursos subjectes a
liquidació del sistema de finançament aplicable a la Comunitat Autònoma de Catalunya per
als exercicis 2010 a 2020.
La regularització de l’import esmentat es finança amb càrrec al crèdit pressupostari
38.02.941M.452 «A la Comunitat Autònoma de Catalunya, en concepte de regularització
del finançament revisat dels Mossos d’Esquadra, incloent-hi exercicis anteriors» i es lliura
en tres anualitats. La primera anualitat, imputable a l’exercici 2021, ascendeix a 336.332,10
milers d’euros i el saldo romanent restant es distribueix en dues anualitats iguals en els
dos exercicis següents.
Tres. L’import de la regularització provisional de l’exercici 2021 derivada de la revisió
del finançament dels Mossos d’Esquadra, com a competència no homogènia, corresponent
a l’exercici esmentat, és la diferència entre l’import revisat provisional corresponent a
l’exercici 2021 resultant de l’aplicació de la regla 3a de l’apartat u anterior i la quantia que
correspongui percebre a la Generalitat de Catalunya en concepte de lliuraments a compte
del Fons de suficiència per finançament dels Mossos d’Esquadra de l’any esmentat, sense
perjudici del que disposa l’apartat quatre següent.
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Aquest import es finança amb càrrec al crèdit pressupostari 38.02.941M.452 «A la
Comunitat Autònoma de Catalunya, en concepte de regularització del finançament revisat
dels Mossos d’Esquadra, incloent-hi exercicis anteriors» i es lliura íntegrament en l’exercici
2021 per un import de 115.773,97 milers d’euros.
Quatre. La regularització definitiva derivada de la revisió del finançament dels Mossos
d’Esquadra, com a competència no homogènia, corresponent als exercicis 2019, 2020 i
2021, es calcula en els termes següents:
1r Per als exercicis 2019, 2020 i 2021, l’import del finançament definitiu revisat
corresponent al finançament dels Mossos d’Esquadra és el resultat d’aplicar l’índex ITE
definitiu entre l’any base 2007 i cadascun dels exercicis esmentats al valor definitiu revisat
del finançament dels Mossos d’Esquadra, en termes de l’any base 2007, corresponent a
l’exercici 2013, determinat segons el que disposa la regla 1a de l’apartat u.
2n Per als exercicis 2019, 2020 i 2021, l’import de la liquidació revisada corresponent
al finançament dels Mossos d’Esquadra és la diferència entre l’import del finançament
definitiu revisat dels exercicis esmentats, calculat segons la regla 1a d’aquest apartat, i
l’import del finançament provisional revisat, calculat segons la regla 3a de l’apartat u.
3r Una vegada practicada la liquidació definitiva del sistema de finançament
autonòmic corresponent als exercicis 2019, 2020 i 2021, en els anys 2021, 2022 i 2023,
respectivament, els valors de la liquidació corresponent al finançament dels Mossos
d’Esquadra per als exercicis esmentats són objecte de regularització definitiva. En cada
exercici, l’import de la regularització és la diferència entre l’import de la liquidació revisada,
calculada segons la regla 2a d’aquest apartat, i l’import de la liquidació definitiva del
sistema de finançament autonòmic corresponent a cada exercici en concepte de
finançament dels Mossos d’Esquadra.
Els saldos a favor de l’Estat que, si s’escau, es puguin derivar d’aquestes
regularitzacions definitives s’imputen al concepte d’ingressos dels pressupostos generals
de l’Estat que determini el Ministeri d’Hisenda i s’abonen per compensació, amb l’aplicació
del descompte corresponent en els pagaments que hagi d’efectuar l’Estat a la Generalitat
de Catalunya de conformitat amb el que disposa l’apartat dos d’aquesta disposició
addicional o per qualsevol altre recurs del sistema de finançament autonòmic aplicable a
la Comunitat.
Cinc. Per a l’exercici 2022 i següents, el valor revisat del finançament dels Mossos
d’Esquadra queda integrat plenament en el Fons de suficiència de Catalunya, i es
considera valor definitiu revisat del finançament dels Mossos d’Esquadra l’any base 2007
el valor definitiu revisat del finançament dels Mossos d’Esquadra de l’exercici 2013, en
termes de l’any base 2007. La seva quantificació i lliurament, en concepte de lliurament a
compte i liquidació definitiva, s’efectua d’acord amb les regles que estableix, amb caràcter
general, per al Fons de suficiència 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.
Sis. Als efectes d’aquest article, s’entén per índex ITE corresponent a l’exercici n el
valor de l’índex ITE aplicat en la determinació dels lliuraments a compte o liquidació
definitiva, segons que correspongui, del Fons de suficiència de l’exercici corresponent del
sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú, de conformitat amb
el que disposa l’article 20 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre.
Set. Per executar el que disposa aquesta disposició addicional cent tretzena es dota
en la secció 38 dels pressupostos generals de l’Estat el crèdit pressupostari 38.02.941M.452
«A la Comunitat Autònoma de Catalunya, en concepte de regularització del finançament
revisat dels Mossos d’Esquadra, incloent-hi exercicis anteriors», que té la consideració de
crèdit ampliable als efectes del que disposa la Llei general pressupostària.
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Disposició addicional cent catorzena. Regulació de la concessió de subvencions
nominatives destinades al finançament del transport públic regular de viatgers de
Madrid, Barcelona, València i les illes Canàries.
U. Per a l’exercici 2021, a l’empara del que disposa l’article 22.2.a) i 28 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les subvencions nominatives
destinades al Consorci Regional de Transports de Madrid, a l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità, a l’Autoritat del Transport
Metropolità de València-Autoritat de Transport Metropolità de València i a l’Administració
pública de la Comunitat Autònoma de Canàries, a atorgar per part de l’Administració
General de l’Estat, es concedeixen mitjançant una resolució del titular de la Secretaria
d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Dos. Les subvencions es destinen al finançament per part de l’Administració General
de l’Estat de les necessitats del sistema del transport terrestre públic regular de viatgers en
els àmbits d’actuació següents:
– Madrid: àmbit definit a la Llei 5/1985, de 16 de maig, de creació del Consorci
Regional de Transports Públics Regulars de Madrid.
– Barcelona: àmbit definit a l’article 1 dels Estatuts de l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità.
– Illes Canàries: àmbit de la Comunitat Autònoma de Canàries.
– València: àmbit d’actuació de l’Autoritat del Transport Metropolità de ValènciaAutoritat de Transport Metropolità de València de conformitat amb la seva normativa
reguladora.
Tres. Els lliuraments s’han d’efectuar a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries i imports:
– Madrid: 17.39.441M.454 «Al Consorci Regional de Transports de Madrid, per al
finançament del transport regular de viatgers» per un import de 126.894,00 milers d’euros.
– Barcelona: 17.39.441M.451 «A l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona,
per al finançament del transport regular de viatgers» per un import de 149.301,52 milers
d’euros.
– València: 17.39.441M.458 «A l’Autoritat del Transport Metropolità de València, per al
finançament del transport regular de viatgers» per un import de 38.000,00 milers d’euros.
– Illes Canàries: 17.39.441M.453 «A la Comunitat Autònoma de Canàries per al
finançament de les necessitats corresponents al transport regular de viatgers de les
diferents illes Canàries» per un import de 47.500,00 milers d’euros.
Quatre. El pagament de la subvenció, des del mes de gener fins al mes de juny de
2021, s’ha de fer mitjançant pagaments anticipats trimestrals al març i juny, per un import
en cada pagament equivalent a la quarta part de la consignació pressupostària.
A partir del mes de juliol de 2021, el pagament de la subvenció pendent s’ha de fer, si
s’escau, després de tenir en compte la liquidació que assenyala l’apartat cinc i les
quantitats lliurades com a pagaments anticipats corresponents al primer semestre de 2021,
mitjançant dos lliuraments trimestrals successius al setembre i desembre de la mateixa
quantia.
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Cinc. Abans del 15 de juliol de 2021, els destinataris que assenyala l’apartat tres han
de remetre a la Direcció General de Transport Terrestre les certificacions següents:
– Madrid:
A) Certificació de la Comunitat Autònoma de Madrid de les obligacions reconegudes
i els pagaments materials efectuats, fins al 30 de juny de 2021, al Consorci Regional de
Transports Públics Regulars de Madrid amb càrrec als pressupostos corresponents a
l’exercici 2020.
B) Certificació de l’Ajuntament de Madrid de les obligacions reconegudes i els
pagaments materials efectuats, fins al 30 de juny de 2021, al Consorci Regional de
Transports Públics Regulars de Madrid amb càrrec als pressupostos corresponents a
l’exercici 2020.
Si la suma dels pagaments efectuats per totes dues administracions és igual a les
obligacions reconegudes, l’aportació consignada en els pressupostos generals de l’Estat
de l’exercici 2021 s’ha d’elevar a definitiva i s’ha de procedir al seu lliurament de conformitat
amb el que indica el segon paràgraf de l’apartat quatre.
Si la suma dels pagaments efectuats per totes dues administracions és inferior a les
obligacions reconegudes, l’aportació definitiva de l’Administració General de l’Estat s’ha de
calcular com el producte de la consignada en els pressupostos generals de l’Estat de
l’exercici 2021 pel factor resultant de dividir els pagaments efectuats entre les obligacions
reconegudes, tots dos amb càrrec als pressupostos de 2020, i s’ha de procedir al seu
lliurament de conformitat amb el que indica el segon paràgraf de l’apartat quatre, sempre
que la xifra resultant sigui superior als pagaments anticipats efectuats. En cas contrari,
s’ha de determinar la diferència i se n’ha d’instar el reintegrament.
– Barcelona:
A) Certificació de la Generalitat de Catalunya de les obligacions reconegudes i els
pagaments materials efectuats, fins al 30 de juny de 2021, a l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità amb càrrec als pressupostos
corresponents a l’exercici 2020.
B) Certificació de l’Ajuntament de Barcelona de les obligacions reconegudes i els
pagaments materials efectuats, fins al 30 de juny de 2021, a l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità amb càrrec als pressupostos
corresponents a l’exercici 2020.
Si la suma dels pagaments efectuats per totes dues administracions és igual a les
obligacions reconegudes, l’aportació consignada en els pressupostos generals de l’Estat
de l’exercici 2021 s’ha d’elevar a definitiva i s’ha de procedir al seu lliurament de conformitat
amb el que indica el segon paràgraf de l’apartat quatre.
Si la suma dels pagaments efectuats per totes dues administracions és inferior a les
obligacions reconegudes, l’aportació definitiva de l’Administració General de l’Estat s’ha de
calcular com el producte de la consignada en els pressupostos generals de l’Estat de
l’exercici 2021 pel factor resultant de dividir els pagaments efectuats entre les obligacions
reconegudes, tots dos amb càrrec als pressupostos de 2020, i s’ha de procedir al seu
lliurament de conformitat amb el que indica el segon paràgraf de l’apartat quatre, sempre
que la xifra resultant sigui superior als pagaments anticipats efectuats. En cas contrari,
s’ha de determinar la diferència i se n’ha d’instar el reintegrament.
– Illes Canàries:
Certificació de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de Canàries de les
obligacions reconegudes i els pagaments materials efectuats, fins al 30 de juny de 2021,
als cabildos insulars, per atendre la finalitat que preveu la base primera, amb càrrec als
pressupostos corresponents a l’exercici 2020.
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Si els pagaments efectuats són iguals a les obligacions reconegudes, l’aportació
consignada en els pressupostos generals de l’Estat de l’exercici 2021 s’ha d’elevar a
definitiva i s’ha de procedir al seu lliurament de conformitat amb el que indica el segon
paràgraf de l’apartat quatre.
Si els pagaments efectuats són inferiors a les obligacions reconegudes, l’aportació
definitiva de l’Administració General de l’Estat s’ha de calcular com el producte de la
consignada en els pressupostos generals de l’Estat de l’exercici 2021 pel factor resultant
de dividir els pagaments efectuats entre les obligacions reconegudes, tots dos amb càrrec
als pressupostos de 2020, i s’ha de procedir al seu lliurament de conformitat amb el que
indica el segon paràgraf de l’apartat quatre, sempre que la xifra resultant sigui superior als
pagaments anticipats efectuats. En cas contrari, s’ha de determinar la diferència i se n’ha
d’instar el reintegrament.
– València:
A) Certificació de la Generalitat Valenciana de les obligacions reconegudes i els
pagaments materials efectuats, fins al 30 de juny de 2021, a l’Autoritat del Transport
Metropolità de València-Autoritat de Transport Metropolità de València amb càrrec als
pressupostos corresponents a l’exercici 2020.
B) Certificació de l’Ajuntament de València de les obligacions reconegudes i els
pagaments materials efectuats, fins al 30 de juny de 2021, a l’Autoritat del Transport
Metropolità de València-Autoritat de Transport Metropolità de València amb càrrec als
pressupostos corresponents a l’exercici 2020.
Si la suma dels pagaments efectuats per totes dues administracions és igual a les
obligacions reconegudes, l’aportació consignada en els pressupostos generals de l’Estat
de l’exercici 2021 s’ha d’elevar a definitiva i s’ha de procedir al seu lliurament de conformitat
amb el que indica el segon paràgraf de l’apartat quatre.
Si la suma dels pagaments efectuats per totes dues administracions és inferior a les
obligacions reconegudes, l’aportació definitiva de l’Administració General de l’Estat s’ha de
calcular com el producte de la consignada en els pressupostos generals de l’Estat de
l’exercici 2021 pel factor resultant de dividir els pagaments efectuats entre les obligacions
reconegudes, tots dos amb càrrec als pressupostos de 2020, i s’ha de procedir al seu
lliurament de conformitat amb el que indica el segon paràgraf de l’apartat quatre, sempre
que la xifra resultant sigui superior als pagaments anticipats efectuats. En cas contrari,
s’ha de determinar la diferència i se n’ha d’instar el reintegrament.
Sis. L’atorgament d’aquestes subvencions per part de l’Administració General de
l’Estat és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats,
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
Set. No és necessària la presentació de garantia, aval o caució per a l’assegurament
dels pagaments anticipats a lliurar per l’Administració General de l’Estat.
Vuit. En tot el que no preveuen els apartats anteriors és aplicable el que disposa la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la seva normativa de
desplegament.
Nou. El titular de la Direcció General de Transport Terrestre ha d’adoptar les mesures
oportunes per al compliment del que assenyala aquesta disposició en relació amb la gestió
dels crèdits corresponents a aquestes subvencions, i és competent per resoldre les
autoritzacions, els compromisos, els reconeixements d’obligacions i les propostes de
pagament que es derivin del compliment del que estableix l’apartat quatre, així com per
instar i resoldre els reintegraments que siguin procedents.
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Subvencions a les entitats locals per serveis de

U. Per donar compliment al que preveu 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, amb càrrec als crèdits de la secció 17 «Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana», servei 39 «Direcció General de Transport Terrestre», programa 441M
«Subvencions i suport al transport terrestre», concepte 462, hi consta un crèdit per un
import de 51.054,74 milers d’euros destinat a subvencionar el servei de transport col·lectiu
urbà prestat per les entitats locals que compleixin els requisits que especifica l’apartat
següent.
Dos. En la distribució del crèdit hi poden participar els ajuntaments que disposin d’un
servei de transport públic col·lectiu urbà interior, sigui quina sigui la forma de gestió, que
compleixin els requisits següents:
a) Disposar d’un pla de mobilitat sostenible, coherent amb l’Estratègia espanyola de
mobilitat sostenible, segons el que estableix l’article 102, «Foment dels plans de mobilitat
sostenible», de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, en la redacció que en
fa la disposició final trenta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos
generals de l’Estat per a 2012.
b) Tenir més de 50.000 habitants de dret, segons el padró municipal vigent a 1 de
gener de 2020 i aprovat oficialment pel Govern.
c) Tenir més de 20.000 habitants de dret, segons les xifres de població del padró
municipal vigent a 1 de gener de 2020 i aprovat oficialment pel Govern, en els quals
concorrin simultàniament que el nombre d’unitats urbanes censades en el cadastre
immobiliari urbà sigui superior a 36.000 en la data assenyalada.
d) Els municipis que, tot i que no reuneixen alguna de les condicions recollides en els
apartats b) i c) anteriors, siguin capitals de província.
e) S’exceptuen els municipis que compleixin els requisits anteriors i participin en un
sistema de finançament alternatiu del servei de transport públic urbà interior, en el qual
aporti finançament l’Administració General de l’Estat. Aquesta excepció és aplicable, en tot
cas, a l’àmbit territorial de les illes Canàries, el Consorci Regional de Transports de Madrid,
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de
València.
Tres. La dotació pressupostària, una vegada satisfetes les obligacions de pagament
corresponents a sentències judicials fermes del mateix concepte, s’ha de distribuir d’acord
amb els criteris següents, que s’han d’aplicar d’acord amb les dades de gestió econòmica
i financera que es dedueixin del model a què es refereix l’apartat sis del present article:
A. El 5 per cent del crèdit en funció de la longitud de la xarxa municipal en trajecte
d’anada i expressada en quilòmetres. Les línies circulars que no tinguin trajecte d’anada i
tornada s’han de computar per la meitat.
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 a 1 de gener de 2020 i
oficialment aprovat pel Govern.
C. El 5 per cent del crèdit en funció de criteris mediambientals, per donar compliment
al que preveu el Pla de mesures urgents per a l’Estratègia espanyola de canvi climàtic i
energia neta, que preveu la incorporació de criteris d’eficiència energètica per a la
concessió de subvencions al transport públic urbà. Aquesta mesura, definida en el Pla
d’acció d’estalvi i eficiència energètica executat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i
el Repte Demogràfic, a través de l’IDAE, consisteix a establir un mecanisme de valoració
de l’eficiència energètica aplicada als sistemes de transport públic, que permeti avaluar de
manera homogènia els avenços produïts, i tenir-los en compte per a la distribució
d’aquestes ajudes.
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El percentatge abans esmentat es distribueix en funció de la puntuació obtinguda en el
compliment de criteris mediambientals, referits a l’exercici 2020, que són els que consten
en el quadre següent:
Municipis gran població
Criteris

Resta de municipis
Ràtio compliment

Criteris

Ràtio compliment

Puntuació
màxima

Percentatge autobusos urbans GNC/GLP/
BIOCOMBUSTIBLES.

> 20%

Percentatge autobusos urbans GNC/GLP/
BIOCOMBUSTIBLES.

> 5%

20

Increment en el nombre total de viatgers
respecte a l’any anterior.

> 1%

Increment en el nombre total de viatgers
respecte a l’any anterior.

SÍ/NO

15

Places-km ofertes en transport públic:
increment respecte a la mitjana dels tres
anys anteriors.

> 1%

Places-km ofertes en transport públic:
increment respecte a l’any anterior.

SÍ/NO

15

Existència de vehicles elèctrics o híbrids en
la flota d’autobusos.

SÍ/NO

Existència de vehicles elèctrics o híbrids en la
flota d’autobusos.

SÍ/NO

10

% Autobusos amb accessibilitat a PMR.

> 50%

% Autobusos amb accessibilitat a PMR.

> 20%

10

>1

10

Increment en nombre de viatges de TP
respecte a l’any anterior.

SÍ/NO

5

Xarxa de carrils bici: nombre d’habitants per
km de carril bici.

< 6.000

3

Densitat de les línies d’autobús urbà
(km/1.000 hab.).
Increment en nombre de viatges de TP
respecte a la mitjana dels tres anys
anteriors.

>2
> 1%

Densitat de les línies d’autobús urbà (km/1.000
hab.).

Xarxa de carrils bici: nombre d’habitants per
km de carril bici.

< 8.000

Longitud carrils bus (% s/longitud total de la
xarxa).

> 2%

Hi ha carrils bus.

SÍ/NO

3

Percentatge de conductors bus urbà amb
formació en conducció eficient (%).

> 20%

Percentatge de conductors bus urbà amb
formació en conducció eficient (%).

> 15%

3

Parades amb informació en temps real
d’arribada d’autobusos (%/sobre total de
parades).

> 3%

Parades amb informació en temps real
d’arribada d’autobusos (%/sobre total de
parades).

> 3%

3

Persones amb capacitació en gestió de flotes
amb criteris d’eficiència energètica (nombre
persones formades/100 vehicles).

SÍ/NO

3

Persones amb capacitació en gestió de
flotes amb criteris d’eficiència energètica
(nombre persones formades/100 vehicles).

>1

   Total.

100

D. El 85 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 d’aquests títols.
b) La subvenció corresponent a cada títol s’obté aplicant al seu dèficit mitjà les
quanties i els percentatges definits en l’escala següent:
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 cent.
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 subvenciona al 55 per
cent.
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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 subvenciona 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 cent del dèficit mitjà global se subvenciona 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 es distribueix
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, excedeixi el 85 per cent del crèdit disponible. Si es produeix aquesta
circumstància s’ha d’ajustar de manera successiva, en la proporció necessària, el
percentatge corresponent als trams 3r, 2n i, si s’escau, 1r, en la forma disposada en el tram
4t, fins a esgotar el crèdit esmentat.
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
dèficit de tots els municipis que tinguin dret a la subvenció entre el total de títols de
transport d’aquests municipis.
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 en aquest tram.
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 amb les normes i els
principis comptables generalment acceptats que, en cada cas, siguin aplicables, amb els
ajustos següents:
a’) Quant a les despeses d’explotació s’han d’excloure les que es refereixin a tributs,
independentment del subjecte actiu de la relació juridicotributària.
b’) Quant a les despeses i els ingressos d’explotació s’han d’excloure els que tinguin
el seu origen en la prestació de serveis o realització d’activitats alienes a la del transport
públic urbà per la qual se sol·licita la subvenció. Així mateix, s’han d’excloure qualssevol
subvencions i aportacions 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 al càlcul del finançament corresponent a
aquest apartat els imports atribuïts com a subvenció pels criteris de longitud de la xarxa,
relació viatgers/habitants de dret i pels criteris mediambientals.
Quatre. Les subvencions s’han de destinar a finançar la prestació d’aquest servei.
Cinc. 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 tributs de l’Estat.
Sis. Les entitats locals, en el termini comprès entre l’1 de maig i el 30 de juny de l’any
2021, i amb la finalitat de distribuir el crèdit destinat a subvencionar la prestació dels
serveis de transport públic col·lectiu urbà, han de presentar, en la forma que determinin els
òrgans competents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la documentació
següent:
1. En tots els casos, el nombre de quilòmetres de calçada de la xarxa en trajecte
d’anada, el nombre de viatgers a l’any, el nombre de places ofertes a l’any, la recaptació i
els preus mitjans referits a l’exercici 2020, segons el model definit per la Direcció General
de Transport Terrestre.
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2. Si es tracta de serveis efectuats per la mateixa entitat o organisme autònom
dependent en règim de gestió directa, un document detallat de les partides d’ingressos i
despeses imputables al servei de transport i del dèficit o resultat real produït en l’exercici
2020, segons el model definit per la Direcció General de Transport Terrestre.
3. Si es tracta de serveis duts a terme en règim de gestió directa per una societat
mercantil municipal o d’empreses o particulars que prestin el servei en règim de concessió
o qualsevol altra modalitat de gestió indirecta, s’han d’adjuntar els comptes anuals amb el
seu informe d’auditoria corresponent.
Així mateix, els administradors han d’elaborar un document en el qual es detallin les
partides d’ingressos i despeses del servei de transport i del dèficit o resultat real produït en
l’exercici 2020, i els criteris d’imputació d’aquests ingressos i despeses, segons el model
definit per la Direcció General de Transport Terrestre.
Ha de ser objecte de revisió per un auditor el document amb les partides d’ingressos i
despeses imputables al servei i del dèficit o resultat real produït en l’exercici 2020 i els
criteris d’imputació dels ingressos i despeses, i s’entén que està auditat quan aquesta
informació estigui inclosa en la memòria dels comptes anuals i aquests hagin estat
auditats.
4. En tot cas, el document oficial en què es recullin, actualitzats, els acords reguladors
de les condicions financeres en què es porta a terme l’activitat.
5. En tots els casos, una justificació que l’ajuntament sol·licitant de la subvenció i
l’empresa, organisme o entitat que presti el servei estan al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
6. Certificació de l’interventor de l’aplicació de l’import rebut com a subvenció al
transport col·lectiu urbà en l’exercici immediatament anterior a la finalitat que preveu
l’apartat quatre de l’article 119 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2018, prorrogats per a 2020.
7. Una certificació del secretari municipal sobre el compliment dels criteris
mediambientals.
8. Una certificació del secretari municipal sobre l’existència d’un pla de mobilitat
sostenible, i la seva coherència amb l’Estratègia espanyola de mobilitat sostenible, en què
consti expressament la seva data d’aprovació definitiva que, en tot cas, ha de ser anterior
a la data de finalització del termini per a la presentació de la sol·licitud.
Als ajuntaments que no compleixin l’enviament de la documentació en la forma que
preveu aquest article no se’ls reconeixerà el dret a percebre l’ajuda destinada a finançar el
servei de transport públic col·lectiu de viatgers per causa d’interès general i amb la finalitat
d’evitar perjudicis financers als altres perceptors.
Disposició addicional cent setzena.

Compensacions a entitats locals.

Amb càrrec al crèdit consignat en la secció 37, servei 02, Secretaria General de
Finançament Autonòmic i Local. Entitats locals, programa 942N, concepte 461, es reconeix
una compensació addicional a la corresponent a les quotes de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica objecte de condonació l’any 2021, 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, a favor dels municipis als quals, amb una
població superior a 5.000 habitants i inferior a 50.000 habitants, sigui aplicable la mesura
esmentada. A més, participen en la compensació regulada en aquesta disposició els
municipis limítrofs d’aquells i amb una població de dret superior a 20.000 habitants i inferior
a 50.000 habitants que tinguin desplegades al seu terme municipal forces i bases o
instal·lacions militars en aplicació de protocols d’esmena a aquell Conveni subscrits amb
posterioritat a l’any 1988.
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L’import total de la compensació esmentada es quantifica en dos milions d’euros, es
distribueix entre els municipis que compleixin les condicions que recull el paràgraf anterior,
d’acord amb el criteri que s’estableixi mitjançant una resolució de la Secretaria d’Estat
d’Hisenda, i es transfereix en un pagament únic el 2021, i els lliuraments els fa la Secretaria
General de Finançament Autonòmic i Local, que assigna la compensació a cada municipi
d’acord amb aquell criteri.
Disposició addicional cent dissetena. Assumpció parcial del deute del Consorci València
2007 per l’Administració General de l’Estat.
U. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei l’Administració General de l’Estat
assumeix el deute que el Consorci València 2007 té davant de l’Institut de Crèdit Oficial en
virtut de l’escriptura pública de data 6 de setembre de 2005 entre l’Institut de Crèdit Oficial
(ICO) i el Consorci València 2007 amb la finalitat de finançar les inversions efectuades en
les infraestructures vinculades a la celebració de la 32a Copa Amèrica que va tenir lloc
l’any 2007, i l’Administració General de l’Estat queda subrogada en tots els drets i les
obligacions que corresponguin al Consorci València 2007 derivats de l’escriptura pública
esmentada.
Així mateix, queda condonat el deute que el Consorci València 2007 té davant el Tresor
Públic com a conseqüència de l’execució de l’aval que garanteix l’obligació que descriu el
paràgraf anterior. La condonació s’estén a totes les obligacions principals o accessòries,
per recàrrec de constrenyiment, interessos de demora o de qualsevol altra naturalesa que
es derivin de l’execució de l’aval esmentat, i queden extingides a tots els efectes.
En relació amb les despeses financeres, l’Administració General de l’Estat assumeix la
quantia total dels interessos meritats fins a qualsevol de les dates de pagament que es
produeixin amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, independentment del fet
que part d’aquests interessos es puguin haver meritat abans de la data esmentada.
La gestió d’aquest deute financer assumit per l’Administració General de l’Estat
correspon a la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional de conformitat
amb els procediments establerts amb caràcter general per al deute de l’Estat.
Dos. El Govern ha d’entaular les negociacions oportunes amb la Generalitat
Valenciana i l’Ajuntament de València per garantir que es mantingui una gestió adequada
de l’espai actualment gestionat pel Consorci València 2007, tenint en compte les
consideracions següents:
1. L’Administració General de l’Estat ha d’exercir el seu dret de separació del
Consorci València 2007 en la forma que estableixen els seus Estatuts i la normativa vigent
en matèria de règim jurídic del sector públic.
2. L’explotació dels espais s’ha de fer amb ple respecte a les disposicions actualment
vigents en matèria de ports de l’Estat i patrimoni de les administracions públiques.
3. S’ha de garantir el pagament dels deutes que el Consorci València 2007 té amb
l’Autoritat Portuària de València, de conformitat amb el que disposen la normativa tributària
i les altres que siguin aplicables, segons la seva naturalesa.
4. Per al deute corresponent als costos de reposició, l’Estat ha de transferir al
Consorci València 2007 l’import corresponent a les quantitats que aquest deu a l’Autoritat
Portuària de València al llarg dels exercicis 2021 i 2022.
Els lliuraments en l’exercici 2021 s’han d’efectuar amb càrrec a la següent aplicació
pressupostària i import dels pressupostos generals de l’Estat per a 2021: 17.20.451N.748
«Al Consorci València 2007 per al pagament dels costos de reposició deguts a l’Autoritat
Portuària de València» per un import de 16.911.670,50 euros. Els lliuraments en l’exercici
2022 s’han d’efectuar amb càrrec a l’aplicació pressupostària equivalent aprovada a
aquests efectes.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 230

El primer lliurament en l’exercici 2021 s’ha d’efectuar en el primer trimestre natural per
un import que no excedeixi la quarta part del crèdit inicial. Els lliuraments següents s’han
d’efectuar en la primera quinzena de cada trimestre natural per un import que no excedeixi
la quarta part del crèdit inicial més el romanent no disposat, si s’escau, en els trimestres
anteriors. El primer lliurament únicament requereix l’aprovació de la resolució corresponent,
que té la naturalesa de transferència. Els lliuraments següents de cadascun dels exercicis
2021 i 2022 s’han d’efectuar prèvia justificació pel Consorci València 2007 de l’abonament
per aquest a l’Autoritat Portuària de València d’almenys l’import de les transferències
prèviament rebudes, d’acord amb el que disposa aquest apartat.
Disposició addicional cent divuitena.

Pla d’ocupació d’Andalusia.

Durant l’any 2021, el Servei Públic d’Ocupació Estatal ha d’aportar la quantitat de 50
milions d’euros per al finançament d’un Pla d’ocupació d’Andalusia, per a la realització de
mesures que incrementin l’ocupació. Aquesta aportació financera té el caràcter de
subvenció nominativa, tenint en compte la seva consignació en l’estat de despeses del
pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Les mesures concretes a desenvolupar i el període d’execució del Pla, que es pot
estendre durant 2022, així com l’aportació el 2021 esmentada per al Pla d’ocupació
d’Andalusia, s’han d’instrumentar mitjançant un conveni a subscriure entre el Servei Públic
d’Ocupació Estatal i la Comunitat Autònoma d’Andalusia.
Disposició addicional cent dinovena.

Pla d’ocupació d’Extremadura.

Durant l’any 2021, el Servei Públic d’Ocupació Estatal ha d’aportar la quantitat de 15
milions d’euros per al finançament d’un Pla d’ocupació d’Extremadura, per a la realització
de mesures que incrementin l’ocupació. Aquesta aportació financera té el caràcter de
subvenció nominativa, tenint en compte la seva consignació en l’estat de despeses del
pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Les mesures concretes a desenvolupar i el període d’execució del Pla, que es pot
estendre durant 2022, així com l’aportació el 2021 esmentada per al Pla d’ocupació
d’Extremadura, s’han d’instrumentar mitjançant un conveni a subscriure entre
l’Administració General de l’Estat, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i la Comunitat
Autònoma d’Extremadura.
Disposició addicional cent vintena. Aportació financera del Servei Públic d’Ocupació
Estatal al Pla integral d’ocupació de Canàries, en aplicació del que disposa la disposició
addicional tercera del text refós de la Llei d’ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2015, de 23 d’octubre.
D’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera del text refós de la Llei
d’ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, durant l’any 2021 el
Servei Públic d’Ocupació Estatal ha d’aportar la quantitat de 42 milions d’euros per al
finançament d’un Pla integral d’ocupació de Canàries per a la realització de mesures que
incrementin l’ocupació. Aquesta aportació financera té el caràcter de subvenció nominativa,
tenint en compte la seva consignació en l’estat de despeses del pressupost del Servei
Públic d’Ocupació Estatal.
Les mesures concretes a desenvolupar i el període d’execució del Pla, que es pot
estendre durant 2022, així com l’aportació el 2021 esmentada per al Pla integral d’ocupació
de Canàries, s’han d’instrumentar mitjançant un conveni a subscriure entre el Servei Públic
d’Ocupació Estatal i la Comunitat Autònoma de Canàries.
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VII
Disposició addicional cent vint-i-unena. Determinació de l’indicador públic de rendes
d’efectes múltiples (IPREM) per a 2021.
De conformitat amb el que estableix l’article 2.2 del Reial decret llei 3/2004, de 25 de
juny, per a la racionalització 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 quanties següents durant 2021:
a) L’IPREM diari, 18,83 euros.
b) L’IPREM mensual, 564,90 euros.
c) L’IPREM anual, 6.778,80 euros.
d) En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional s’ha substituït
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 7.908,60 euros quan les normes corresponents
es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que n’excloguin
expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia és de 6.778,80 euros.
Disposició addicional cent vint-i-dosena. Mesures de suport a la prolongació del període
d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme
i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, les empreses, excloses
les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de
turisme, així com els de comerç i hostaleria, sempre que estiguin vinculats a aquest sector
del turisme, que generin activitat productiva els mesos de febrer, març i novembre de cada
any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors
amb contractes de caràcter fix discontinu, poden aplicar una bonificació els mesos
esmentats del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per
contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació,
FOGASA i formació professional dels treballadors esmentats.
Disposició addicional cent vint-i-tresena. Bonificació en la cotització a la Seguretat Social
en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància
natural, així com en els supòsits de malaltia professional.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, en els
supòsits en què, per raó de risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, la
treballadora, en virtut del que preveu l’article 26 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i
compatible amb el seu estat, s’ha d’aplicar respecte a les quotes meritades durant el
període de permanència en el nou lloc de treball o funció una bonificació del 50 per cent
de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.
Aquesta mateixa bonificació és aplicable en els casos en què, per raó d’una malaltia
professional, en els termes i les condicions normativament previstos, es produeixi un canvi
de lloc de treball a la mateixa empresa o s’ocupi, en una altra de diferent, un lloc de treball
compatible amb l’estat del treballador.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 232

Disposició addicional cent vint-i-quatrena. Finançament de la formació professional per a
l’ocupació.
U. Sense perjudici d’altres fonts de finançament, els fons provinents de la quota de
formació professional es destinen a finançar les despeses del sistema de formació
professional per a l’ocupació regulades per la normativa vigent, incloent-hi les
corresponents a programes públics d’ocupació i formació i d’altres que es puguin establir
reglamentàriament, tot això amb l’objecte d’impulsar i estendre entre les empreses i els
treballadors ocupats i desocupats una formació que respongui a les seves necessitats del
mercat laboral i contribueixi al desenvolupament d’una economia basada en el
coneixement.
Dos. El Servei Públic d’Ocupació Estatal gestiona els programes de formació
professional per a l’ocupació que li corresponguin normativament, amb càrrec als crèdits
en el seu pressupost de despeses, d’acord amb el que estableix la disposició final primera
del Reial decret 499/2020, de 28 d’abril, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica
bàsica del Ministeri de Treball i Economia Social, i es modifica el Reial decret 1052/2015,
de 20 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura de les conselleries d’Ocupació i
Seguretat Social a l’exterior i se’n regulen l’organització, les funcions i la provisió de llocs
de treball, i d’acord amb la distribució d’imports recollida en la resolució conjunta de les
subsecretaries dels ministeris d’Educació i Formació Professional i de Treball i Economia
Social que preveuen la disposició transitòria quarta de l’esmentat Reial decret 499/2020,
de 28 d’abril, i la disposició transitòria segona del Reial decret 498/2020, de 28 d’abril, pel
qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Educació i Formació
Professional.
Tres. El 50 per cent, com a mínim, dels fons previstos a l’apartat dos anterior es
destina inicialment al finançament de les despeses necessàries per a l’execució de les
iniciatives formatives dirigides prioritàriament a treballadors ocupats, les accions formatives
dirigides a la capacitació per a l’exercici de les funcions relacionades amb la negociació
col·lectiva i el diàleg social que preveu l’article 6.8 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre,
així com les despeses de funcionament i inversió de la Fundació Estatal per a la Formació
en l’Ocupació.
Amb caràcter específic, s’inclouen en aquest apartat les iniciatives de formació
programada per les empreses; els permisos individuals de formació; l’oferta formativa per
a treballadors ocupats, i la formació a les administracions públiques.
Al finançament de la formació professional a les administracions públiques, s’hi destina
un 6,165 per 100 calculat sobre un percentatge del 50 per 100 de la quantia que indica
l’apartat u d’aquesta disposició addicional respecte dels fons provinents de la quota de
formació professional, amb càrrec al pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal. En
aquesta xifra, s’inclouen els imports destinats a finançar la formació per a l’exercici de
funcions relacionades amb la negociació col·lectiva i el diàleg social a les administracions
públiques.
Aquesta quantia, prèviament minorada en el percentatge corresponent a l’índex
d’imputació utilitzat per al càlcul de la quota d’acord amb la Llei 12/2002, de 23 de maig,
s’inclou com a dotació diferenciada en el pressupost de despeses del Servei Públic
d’Ocupació Estatal per a la seva aportació dinerària a l’Institut Nacional d’Administració
Pública, adscrit al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, en tres lliuraments en els
mesos de febrer, abril i juny. En el pressupost de l’Institut Nacional d’Administració Pública
han de constar 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 una transferència nominativa a cada comunitat i ciutat autònoma, a excepció de
la Comunitat Autònoma del País Basc.
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El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha de lliurar a la Fundació Estatal per a la Formació
en l’Ocupació els fons per al finançament de les seves despeses de funcionament i
inversió. Aquest lliurament s’ha d’efectuar per quartes parts, en la segona quinzena natural
de cada trimestre. La Fundació ha de presentar, anualment i abans del 30 d’abril de
l’exercici següent davant el Servei Públic d’Ocupació Estatal, la justificació comptable de
les despeses efectuades amb càrrec als fons assignats per al seu funcionament, i ha de
fer el reintegrament de les quantitats no justificades abans del 31 de juliol.
El 50 per cent restant s’ha de destinar inicialment a finançar les despeses necessàries
per a l’execució de les iniciatives formatives dirigides prioritàriament a treballadors
desocupats, així com els programes públics de d’ocupació-formació, i la formació impartida
amb caràcter extraordinari a través de la xarxa pública de centres de formació, amb la
finalitat de garantir una oferta formativa de qualitat dirigida a treballadors ocupats i
desocupats, d’acord amb el que estableix l’article 6.5.e) de la Llei 30/2015, de 9 de
setembre.
El finançament de l’activitat formativa inherent al contracte per a la formació i
l’aprenentatge s’ha de fer de conformitat amb el que estableix la normativa reglamentària
que regula la impartició i les característiques de la formació rebuda pels treballadors.
Quatre. Les comunitats autònomes amb competències estatutàriament assumides en
matèria de polítiques actives d’ocupació reben del Servei Públic d’Ocupació Estatal,
d’acord amb les seves competències en matèria de formació professional per a l’ocupació,
les transferències de fons per al finançament de les subvencions en l’àmbit de la formació
professional per a l’ocupació gestionades per les comunitats esmentades, no vinculada
amb certificats de professionalitat, en la quantia que resulti d’acord amb el que preveu la
normativa aplicable.
Cinc. Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional
disposen d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors d’acord amb el que estableix
l’article 9 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que resulta d’aplicar a la quantia ingressada
per l’empresa en concepte de formació professional durant l’any 2020 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 lloc d’un percentatge. Així mateix, es poden beneficiar d’un crèdit de
formació, en els termes que estableix la normativa esmentada, les empreses que durant
l’any 2021 obrin nous centres de treball, així com les empreses de nova creació, quan
incorporin a la seva plantilla nous treballadors. En aquests supòsits les empreses disposen
d’un crèdit de bonificacions l’import del qual resulta d’aplicar al nombre de treballadors de
nova incorporació la quantia de 65 euros.
Les empreses que durant l’any 2021 concedeixin permisos individuals de formació als
seus treballadors disposen d’un crèdit de bonificacions per a formació addicional al crèdit
anual que els correspondria de conformitat amb el que estableix el paràgraf primer d’aquest
apartat, per l’import que resulti d’aplicar els criteris determinats per la normativa aplicable.
El crèdit addicional assignat al conjunt de les empreses que concedeixin aquests permisos
no pot superar el 5 per cent del crèdit establert en el pressupost del Servei Públic
d’Ocupació Estatal per al finançament de les bonificacions en les cotitzacions de la
Seguretat Social per formació professional per a l’ocupació.
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Sis. El Reial decret 2/2020, de 12 de gener, pel qual es reestructuren els departaments
ministerials, atribueix al Ministeri d’Educació i Formació Professional competències en
matèria de formació professional per a l’ocupació. Per al seu finançament, s’ingressa en el
Tresor Públic la part de la quota de formació professional que acordin de manera conjunta
els ministeris d’Educació i Formació Professional i de Treball i Economia Social, i es manté
la seva afectació a la realització de despeses en matèria de formació professional per a
l’ocupació per part del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
Disposició addicional cent vint-i-cinquena. Gestió dels serveis i programes que estableix
la lletra h) de l’article 18 del text refós de la Llei d’ocupació, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre.
El Servei Públic d’Ocupació Estatal, de conformitat amb el que estableix l’article 18.h)
del text refós de la Llei d’ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23
d’octubre, porta a terme la gestió dels serveis i programes finançats amb càrrec a la
reserva de crèdit del seu pressupost de despeses, que comprèn les aplicacions
19.101.000-X.400, 19.101.000-X.401, 19.101.000-X.403, 19.101.000-X.410, 19.101.000X.411, 19.101.000-X.431, 19.101.241-A.441, 19.101.241-B.445, 19.101.241-A-482,
19.101.241-B.482 i 19.101.240-A.482, desagregades a través de diversos subconceptes,
segons els diferents àmbits funcionals de les polítiques actives d’ocupació, per finançar les
actuacions següents:
a) Serveis i programes l’execució dels quals afecti un àmbit geogràfic superior al
d’una comunitat autònoma, quan aquests exigeixin la mobilitat geogràfica de les persones
desocupades o treballadores participants en aquests a una altra comunitat autònoma
diferent de la seva, o a un altre país i necessitin d’una coordinació unificada.
b) Programes l’execució dels quals afecti un àmbit geogràfic superior al d’una
comunitat autònoma sense que impliqui la mobilitat geogràfica dels desocupats o
treballadors participants en aquests, quan necessitin una coordinació unificada i previ
acord entre el Servei Públic d’Ocupació Estatal i les comunitats autònomes en què hagin
d’executar-se els programes esmentats.
c) Serveis i programes dirigits tant a les persones demandants d’ocupació com a les
persones ocupades, per a la millora de la seva ocupació mitjançant la col·laboració del
Servei Públic d’Ocupació Estatal amb òrgans de l’Administració General de l’Estat o els
seus organismes autònoms, per a la realització d’accions formatives, entre d’altres, les que
tinguin com a objectiu la generació d’ocupació de qualitat i la millora d’oportunitats de les
persones treballadores, en particular quan s’executin en el marc de plans, estratègies o
programes d’àmbit estatal, i execució d’obres i serveis d’interès general i social relatius a
competències exclusives de l’Estat.
d) Serveis i programes d’intermediació i polítiques actives d’ocupació l’objectiu de les
quals sigui la integració laboral de treballadors immigrants, duta a terme en els seus països
d’origen, que facilitin l’ordenació dels fluxos migratoris.
e) Programes que s’estableixin amb caràcter excepcional i durada determinada
l’execució dels quals afecti tot el territori nacional, i en sigui imprescindible la gestió
centralitzada als efectes de garantir-ne l’efectivitat, així com possibilitats idèntiques
d’obtenció i gaudi a tots els potencials beneficiaris.
Aquesta reserva pressupostària opera com a reserva de gestió de polítiques actives
d’ocupació en els supòsits assenyalats anteriorment a favor del Servei Públic d’Ocupació
Estatal, no obstant les competències assumides per les comunitats autònomes en l’àmbit
del treball, l’ocupació i la formació.
D’acord amb el que preveu l’article 21.4 de l’esmentat text refós de la Llei d’ocupació,
els fons que integren la reserva de crèdit no estan subjectes a distribució territorial entre
les comunitats autònomes amb competències de gestió assumides.
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Disposició addicional cent vint-i-sisena. Ajornament de l’aplicació de determinats
preceptes de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom.
S’ajorna l’entrada en vigor del que preveuen els articles 1.1, primer paràgraf; 24, segon
paràgraf; i 25.4 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, pel que fa
als treballadors per compte propi que exerceixen la seva activitat a temps parcial.
Disposició addicional cent vint-i-setena. Suspensió del sistema de reducció de les
cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral.
Se suspèn l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències
professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat
laboral, prevista en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es
generin durant l’any 2021. Aquesta suspensió s’estén fins que el Govern procedeixi a la
reforma del Reial decret esmentat, que s’ha de produir al llarg de l’any 2021.
Disposició addicional cent vint-i-vuitena.
Seguretat Social.

Finançament de l’acció protectora de la

Als efectes del que preveu la disposició addicional trenta-dosena del text refós de la
Llei general de la Seguretat Social, en els pressupostos generals de l’Estat per a 2021 es
fan tres transferències de l’Estat als pressupostos de la Seguretat Social en compliment de
la recomanació primera del Pacte de Toledo 2020, pels imports que especifica l’article 12
quatre d’aquesta Llei.
Disposició addicional cent vint-i-novena. Quanties del nivell mínim de protecció garantit
per l’Administració General de l’Estat per a cada persona beneficiària del Sistema per
a l’autonomia i atenció a la dependència.
U. Es procedeix a l’actualització de les quanties del nivell mínim de protecció garantit
per l’Administració General de l’Estat per a cada persona beneficiària del Sistema per a
l’autonomia i atenció a la dependència, de grau III, gran dependència; grau II, dependència
severa, i grau I, dependència moderada, que són les fixades en el quadre següent:
Mínim de protecció garantit
–
Euros/mes

Grau de dependència

Grau III Gran dependència.

235,00

Grau II Dependència severa.

94,00

Grau I Dependència moderada.

60,00

Dos. Es procedeix a l’establiment del nivell acordat entre l’Administració General de
l’Estat i les comunitats autònomes de finançament del Sistema per a l’autonomia i atenció
a la dependència, el qual té una dotació de 566.394.840 euros que es distribueix a cada
comunitat autònoma d’acord amb la distribució territorial de la població potencialment
dependent.
VIII
Disposició addicional cent trentena. Finançament conforme a barem dels honoraris
derivats de la prestació a persones físiques del servei del torn d’ofici prèvia designació
judicial.
U. Per a l’exercici 2021 i següents, a l’empara del que disposen els articles 22.2,
lletra a), i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la subvenció
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nominativa destinada al Consell General de l’Advocacia d’Espanya per al finançament en
cas d’impagament dels drets i honoraris dels professionals del torn d’ofici que actuïn prèvia
designació judicial en defensa de detinguts, presos, investigats o acusats en un procés
penal a atorgar per part de l’Administració General de l’Estat, es concedeix mitjançant una
resolució del secretari d’Estat de Justícia.
Dos. La subvenció es destina a la compensació, de conformitat amb el barem que
preveu l’annex II del Reglament d’assistència jurídica gratuïta, aprovat pel Reial decret
996/2003, de 25 de juliol, dels honoraris deixats de percebre pels professionals que hagin
prestat el servei de defensa derivats de la designació judicial a través del torn d’ofici, quan
en el corresponent expedient d’assistència jurídica gratuïta no s’hagi obtingut el benefici
esmentat per insuficiència de documentació i no s’hagin satisfet els drets i honoraris
professionals.
Tres. Per a la gestió d’aquestes ajudes es designen entitats col·laboradores el
Consell General de l’Advocacia Espanyola i els col·legis d’advocats, que queden sotmesos
a les obligacions que estableix per a aquestes entitats la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions. Mitjançant una resolució dictada pel secretari d’Estat de Justícia
s’han de regular les condicions i obligacions de les entitats col·laboradores.
Quatre. El que disposen els apartats anteriors és aplicable als drets i honoraris
deixats de percebre pels professionals que hagin prestat el servei de defensa derivats de
la designació judicial en els termes i les condicions dels apartats u i dos d’aquesta
disposició l’últim trimestre de l’exercici 2019 i al llarg de l’exercici 2020.
Cinc. Es ratifiquen els pagaments efectuats amb anterioritat a l’últim trimestre de
l’exercici 2019 amb càrrec a la subvenció nominativa destinada al Consell General de
l’Advocacia Espanyola per al finançament de l’assistència jurídica gratuïta sempre que
s’hagin destinat a finançar conforme a barem i al marge de convenis els drets i honoraris
deixats de percebre pels professionals que hagin prestat el servei de defensa derivats de
la designació judicial a través del torn d’ofici.
Disposició addicional cent trenta-unena. Aportacions per al finançament del sector
elèctric en l’exercici de 2021 relatiu a tributs i cànons.
U. Durant la vigència d’aquests pressupostos, quan la recaptació efectiva pels
ingressos dels tributs inclosos a la Llei de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica,
a què es refereix l’apartat 1.a) de la disposició addicional cinquena de la Llei 17/2012,
de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, superi la
quantitat prevista en el crèdit inicial de l’aplicació 23.03.000X.738 «A la CNMC per finançar
costos del sector elèctric d’acord amb l’apartat a) de la disposició addicional segona de la
Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica», es
pot generar crèdit per la diferència respecte al crèdit inicial esmentat.
Dos. L’autorització de les generacions de crèdit a les quals es refereix l’apartat
anterior i dels corresponents suplements de crèdit en el pressupost de la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència s’ha de fer per acord de la persona titular del
Ministeri d’Hisenda.
Disposició addicional cent trenta-dosena. Ingressos procedents de les subhastes de
drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.
U. Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2021, la utilització dels ingressos
procedents de les subhastes de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, previstos
a la disposició addicional cinquena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2013, és la següent:
a) Per finançar els costos del sistema elèctric previstos a la Llei del sector elèctric,
referits a foment d’energies renovables, el 90 per cent de l’ingrés estimat per la subhasta
dels drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, fins a un import d’1.100.000,00 milers
d’euros.
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b) Per a actuacions de la política de lluita contra el canvi climàtic i de transició justa,
el 10 per cent de l’ingrés estimat per la subhasta dels drets d’emissió de gasos d’efecte
d’hivernacle, fins a un import de 100.000,00 milers d’euros.
Dos. La disposició dels crèdits del pressupost del Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic en què es concretin les aportacions a les quals es refereix
l’apartat anterior s’ha d’efectuar mitjançant lliuraments mensuals per un import màxim de
la xifra de recaptació efectiva dels ingressos per subhastes de drets d’emissió, el mes
immediatament anterior, segons la certificació dels òrgans competents del Ministeri
d’Hisenda i sempre que no se superin les xifres que indiquen els apartats 1.a) i 1.b)
d’aquesta disposició. L’aportació que s’hagi de fer en funció de la recaptació del mes de
desembre s’ha d’efectuar en l’exercici següent.
Tres. Quan els ingressos efectivament recaptats per subhastes de drets d’emissió
superin els crèdits inicials consignats en les aplicacions pressupostàries del pressupost
vigent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, es pot generar crèdit
fins als límits que fixen els apartats 1.a) i 1.b) d’aquesta disposició. A aquests efectes, es
poden computar els ingressos efectuats l’últim trimestre de l’exercici immediatament
anterior, a més dels efectuats en l’exercici corrent.
Quatre. L’autorització de les generacions de crèdit a les quals es refereix l’apartat
anterior i dels corresponents suplements de crèdit en el pressupost de la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència s’ha de fer per acord de la persona titular del
Ministeri d’Hisenda.
Disposició addicional cent trenta-tresena.
territoris no peninsulars.

Liquidació de l’extracost de generació dels

U. La partida 23.03.000X.739 («A la CNMC per atendre l’extracost de generació al
qual es refereix la disposició addicional quinzena de la Llei 24/2013, de 26 de desembre,
del sector elèctric»), amb una dotació de 489.806,22 milers d’euros determinada d’acord
amb el que estableix el Reial decret 680/2014, d’1 d’agost, pel qual es regula el procediment
de pressupostació, reconeixement, liquidació i control dels extracostos de la producció
d’energia elèctrica en els sistemes elèctrics aïllats dels territoris no peninsulars amb càrrec
als pressupostos generals de l’Estat, inclou els conceptes següents:
a) El cinquanta per cent de la previsió de l’extracost de l’activitat de producció en els
sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars en l’exercici 2021, que ascendeix a
811.204.825,95 €.
b) La desviació entre el cinquanta per cent de l’extracost en què efectivament s’ha
incorregut en l’exercici 2015 i la previsió que es va utilitzar com a base de la compensació
lliurada a compte corresponent a aquest exercici, la quantificació definitiva de la qual, per
resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, ascendeix a 321.398.603,54 €.
Dos. L’organisme encarregat de les liquidacions ha de destinar a cobrir l’extracost
previst de l’activitat de producció en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars en
l’exercici 2021, a més de l’import de la partida de pressupostos 2021 esmentada de
489.806.222,41 €, una quantia de 321.398.603,54 € del compte diferenciat creat en virtut
del que estableix el Reial decret 680/2014, d’1 d’agost, pel qual es regula el procediment
de pressupostació, reconeixement, liquidació i control dels extracostos de la producció
d’energia elèctrica en els sistemes elèctrics aïllats dels territoris no peninsulars amb càrrec
als pressupostos generals de l’Estat.
Disposició addicional cent trenta-quatrena.

Moratòria a la societat estatal Navantia, SA.

S’autoritza incloure les anualitats acollides a la moratòria que preveu la disposició
addicional 47 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2015, dins del finançament del Programa S-80.
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La inclusió s’ha de portar a efecte per mitjà d’una addenda al Conveni de col·laboració
per al desenvolupament tecnològic del programa de submarins S-80 subscrit pel Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme i l’empresa Navantia, SA, SME. Aquesta addenda ha
d’adaptar el Conveni esmentat al calendari establert a l’Acord de compromisos futurs de
pagament aprovat pel Consell de Ministres de 27 de juliol de 2018.
Disposició addicional cent trenta-cinquena. Liquidació de situacions pendents sobre preu
just i aprofitaments urbanístics en matèria d’autopistes.
U. Aquesta disposició addicional s’aplica a les concessions compreses a l’Acord del
Consell de Ministres de 26 d’abril de 2019, d’interpretació de determinats contractes de
concessió d’autopistes, quant al mètode per calcular la «Responsabilitat patrimonial de
l’Administració», publicat per la Resolució de 7 de maig de 2019, de la Delegació del
Govern en les Societats Concessionàries d’Autopistes Nacionals de Peatge.
Dos. Amb la finalitat d’ajustar les previsions de despesa pública als terminis per
liquidar i abonar la responsabilitat patrimonial de les autopistes esmentades, s’ha d’aplicar
el règim següent als convenis entre les concessionàries i els expropiats en virtut dels quals
se suspenia l’expedient expropiatori a canvi dels aprofitaments urbanístics dels terrenys
destinats a l’autopista:
a) En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
l’expropiat ha de comunicar a la Delegació del Govern en les Societats Concessionàries
d’Autopistes Nacionals de Peatge si opta per reprendre l’expedient expropiatori o per
mantenir el conveni. La sol·licitud l’ha de resoldre la Delegació del Govern en les Societats
Concessionàries d’Autopistes Nacionals de Peatge, que ha d’aprovar i publicar el model al
qual aquella s’ha d’ajustar.
b) Si en el termini esmentat no es rep la sol·licitud sobre l’opció exercida, s’entén que
l’expropiat es dona per indemnitzat definitivament amb els aprofitaments urbanístics que,
si s’escau i en virtut del conveni, li siguin reconeguts.
c) Si l’expropiat sol·licita reprendre l’expedient expropiatori ha d’acreditar
documentalment la vigència del conveni, la titularitat i la ubicació de la finca, la situació
dels aprofitaments urbanístics corresponents a aquesta i, mitjançant una certificació
expedida per la Junta de Compensació o l’ajuntament corresponent, que no han
materialitzat ni cedit els aprofitaments urbanístics objecte del conveni, per la qual cosa es
poden fer efectius per l’Estat. Quan s’estimi la sol·licitud, s’ha d’iniciar d’ofici l’expedient
expropiatori, que s’ha de tramitar com a urgent.
d) Si l’expropiat sol·licita mantenir el conveni o si la sol·licitud no compleix els
requisits que estableix l’apartat anterior, s’ha de resoldre la sol·licitud donant-lo per
indemnitzat definitivament amb els aprofitaments urbanístics que, si s’escau i en virtut del
conveni, li siguin reconeguts.
e) Amb l’objectiu de dotar de més publicitat el procediment, i sense perjudici del que
disposa l’apartat a), el termini per a la presentació de sol·licituds s’ha de donar a conèixer
als interessats mitjançant la publicació d’almenys tres anuncis al BOE, els mesos primer,
segon i tercer des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, en els quals s’ha d’informar sobre
l’obertura del termini i, quan sigui possible, sobre les zones on estiguin les finques que
podien ser objecte d’aquests convenis. S’ha de comunicar igualment a l’administrador
concursal de cada societat concessionària, perquè ho traslladi als creditors per
expropiacions en la forma que consideri oportuna. La Delegació del Govern en les
Societats Concessionàries d’Autopistes Nacionals de Peatge pot completar aquesta
publicitat pels mitjans que consideri convenients.
Disposició addicional cent trenta-sisena. Creació de la Comissió Interministerial de
Pressupostació amb Perspectiva de Gènere.
Es crea la Comissió Interministerial de Pressupostació amb perspectiva de Gènere.
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El Govern n’ha d’aprovar l’estructura, la composició i el règim jurídic una vegada que
entri en vigor aquesta Llei.
Disposició addicional cent trenta-setena. Autorització per a la creació del Consorci
«Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica».
U. S’autoritza la creació d’un consorci, adscrit a l’Administració General de l’Estat,
per a l’explotació del Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica.
Dos. El Consorci té la participació de l’Administració General de l’Estat (a través del
Ministeri de Ciència i Innovació) i de la Generalitat de Catalunya, que han d’aportar
recursos al 50% per al seu sosteniment, i està adscrit a l’Administració General de l’Estat.
Tres. La vigència del Consorci és indefinida.
Disposició addicional cent trenta-vuitena.

Convenis en matèria d’infraestructures.

Amb vigència indefinida i als efectes de l’article 49. h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, els convenis l’objecte dels quals sigui l’execució
d’infraestructures de transport terrestre, aeri i marítim tenen la durada que correspongui al
programa d’execució o finançament d’aquestes, que s’ha d’incorporar com a annex a la
memòria justificativa del conveni, i el termini inicial del qual no pot superar els deu anys.
Les parts en poden acordar la pròrroga, abans de la finalització del termini final, per un
període de fins a set anys addicionals.
Disposició addicional cent trenta-novena. Administració dels reials patronats regulats a
l’article 5 de la Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del patrimoni nacional.
U. Des de l’exercici 2021 els pressupostos del Consell d’Administració del Patrimoni
Nacional han d’integrar de manera diferenciada els ingressos dels reials patronats als
quals es refereix l’article 5 de la Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del patrimoni
nacional, procedents de la seva activitat, de les seves propietats o d’altres drets de la seva
titularitat, que s’han d’aplicar a les despeses corresponents a les entitats esmentades
incloses en el programa pressupostari corresponent.
Dos. L’execució dels ingressos i les despeses inclosos en el pressupost del Consell
d’Administració del Patrimoni Nacional s’ha d’efectuar amb subjecció a les mateixes
normes i requisits que la resta d’actuacions econòmiques de l’organisme esmentat. Als
efectes indicats, i amb el mateix abast i excepció, igualment s’han d’integrar en la tresoreria
del Consell d’Administració del Patrimoni Nacional els romanents dels reials patronats,
inclosos els provinents de la liquidació dels seus actius financers a cadascun d’aquests a
31 de desembre de 2020.
Tres. Els béns i drets de titularitat dels reials patronats a data 31 de desembre de
2020 s’han d’incloure, amb data d’efectes 1 de gener de 2021, en els inventaris del Consell
d’Administració del Patrimoni Nacional, i des d’aquesta data estan sotmesos al règim
especial de protecció dels béns i drets que integren el patrimoni nacional. Mitjançant una
anotació específica en els inventaris han de quedar reflectits l’origen i la vinculació
d’aquests béns amb cadascun dels reials patronats als quals correspon la seva titularitat.
Quatre. Les operacions de reconeixement de drets i obligacions imputades als reials
patronats que s’hagin efectuat des de l’1 de gener de 2021 fins a la data de publicació
d’aquesta Llei en el Butlletí Oficial de l’Estat, en cas que sigui posterior, s’han de regularitzar
mitjançant l’aprovació pel Consell d’Administració del Patrimoni Nacional de relacions
certificades d’ingressos i despeses per cada reial patronat, que han de ser objecte, en el
cas dels ingressos, de carta de pagament i anotació comptable i, en el cas de despeses,
de comptabilització en el programa pressupostari 337D.
Cinc. L’aplicació d’aquesta disposició addicional s’ha d’efectuar sense perjudici del
caràcter fundacional i del manteniment de la personalitat jurídica de cadascun dels reials
patronats i, en tot el que no preveu aquesta disposició, del seu règim jurídic singular.
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Disposició addicional cent quarantena. Administració de la Fundació de la Santa Creu del
Valle de los Caídos.
U. Des de l’exercici 2021 els ingressos provinents de l’activitat, els rendiments i
l’explotació dels béns i drets de titularitat de la Fundació de la Santa Creu del Valle de los
Caídos es deixen de comptabilitzar com a ingressos del Consell d’Administració del
Patrimoni Nacional, i es registren i comptabilitzen com a ingressos de la Fundació
esmentada, d’acord amb el règim jurídic aplicable a aquesta.
Dos. De la mateixa manera, des de l’exercici 2021 les despeses que el Consell
d’Administració del Patrimoni Nacional efectuï, en exercici del patronat de la Fundació de
la Santa Creu del Valle de los Caídos, en el recinte del Valle de los Caídos es registren i
comptabilitzen com a despeses d’aquesta Fundació suportades pels ingressos als quals
es refereix el número anterior d’aquesta disposició i d’acord amb el pressupost que aquella
aprovi. Queden excloses de la previsió d’aquest apartat les despeses del capítol I del
pressupost del Consell d’Administració del Patrimoni Nacional relatives al personal
d’aquest organisme que presten serveis en el recinte del Valle de los Caídos.
Tres. Durant l’exercici 2021 el Consell d’Administració del Patrimoni Nacional ha de
procedir a la formació i l’aprovació de l’Inventari de béns i drets de la Fundació de la Santa
Creu del Valle de los Caídos, com a inventari separat del de patrimoni nacional.
Quatre. Les previsions d’aquesta disposició s’apliquen des de l’1 de gener de 2021,
i continuen vigents mentre no es modifiqui el règim jurídic de la Fundació de la Santa Creu
del Valle de los Caídos. En el que no es prevegi sobre això en el règim jurídic de la
Fundació s’han d’aplicar les previsions de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de
fundacions, i del Reial decret 1337/2005, d’11 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de fundacions de competència estatal.
Cinc. Les operacions d’ingressos i despeses que s’hagin efectuat amb càrrec al
pressupost del Consell d’Administració del Patrimoni Nacional des de l’1 de gener de 2021
fins a la data de publicació de la present Llei en el Butlletí Oficial de l’Estat, en cas que
sigui posterior, s’han de regularitzar mitjançant l’aprovació pel Consell d’Administració del
Patrimoni Nacional de relacions certificades d’aquests ingressos i despeses, que han de
ser objecte, en el cas dels ingressos, de transferència a la Fundació de la Santa Creu del
Valle de los Caídos i, en el cas de les despeses, de baixa en la comptabilitat del Consell
d’Administració del Patrimoni Nacional i imputació a la comptabilitat i el sistema de
pagaments de la Fundació esmentada.
Sis. En els supòsits en què hi hagi obligacions relatives al recinte del Valle de los
Caídos existents en la data de publicació d’aquesta Llei que hagi assumit el Consell
d’Administració del Patrimoni Nacional en virtut de contractes, encàrrecs, convenis o
qualssevol altres negocis jurídics en què sigui impossible aplicar el número anterior perquè
el seu àmbit d’aplicació sigui superior al corresponent al recinte esmentat, i fins que finalitzi
la seva vigència, s’ha de procedir a determinar la part proporcional que correspongui al
Valle de los Caídos des de l’u de gener de 2021, que ha de ser objecte de transferència de
la Fundació de la Santa Creu al Consell d’Administració del Patrimoni Nacional.
Disposició addicional cent quaranta-unena. Obligacions de Patrimoni Nacional amb la
Societat Estatal Hipòdrom de la Sarsuela, SASME.
S’autoritza a l’organisme públic Consell d’Administració del Patrimoni Nacional, amb
càrrec al seu pressupost de despeses, el reconeixement de les obligacions amb la Societat
Estatal Hipòdrom de la Sarsuela que, si s’escau, li puguin correspondre derivades de la
realització per aquesta Societat Estatal, en exercicis anteriors, d’obres a l’empara del
contracte de cessió de l’Hipòdrom de la Sarsuela per a l’explotació integral del recinte i les
seves instal·lacions.
Per a la determinació de l’existència i la quantia d’aquestes obligacions s’ha de
constituir una comissió mixta paritària entre les entitats esmentades, els membres de la
qual han de ser designats pels subsecretaris de Presidència, Relacions amb les Corts i
Memòria Democràtica i d’Hisenda, i les seves conclusions s’han de sotmetre als respectius
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òrgans de govern de les dues entitats. Si es produeixen discrepàncies, aquestes han de
quedar resoltes mitjançant una resolució conjunta dels subsecretaris abans esmentats.
En cas que es determini l’existència de deute i aquest sigui superior al crèdit consignat
en el pressupost del Consell d’Administració del Patrimoni Nacional, s’ha de procedir a la
tramitació de les modificacions pressupostàries corresponents o a la seva distribució en
successius exercicis pressupostaris.
Disposició addicional cent quaranta-dosena. Liquidació dels deutes corresponents al
Consorci per a la Commemoració del II Centenari de la Constitució de 1812.
S’autoritza el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria
Democràtica perquè, amb càrrec al seu pressupost de despeses, transfereixi al Consorci
per a la Commemoració del II Centenari de la Constitució de 1812 les quantitats
necessàries per fer front a les obligacions amb la Societat Mercantil Estatal Acció Cultural
Espanyola, SA, per les actuacions dutes a terme durant el període d’activitat del Consorci,
fins a un màxim de 456.347,89 euros. Prèviament és necessari l’acord exprés adoptat per
l’òrgan competent de cadascuna de les administracions consorciades d’assumir les
obligacions esmentades en la mateixa proporció que les aportacions efectuades per
aquestes durant el període d’activitat del Consorci. Una vegada liquidada l’obligació
esmentada, aquestes han de transferir al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les
Corts i Memòria Democràtica les quantitats esmentades.
Així mateix, aquest Departament ha de fer les gestions necessàries per al cobrament
de les obligacions de l’entitat Explotacions Aqüíferes Internacionals, SA, a favor del
Consorci. Les quantitats obtingudes s’han de transferir a les administracions consorciades
en la proporció de les aportacions fetes per aquestes durant el període d’activitat del
Consorci.
Aquesta disposició té vigència indefinida.
Disposició addicional cent quaranta-tresena. Lliuraments a compte per la prestació del
servei públic de notícies de titularitat estatal.
L’Administració General de l’Estat ha de transferir, per dotzenes parts al terme de cada
mes, a l’Agència EFE, SME, SAU (d’ara endavant EFE), l’import del crèdit pressupostari
dotat específicament en cada exercici per fer front al lliurament a compte de la liquidació
definitiva pel compliment de les funcions i obligacions de servei públic, que preveu l’article
4.3 del Reial decret 1463/2018, de 21 de desembre, pel qual es desenvolupen les
obligacions del servei públic de notícies de titularitat estatal encomanat a l’Agència EFE,
SME, SAU, i la seva compensació econòmica.
Aquesta norma té durada indefinida.
Disposició addicional cent quaranta-quatrena. Modificació del Reial decret 302/2019, de
26 d’abril, pel qual es regula la compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació i
l’activitat de creació artística, en desplegament de la disposició final segona del Reial
decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s’aproven mesures d’urgència sobre
la creació artística i la cinematografia.
El Govern, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
ha de modificar el Reial decret 302/2019, de 26 d’abril, pel qual es regula la compatibilitat
de la pensió contributiva de jubilació i l’activitat de creació artística, en desplegament de la
disposició final segona del Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s’aproven
mesures d’urgència sobre la creació artística i la cinematografia.
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Disposició addicional cent quaranta-cinquena. Declaració d’interès general de
determinades obres d’infraestructura hidràuliques amb destinació a reg.
U.

Es declaren d’interès general les obres següents:

a) Obres de modernització i consolidació dels regadius d’Alija del Infantado (Lleó).
b) Obres de modernització i consolidació dels regadius dels canals d’Inés, Eza,
Salcedo i Valdanzo a San Esteban de Gormaz, Miño de San Esteban i Langa de Duero
(Sòria) i canal de Zuzones a Langa de Duero (Sòria) i a La Vid y Barrios (Burgos).
c) Obres de modernització i consolidació dels regadius del riu Añamaza: zones
regables d’Añavieja, Dévanos i canal de San Salvador de Ágreda a Añavieja (Castilruiz),
Dévanos i Ágreda (Sòria).
d) Obres de modernització i consolidació dels regadius de la zona regable del canal
de l’Esla a Villamañan (annexos de Villamañan i Benamariel), Valencia de Don Juan, San
Millán de los Caballeros, Villademor de la Vega, Toral de los Guzmanes, Algadefe,
Villamandos (anxexos Villamandos i Villarrabines), Villaquejida, Cimanes de la Vega
(annexos Cimanes de la Vega i Bariones de la Vega) a la província de Lleó i Matilla de
Arzón, San Cristobal de Entreviñas (annexos de San Cristobal de Entreviñas i Santa
Colomba de Carabias), Benavente, Castrogonzalo i Villanueva de Azoague a la província
de Zamora.
e) Obres d’optimització sostenible dels recursos hídrics procedents d’aigües
regenerades amb destinació a la modernització i consolidació de regadius socials a la
Comunitat Autònoma d’Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera).
Dos.

Les obres que inclou aquest article porten implícites les declaracions següents:

a) La d’utilitat pública als efectes que preveuen els articles 9, 10 i 11 de la Llei de 16
de desembre de 1954, d’expropiació forçosa.
b) La d’urgència als efectes de l’ocupació dels béns afectats a què es refereix l’article
52 de la Llei d’expropiació forçosa.
Tres. Aquesta declaració d’interès general permet les expropiacions forçoses
requerides per a les obres esmentades i l’ocupació urgent dels béns afectats.
Disposició addicional cent quaranta-sisena. Declaració d’interès general de determinades
actuacions de transformació en regadiu.
U. Es declara d’interès general la transformació en regadiu de Tierra de Barros.
Dos. Consolidació millora regadius existents (reforma regadiu Barriobusto Labraza.
Moreda. Araba/Álava).
Tres. Les actuacions que inclou aquest article porten implícites les declaracions
següents:
a) La d’utilitat pública als efectes que preveuen els articles 9, 10 i 11 de la Llei de 16
de desembre de 1954, d’expropiació forçosa.
b) La d’urgència als efectes de l’ocupació dels béns afectats a què es refereix l’article
52 de la Llei d’expropiació forçosa.
Disposició addicional cent quaranta-setena. Declaració d’interès general de les obres
d’infraestructures rurals consistents en la realització de camins naturals.
Es declaren d’interès general les obres d’infraestructures rurals consistents en la
realització de camins naturals:
a) Camí natural de Montfalcó al congost de Mont-rebei (Aragó i Catalunya).
b) Camí natural de Laciana a Astúries (Castella i Lleó i Principat d’Astúries).
c) Camí natural París-Madrid-Lisboa en el seu tram espanyol (Extremadura,
Castella-la Manxa, Madrid i Aragó).
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d) Camí natural del riu Segura (Andalusia, Castella-la Manxa, Regió de Múrcia i
Comunitat Valenciana).
e) Camí natural del Miño-Sil (Galícia i Castella i Lleó).
f) Camí natural de Carcaixent-Dénia i el seu enllaç amb el camí natural del Xúquer.
(Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana).
g) Camí natural del riu Tajo al riu Guadiana (Castella-la Manxa i Extremadura).
h) Transformació de l’antiga via del ferrocarril (via vella de Lezama) en via verda.
Lezama-Bizkaia.
Disposició addicional cent quaranta-vuitena.
Nacional de Salut.

Targeta sanitària única en el Sistema

El Ministeri de Sanitat, en el marc del desenvolupament, la implantació, el manteniment
i la gestió dels serveis d’interoperabilitat del Node del Sistema Nacional de Salut per a
intercanvi d’informació i coordinació, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè la
targeta sanitària interoperable i els seus mecanismes accessoris permetin la interacció
automàtica i normalitzada dels pacients, sigui quina sigui la seva comunitat de residència,
amb els serveis de Salut de les altres comunitats autònomes, i proporcionin les
funcionalitats d’una targeta sanitària única per a tot el Sistema Nacional de Salut, als
efectes de rebre assistència sanitària en qualsevol comunitat autònoma en les mateixes
condicions que les persones que hi resideixen, en el marc de relació que el Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut determini. Tot això amb la traçabilitat
adequada dels desplaçaments en el territori nacional per garantir la cohesió en el conjunt
del Sistema a través dels fons de compensació establerts.
Disposició addicional cent quaranta-novena.
Sebastià.

Casernes de Loyola, Donostia-Sant

El Govern ha de culminar, durant l’exercici 2021, l’alienació a l’Ajuntament de DonostiaSant Sebastià dels terrenys que en l’actualitat ocupa l’aquarterament de Loyola.
Amb aquesta finalitat s’ha de constituir una comissió entre les dues parts i el preu s’ha
de fixar sobre la base dels aprofitaments que s’obtinguin de la seva requalificació.
Disposició addicional cent cinquantena.

Seguiment de les inversions a Catalunya.

En el si de la Comissió sobre Inversions Estatals en Infraestructures s’ha de fer, amb
caràcter quadrimestral, un seguiment del grau d’execució de les inversions programades
pressupostàriament a la Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquest seguiment té per
objecte l’impuls i l’agilitació d’aquestes inversions, i l’estudi dels mecanismes que en
maximitzin la realització, amb la finalitat que el grau d’execució anual en el territori
esmentat no sigui inferior a la mitjana de la totalitat de la inversió estatal territorialitzada.
Disposició addicional cent cinquanta-unena. Planta pilot hidrometal·lúrgica de
recuperació de materials crítics a partir de residus de la mineria i RAEE al Centre
Nacional d’Investigacions Metal·lúrgiques.
Per tal de complir el manament del punt 37 del Dictamen conclusiu del Congrés dels
Diputats per a la reconstrucció social i econòmica després de la COVID-19, que insta que
Espanya es col·loqui a l’avantguarda europea en la recuperació de materials crítics amb
l’impuls d’una planta metal·lúrgica pròpia, s’autoritza el Govern a incrementar, en el capítol 6
d’inversions i en un milió d’euros, el pressupost del Centre Nacional d’Investigacions
Metal·lúrgiques, dependent del CSIC, per a la construcció d’una planta pilot hidrometal·lúrgica
de recuperació de materials crítics a partir de residus de la mineria i RAEE.
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Assemblea ciutadana del canvi climàtic.

Per a l’elaboració dels plans, els programes, les estratègies, els instruments i les
disposicions de caràcter general que s’adoptin en la lluita contra al canvi climàtic s’autoritza
el govern a establir assemblees ciutadanes del canvi climàtic en els tres nivells
administratius: assemblea nacional, assemblees autonòmiques i assemblees municipals.
La seva composició ha de tenir en compte el principi de representació equilibrada entre
dones i homes i ha d’incloure la participació dels joves. Per al seu desenvolupament i
implementació en el termini d’un any es dota d’un increment pressupostari de dos milions
d’euros en el programa 456N, secció 23.
Disposició addicional cent cinquanta-tresena. Execució de les sentències sobre el
Conveni de col·laboració en matèria de carreteres entre l’Administració General de
l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries i tractament als efectes de la normativa
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels recursos afectats.
1. En el marc d’execució de les sentències del Tribunal Suprem 2075/2017, 255/2018,
415/2018 i 1095/2018 derivades del Conveni de col·laboració en matèria de carreteres
entre l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries,
l’Administració General de l’Estat ha d’abonar al Govern de Canàries en l’exercici 2021 un
import de 100.000,00 milers d’euros amb càrrec a la partida pressupostària 17.38.453B.756.
Aquest import té el caràcter d’a compte, als efectes dels acords que es puguin assolir
entre l’Administració General de l’Estat i el Govern de Canàries per articular l’execució de
les sentències indicades, quant a les actuacions que han estat executades i certificades
davant la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni de referència.
2. Els recursos esmentats els pot aplicar la Comunitat Autònoma de Canàries a
ocupacions no financeres no consolidables, excepcionals i temporals.
Disposició addicional cent cinquanta-quatrena.
Fiscals Estat-Generalitat de Catalunya.

Comissió Mixta d’Afers Econòmics i

En el termini de sis mesos, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la Comissió
Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat de Catalunya s’ha de reunir per
analitzar i acordar de manera definitiva el procediment per fer efectives les transferències
de recursos per part de l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya,
corresponents als serveis de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies i regionals
sobre la xarxa d’amplada ibèrica de la xarxa ferroviària d’interès general, que es van
traspassar a la Generalitat de Catalunya, respectivament, en virtut del Reial decret
2034/2009, de 30 de desembre, i del Reial decret 1598/2010, de 26 de novembre, de
conformitat amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia, les normes a què s’han d’ajustar
els traspassos de funcions i serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya, i tenint en
compte els acords i instruments adoptats fins a la data en relació amb els serveis de
transport de viatgers que assenyala el paràgraf anterior. Aquesta Comissió ha de culminar
la transferència esmentada en l’exercici 2021.
Disposició addicional cent cinquanta-cinquena.
operen amb els Mercas.

Reducció de cànons a les empreses que

S’ha de fomentar per la part de representació de Mercasa en els consells
d’administració de les societats gestores dels Mercas acords que permetin, en els termes
que es detallen a continuació, reduccions de cànons i/o rendes a totes les empreses que
hagin patit un descens en la seva facturació, amb la consegüent disminució d’ingressos,
com a resultat de l’aplicació de les mesures adoptades per pal·liar els efectes de la COVID19.
Els acords de les societats gestores dels Mercas han de detallar el règim de gestió, els
requisits i les condicions específiques corresponents a les reduccions de cànons o rendes.
En tot cas, la reducció del cànon i/o renda és d’un màxim del 50%.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 245

Les reduccions tenen caràcter temporal i, en tot cas, no es poden allargar per més d’un
període de dotze mesos d’aplicació.
Disposició addicional cent cinquanta-sisena. Autorització d’un crèdit extraordinari per al
suport als serveis de transport públic de titularitat d’entitats locals.
1. S’autoritza un crèdit extraordinari per al suport als serveis de transport públic de
titularitat d’entitats locals, que té per objecte dotar-les de més finançament per compensar
el dèficit extraordinari d’aquelles, com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, produït
durant el període de vigència de l’estat d’alarma i fins al final de l’any 2020, que s’ha de
distribuir, durant els exercicis 2020 i 2021, en funció dels ingressos per tarifa corresponents
a aquests serveis per a l’any 2018, de conformitat amb les regles que conté aquest article
i amb el certificat que emeti a l’efecte la persona titular de l’òrgan d’intervenció de cada
entitat local.
Queden inclosos en l’àmbit objectiu de perceptors de les transferències els
ajuntaments, les diputacions provincials, incloses les diputacions forals, els consells i els
cabildos insulars que presten el servei de transport públic.
2. El crèdit extraordinari té una dotació inicial de 275 milions d’euros i es pot ampliar
fins als 1.000 milions d’euros, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat de 2021.
3. L’assignació del finançament que correspongui a cadascuna de les entitats locals
que presten serveis de transport públic s’ha de fer sobre la base de criteris objectius
relacionats amb la disminució dels ingressos per la caiguda de la demanda de transport,
perquè és la causa principal del dèficit extraordinari. Aquests criteris objectius s’han
d’establir en proporció als ingressos obtinguts per aplicació de les tarifes o els preus
públics en un any de referència.
4. Els imports que percebin les entitats locals amb càrrec al crèdit extraordinari que
s’autoritza s’han de destinar exclusivament a finançar la prestació del servei de transport
públic urbà. El finançament del dèficit extraordinari del transport públic es regeix pel que
disposa aquest article, sense que li sigui aplicable la Llei general de subvencions.
Disposició addicional cent cinquanta-setena. Adequació del complement específic del
personal al servei de l’Administració de justícia.
S’ha de procedir a la negociació en l’àmbit de la Mesa de retribucions i ocupació de
l’Administració de justícia d’un increment en els complements específics del personal dels
cossos d’auxili judicial, de tramitació processal i administrativa, de gestió processal i
administrativa, de metges forenses i dels cossos especials de l’Institut Nacional de
Toxicologia i Ciències Forenses, per adequar-los al volum i la responsabilitat en el treball i
aproximar-los als que es perceben en llocs equivalents en altres àmbits.
Igualment s’ha de procedir a l’adequació salarial del cos de lletrats de l’Administració
de justícia en relació amb les noves funcions assumides per aquest cos en les últimes
reformes processals i organitzatives.
Per a això, el Govern ha d’adoptar els acords que corresponguin amb vista a la dotació
pressupostària adequada a la present disposició.
Disposició addicional cent cinquanta-vuitena. Reconeixement de les cotitzacions a la
Seguretat Social al personal de l’Administració de justícia.
El Govern ha de procedir a revisar, d’ofici o a petició de les persones interessades, i
reconèixer com a cotitzats els períodes que constin treballats i no cotitzats del personal de
justícia que presenti diferències entre els períodes efectivament treballats que constin en
el certificat de serveis prestats i els que consten en la seva certificació de cotitzacions.
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Taxa addicional de reposició de la policia

A més del que preveu l’article 19 d’aquesta Llei, i amb la finalitat de garantir l’exercici
de les funcions de les administracions públiques en matèria de seguretat i ordre públic, en
el supòsit que en aplicació del que estableix l’article 206.1 del text refós de la Llei general
de la Seguretat Social es produeixi l’avançament de l’edat de jubilació de les policies
locals, les entitats locals poden disposar durant 2020, exclusivament per a aquest
col·lectiu, d’una taxa addicional de reposició determinada pel nombre de baixes que es
prevegin en aquest exercici i en l’exercici 2021 com a conseqüència de l’esmentat
avançament de l’edat de jubilació. Aquesta taxa addicional s’ha de descomptar de la que
pugui correspondre en els exercicis 2021 i 2022.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera.
sector públic estatal.

Indemnització per residència del personal al servei del

Durant l’any 2021, 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, en les mateixes quanties vigents a 31 de desembre de 2020, amb l’increment
màxim que preveu l’article 18.Dos.
No obstant això, els qui estiguin percebent la indemnització per residència en quanties
superiors a les establertes per al personal del sector públic estatal la continuen meritant
sense cap increment l’any 2021 o amb el que sigui procedent per assolir aquestes últimes.
Disposició transitòria segona.

Complements personals i transitoris.

U. Els complements personals i transitoris i les altres retribucions que tinguin caràcter
anàleg es regeixen per la seva normativa específica i pel que disposa aquesta Llei.
Dos. Els complements personals i transitoris reconeguts en compliment del que
disposa l’article 13 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a 1985, al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
es mantenen en les mateixes quanties que a 31 de desembre de l’any anterior, i
s’absorbeixen per les millores que es puguin derivar del canvi de lloc de treball.
Fins i tot en cas que el canvi de lloc de treball determini una disminució de retribucions,
es manté el complement personal transitori fixat en produir-se l’aplicació del nou sistema,
a l’absorció del qual s’han d’imputar les millores que es 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, i s’entén que tenen aquest caràcter el sou, referit a catorze
mensualitats, el complement de destinació i l’específic.
En cap cas es consideren els triennis, el complement de productivitat, ni les
gratificacions per serveis extraordinaris.
Tres. Els complements personals i transitoris reconeguts al personal de les Forces
Armades i dels cossos de la Guàrdia Civil i Nacional de Policia, així com al personal
funcionari de l’Administració de la Seguretat Social i a l’estatutari de l’Institut Nacional de
Gestió Sanitària, i la resta de personal amb dret a percebre aquests complements, es
regeixen per les mateixes normes que estableix l’apartat dos anterior.
Quatre. Els complements personals i transitoris reconeguts 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 destinació.
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Disposició transitòria tercera. Règim transitori aplicable als vocals del Consell General
del Poder Judicial que no tinguin dedicació exclusiva.
U. Fins que es constitueixi el Consell General del Poder Judicial d’acord amb el
sistema que preveu la Llei orgànica 4/2018, de 28 de desembre, de reforma de la Llei
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, els vocals que no exerceixin el seu càrrec
amb caràcter exclusiu perceben dietes per assistències al Ple o les comissions, sense que
els correspongui cap altra remuneració pel càrrec de vocal, excepte les indemnitzacions
que puguin meritar per raó del servei.
Dos. La quantia global màxima de què disposa el Consell General del Poder Judicial
per abonar aquestes dietes per assistències és de 364.368 euros en còmput anual.
Disposició transitòria quarta. Ampliació del termini que preveuen les disposicions
addicionals vint-i-novena, trentena i trenta-unena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, per a l’autorització i la publicació
dels processos d’estabilització d’ocupació temporal.
Amb caràcter excepcional, s’amplia fins al 31 de desembre de 2021 el termini per
aprovar i publicar els processos d’estabilització d’ocupació temporal a què es refereixen
les disposicions addicionals vint-i-novena, trentena i trenta-unena de la Llei 6/2018, de 3
de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018. En els altres aspectes
aquests processos s’atenen als requisits i les condicions que estableix la disposició
addicional esmentada.
Disposició transitòria cinquena. Comercialització de bitllets subvencionats de transport
regular de passatgers, marítim i aeri.
Les companyies marítimes, així com qualsevol altra persona, física o jurídica, que
intervingui en la comercialització dels bitllets susceptibles de ser subvencionats, disposen
de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per adaptar els seus sistemes i
implementar el que preveu l’apartat dos, paràgraf tercer, de la disposició addicional
tretzena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2013.
Així mateix, les companyies marítimes i aèries, així com qualsevol altra persona, física
o jurídica, que intervingui en la comercialització dels bitllets susceptibles de ser
subvencionats, disposen d’un termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei per adaptar els seus sistemes al que disposa l’apartat quatre, paràgraf tercer, de la
disposició addicional tretzena de l’esmentada Llei 17/2012, de 27 de desembre.
Disposició transitòria sisena. Modificació temporal de les quanties unitàries dels cànons
ferroviaris que preveu l’article 80 d’aquesta Llei.
1. Amb l’objecte de pal·liar els efectes de la crisi provocada per la COVID-19 en el
transport ferroviari, queden sense efecte les quanties unitàries dels cànons ferroviaris que
preveu l’article 80 d’aquesta Llei en el període comprès entre el primer dia del mes següent
a la seva publicació al BOE i el 31 de desembre de 2021, període durant el qual els
administradors d’infraestructures ferroviàries han d’aplicar les quanties unitàries següents
per als cànons ferroviaris:
U. Cànon per utilització de les línies ferroviàries que integren la Xarxa Ferroviària
d’Interès General.
1.

Modalitats i quanties exigibles.

1.1 Cànon per adjudicació de capacitat (modalitat A). Pel servei d’assignació de les
franges horàries, definides a la declaració sobre la xarxa, als candidats corresponents amb
la finalitat que un tren pugui circular entre dos punts durant un període de temps determinat.
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La quantia es determina multiplicant la tarifa unitària per cada tren-quilòmetre adjudicat,
distingint per tipus de línia afectada i tipus de servei.
S’estableixen dos tipus de tarifa, un per als serveis que es portin a terme en línies tipus
A i un altre per als que es produeixin a la resta de línies.
Modalitat A
–
Euros tren-km

Tipus de servei
VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

Línies tipus A.

1,6767

1,4873

1,7350

1,6069

1,7776

0,4446

Línies tipus diferent d’A.

0,5082

0,5133

0,5118

1,3851

0,4110

0,0724

1.2 Cànon per utilització de les línies ferroviàries (modalitat B). Per l’acció i l’efecte
d’utilitzar una línia ferroviària.
La quantia es determina multiplicant la tarifa unitària per cada tren-quilòmetre circulat
distingint per tipus de línia i tipus de servei.
S’estableixen dos tipus de tarifa, un per als serveis que es portin a terme en línies tipus
A i un altre per als que es produeixin a la resta de línies.
Modalitat B
–
Euros tren-km

Tipus de servei
VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

Línies tipus A.

3,6414

3,0043

3,7855

2,3316

0,9797

1,1055

Línies tipus diferent d’A.

0,7247

0,7320

0,7299

1,9752

0,5865

0,1032

1.3 Cànon per utilització de les instal·lacions de transformació i distribució de
l’energia elèctrica de tracció (modalitat C). Per l’acció o l’efecte d’utilitzar les instal·lacions
d’electrificació d’una línia ferroviària.
La quantia es determina multiplicant la tarifa unitària a cada tren-quilòmetre circulat per
línies ferroviàries electrificades distingint per tipus de línia, tipus de servei i tipus de tracció.
S’estableixen dos tipus de tarifa, un per als serveis que es portin a terme en línies tipus
A i un altre per als que es produeixin a la resta de línies.
Modalitat C
–
Euros tren-km

Tipus de servei
VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

Línies tipus A.

0,4865

0,4315

0,5044

0,4665

0,5292

0,1855

Línies tipus diferent d’A.

0,2018

0,2039

0,2033

0,5500

0,1635

0,0287

1.4 Addició al cànon per adjudicació de capacitat (modalitat A) per l’ús no eficient
d’aquesta.
Per tal que continuïn sent un element incentivador de l’ús eficient de la xarxa ferroviària,
els percentatges de diferències mínimes entre capacitat adjudicada i utilitzada que
serveixen de base a l’aplicació d’aquesta addició queden fixats per a 2021 en un 2 per cent
per als serveis de viatgers i un 15 per cent per als serveis de mercaderies.
La quantia de l’addició es determina multiplicant la tarifa unitària per cada tren-km de
diferència, en valor absolut, entre el nombre de trens-quilòmetre adjudicats i el nombre de
trens-quilòmetre efectuats, per tipus de línia i tipus de servei:
– Per als serveis de viatgers, per cada tren quilòmetre de diferència, en valor absolut,
entre la capacitat adjudicada i la utilitzada en un mes per tipus de línia i tipus de servei,
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quan aquesta diferència sigui superior al 2 per cent de la capacitat adjudicada i quan
excedeixi el percentatge esmentat.
– Per als serveis de mercaderies, per cada tren quilòmetre de diferència, en valor
absolut, entre la capacitat adjudicada i la utilitzada en un mes per tipus de línia, quan la
diferència sigui superior al 15 per cent de la capacitat adjudicada i quan excedeixi el
percentatge esmentat.
Euros per tren-km circulats en excés o en defecte
Tipus servei

Tipus de línia

VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

Línies A.

8,6371

3,4358

5,4446

3,3744

1,5089

1,2910

Línies no A.

0,9265

0,9358

0,9332

4,8849

0,7500

0,1319

1.5 Addició al cànon per utilització de les línies ferroviàries (modalitat B) per l’ús de
xarxes d’altes prestacions o l’explotació de serveis d’ample variable o altres situacions
d’elevada intensitat de trànsit en determinats períodes horaris.
La quantia és la que resulti de multiplicar la tarifa unitària per cada plaça-quilòmetre,
calculada sobre la base del tren-quilòmetre del cànon d’utilització i per totes les places que
té el tren en cada trajecte, diferenciant per cadascuna de les línies tipus A i per tipus de
servei.
Euros/100 places-km ofertes
Línies tipus A

Tipus de servei
VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

Línia Madrid-Barcelona-Frontera
francesa.

1,7611

0,0000

0,3023

0,4959

0,0000

0,0000

Línia Madrid-Toledo-Sevilla-Màlaga.

0,8647

0,0000

0,1962

0,3218

0,0000

0,0000

Resta línies A.

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Euros tren-km
Línies tipus diferent d’A

Addició modalitat B.

1.6

Tipus de servei
VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

0,0000

0,0000

0,0000

2,3597

0,0000

0,0000

Bonificació per incentivar el creixement del transport ferroviari.

Amb la finalitat d’incentivar l’explotació eficaç de la xarxa ferroviària i fomentar nous
serveis de transport ferroviari de conformitat amb el que estableix l’article 97.6 de la Llei
38/2015, s’aplica una bonificació en el cànon per utilització de les línies que integren la
Xarxa Ferroviària d’Interès General, modalitats A i B, per als augments de trànsit anuals
d’acord amb els criteris següents:
– Per a les línies A s’aplica per a cada combinació de línia individual i tipus de servei.
– Per a la resta de línies B, C, D i E s’aplica per a cada combinació de tipus de línia i
tipus de servei. S’aplica al conjunt de subjectes passius que operen en cada combinació.
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Per a l’aplicació d’aquesta bonificació l’administrador d’infraestructures ferroviàries ha
d’establir anualment a la declaració sobre la xarxa:
a) El trànsit de referència, Tref, mesurat en tren-km, és el trànsit que l’administrador
d’infraestructures ferroviàries considera normal d’acord amb la situació preexistent o la
seva previsible evolució.
b) El trànsit objectiu, Tobj, mesurat en tren-km, és el trànsit que l’administrador
d’infraestructures ferroviàries determina d’acord amb les seves expectatives de mercat de
les infraestructures i els serveis que aquestes utilitzen.
c) El percentatge de bonificació objectiu per als trànsits incrementals, Bobj, aplicable
als trànsits incrementals quan s’assoleixi el trànsit objectiu fixat d’acord amb les
expectatives de creixement de trànsit. Si l’increment correspon a un valor intermedi entre
el trànsit de referència i el trànsit objectiu, s’aplica una bonificació inferior a la bonificació
objectiu, aplicant un sistema progressiu.
La bonificació es calcula aplicant la fórmula que a aquest efecte recull la Llei 38/2015
a l’article 97.6.
Dos. Cànon per utilització de les instal·lacions de servei titularitat dels administradors
generals d’infraestructures ferroviàries.
1.
1.1

Modalitats i quanties exigibles.
Cànon per la utilització de les estacions de transport viatgers (modalitat A).

La quantia d’aquesta modalitat de cànon es calcula:
1.1.1 En estacions de categoria 1, 2, 3, 4 o 5, multiplicant la tarifa unitària pel nombre
de parades, considerant la categoria de l’estació, el tipus de parada i el tipus de tren.
Euros parada tren
Categoria estació

Tipus parada

Llarga distància

Interurbà

Urbà

1

Destinació.

164,0000

33,7842

8,1082

1

Intermèdia.

63,7800

13,1383

3,1532

1

Origen.

182,2200

37,5380

9,0091

2

Destinació.

78,1100

16,0904

3,8617

2

Intermèdia.

30,3800

6,2574

1,5018

2

Origen.

86,7900

17,8782

4,2908

3

Destinació.

75,2111

15,0422

3,6101

3

Intermèdia.

29,2487

5,8497

1,4039

3

Origen.

83,5678

16,7136

4,0113

4

Destinació.

33,4830

6,6966

1,6072

4

Intermèdia.

13,0212

2,6042

0,6250

4

Origen.

37,2034

7,4407

1,7858

5

Destinació.

13,4793

2,6959

0,6470

5

Intermèdia.

5,2419

1,0484

0,2516

5

Origen.

14,9770

2,9954

0,7189
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1.1.2 En estacions de categoria 6, aplicant a cada nucli de rodalies els imports
tarifaris resultants dels costos d’explotació del conjunt de les estacions d’aquesta categoria
per nucli de rodalies, fraccionant-ne el pagament en 12 mensualitats.
Import mensual
–
Euros

Nucli

Astúries.

6.817

Barcelona.

152.411

Bilbao.

16.368

Cadis.

451

Madrid.

214.246

Màlaga.

16.232

Múrcia.

202

Sant Sebastià.

13.135

Santander.

1.226

Sevilla

1.527

València.

8.904

Astúries (RAM).

12.981

Múrcia (RAM).

1.047

Cantàbria (RAM).

6.247

Bizkaia (RAM).

1.709

Lleó (RAM).

2.967

Total mensual.

456.470

1.1.3 Per serveis fora de l’horari d’obertura de les estacions, multiplicant la tarifa
unitària pel nombre d’hores o fracció d’obertura extraordinària de les estacions, per
categoria d’estació.
Euros per hora

Estacions categoria 1.

632

Estacions categoria 2.

108

Estacions categoria 3.

51

Estacions categoria 4.

23

Estacions categoria 5.

10

Estacions categoria 6.

7

1.2 Addició per intensitat d’ús de les instal·lacions de les estacions de viatgers de
viatgers.
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Aquesta addició s’aplica a les estacions de viatgers de categoria 1 a 5 d’Adif Alta
Velocitat i es calcula multiplicant la tarifa unitària pel nombre de viatgers pujats o baixats
efectivament, en cada parada a l’estació, diferenciant per tipus viatger.
Llarga distància

Interurbà

Urbà-suburbà

0,4084

0,0871

0,0209

Euros/viatger pujat i baixat.

1.3

Cànon de pas per canviadors d’amplada (modalitat B).

La quantia d’aquesta modalitat és la que resulti de multiplicar la tarifa unitària al nombre
de passos de tren per un canviador d’ample en qualsevol dels sentits.
Euros per pas de canviador.

134,8211

1.4. Cànon per la utilització de vies amb andana en estacions per a l’estacionament
de trens per a serveis comercials de viatgers o altres operacions (modalitat C).
C.1 Per estacionament de trens per a serveis comercials de viatgers sense altres
operacions.
Amb caràcter general s’estableix un període de 15 minuts durant el qual el cànon no
és aplicable.
Als efectes de còmput del temps d’estacionament en andanes no es consideren les
parades intermèdies d’un trajecte comercial, ni aquells en què l’administrador
d’infraestructures ferroviàries decideixi la permanència del tren en la via d’estacionament.
Es distingeixen dos períodes horaris en funció de la saturació a les estacions, el
període de saturació ordinària comprès entre les 5,00 hores i les 23,59 hores i el període
horari de menys saturació comprès entre les 0,00 hores i les 4,59 hores, per al qual
s’estableix una tarifa reduïda.
La quantia del cànon és la que resulti d’aplicar a cada tren la tarifa unitària pel temps
d’estacionament, en funció del període horari i la categoria de l’estació.
Euros/tren
Saturació ordinària.
De 5.00 h a 23.59 h.
Tipus estacionament

Saturació baixa.
De 00.00 h a 04.59 h.
Tipus estacionament

A

B

C

A

Estacions categoria 1.

2,2458

3,3688

4,4917

1,1229 1,6844

2,2459

Estacions categoria 2.

1,1229

1,6998

2,2458

0,5615 0,8499

1,1229

Tipus d’estacionament:
A Per cada 5 minuts addicionals o fracció entre 15 i 45 min.
B Per cada 5 minuts addicionals o fracció entre 45 i 120 min.
C Per cada 5 minuts addicionals o fracció a partir de 120 min.
C.2

Per estacionament de trens per a altres operacions.

B

C
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La quantia del cànon és la que resulti d’aplicar la tarifa unitària, determinada en funció
de la categoria de l’estació i del tipus d’operació a efectuar en el tren, al nombre
d’operacions de cada tipus fetes durant el temps d’estacionament.
Euros per operació

Operació neteja de tren en estacions categories 1-2.

0,6818

Operació neteja de tren en resta estacions.

0,5681

Operació neteja de tren en estacions categories 1-2.

0,6722

Càrrega i descàrrega a bord del tren en resta estacions.

0,5601

Per altres operacions.

0,3947

1.5 Cànon per utilització de vies en altres instal·lacions de servei: d’apartat, de
formació de trens i maniobres, de manteniment, rentat i neteja, de subministrament de
combustible (modalitat D).
S’estableix segons temps d’utilització de la via de la instal·lació de servei, la via amb
els seus components bàsics, com són la via, la catenària, els desviaments i l’equipament
addicional.
La quantia d’aquesta modalitat és la resultant de computar l’import per utilització de la
via completa autoritzada, l’import associat a l’equipament amb el qual està dotat aquesta
via i l’import de l’equipament opcional sol·licitat, aplicant l’import unitari de cada concepte
per les unitats corresponents, prorratejant per al període sol·licitat i afectat pel coeficient
de rendiment que estableix l’article 98.4.D) de la Llei 38/2015.
Components base
C via.

5,4020 Euros/m de via-any

C catenària.

1,8260 Euros/m de catenària-any

C desviament tipus I (manual).

564,7550 Euros/u.–any

C desviament tipus II (telecomandat).

2.165,9540 Euros/u.–any

Components d’equipament associats a la via
C passadís entrevies.

1,1910 Euros/m de via-any

C Il·luminació via.

1,3680 Euros/m de via-any

C Il·luminació platja.

2,0260 Euros/m de via-any

C Xarxa de protecció contra incendis.

5,9530 Euros/m de via-any

C Moll de càrrega/descàrrega.

52,4900 Euros/m de via-any
Components d’equipament opcionals

C Safata recollida greixos.

521,5160 Euros/u.–any

C Safata recollida carburant.

820,0490 Euros/u.–any

C Escales d’accés a cabina.

20,9450 Euros/u.–any

C Fossa-forat de descàrrega.

118,0500 Euros/u.–any

C Fossa de manteniment (sense preses).

188,3880 Euros/u.–any

C Rampa per a càrrega/descàrrega.

602,6130 Euros/u.–any

C Presa subministrament aigua, elèctric-aire comprimit. 43,7500 Euros/u.–any
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Així mateix, en aplicació de l’article 98.4.D), s’estableixen les quanties mínimes
següents:
– La quantia mínima per utilització d’instal·lacions de servei per a proveïment de
combustible, per a tots els punts de subministrament de combustible d’ADIF, fixos i mòbils,
és de 3,75 €.
– La quantia mínima per la utilització de la resta d’instal·lacions de servei subjectes a
aquesta modalitat és l’equivalent a la d’un període mínim d’ús de cada instal·lació de
servei de 4 hores.
1.6

Cànon per utilització de punts de càrrega per a mercaderies (modalitat E).

La quantia d’aquesta modalitat és la resultant de computar l’import per utilització de la
via completa autoritzada, el component associat a l’ús de la franja de superfície paral·lela
a via (platja), l’import associat a l’equipament amb el qual està dotat aquesta via i l’import
de l’equipament opcional sol·licitat, aplicant l’import unitari de cada concepte per les unitats
corresponents, prorratejant per al període sol·licitat i afectat pel coeficient de rendiment
que estableix l’article 98.4.E) de la Llei 38/2015.
Components base
C via.

5,4020 Euros/m de via-any

C catenària.

1,8260 Euros/m de catenària-any

C desviament tipus I (manual).

564,7550 Euros/u.–any

C desviament tipus II (telecomandat).

2.165,9540 Euros/u.–any

C Platja tipus I (formigó/llamborda).

19,3400 Euros/m-any

C Platja tipus II (aglomerat).

11,2320 Euros/m-any

C Platja tipus III (llastos).

5,1910 Euros/m-any
Components d’equipament associats a la via

C passadís entrevies.

1,1910 Euros/m de via-any

C Il·luminació via.

1,3680 Euros/m de via-any

C Il·luminació platja.

2,0260 Euros/m de via-any

C Xarxa de protecció contra incendis

5,9530 Euros/m de via-any

C Moll de càrrega/descàrrega.

52,4900 Euros/m de via-any
Components d’equipament opcionals

C Safata recollida greixos.

521,5160 Euros/u.–any

C Safata recollida carburant.

820,0490 Euros/u.–any

C Escales d’accés a cabina.

20,9450 Euros/u.–any

C Fossa-forat de descàrrega.

118,0500 Euros/u.–any

C Fossa de manteniment (sense preses).

188,3880 Euros/u.–any

C Rampa per a càrrega/descàrrega.

602,6130 Euros/u.–any

C Presa subministrament aigua, elèctric-aire comprimit. 43,7500 Euros/u.–any

2. El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana ha de compensar els
administradors d’infraestructures ferroviàries per la diferència existent entre els cànons
que aquestes entitats haurien d’haver percebut mitjançant l’aplicació de les quanties
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unitàries que preveu l’article 80 i les efectivament abonades pels obligats tributaris com a
conseqüència de les liquidacions emeses amb les quanties unitàries que estableix aquesta
disposició transitòria.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Disposició derogatòria primera. Derogació de l’apartat segon de l’article únic del Reial
decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’impost sobre el
patrimoni, amb caràcter temporal.
Es deroga l’apartat segon de l’article únic del Reial decret llei 13/2011, de 16 de
setembre, pel qual es restableix l’impost sobre el patrimoni, amb caràcter temporal.
Disposició derogatòria segona. Derogació de la disposició addicional 47 de la Llei
36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015.
Es deroga, amb efectes des de l’u de gener de 2020, la disposició addicional 47 de la
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, i
es deixen sense efectes els interessos meritats en aplicació de la disposició esmentada.
DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Modificació de la Llei 12/1975, de 12 de març, de protecció de
les obtencions vegetals.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
el punt 4 de la lletra A) de l’article 27 de la Llei 12/1975, de 12 de març, de protecció de les
obtencions vegetals, de la manera següent:
«Els tipus de la taxa codi 047, que consten en el punt 4 de l’article 27 de la Llei
12/1975, de 12 de març, de protecció de les obtencions vegetals, s’eleven a les
quanties que consten a l’annex A.
ANNEX A
Pel manteniment anual dels drets de l’obtentor:
Pel primer any:
Grup primer: 99,37 €.
Grup segon: 59,64 €.
Grup tercer i quart: 39,37 €.
Pel segon any:
Grup primer: 139,10 €.
Grup segon: 99,37 €.
Grup tercer: 79,49 €.
Grup quart: 59,64 €.
Pel tercer any:
Grup primer: 198,74 €.
Grup segon: 159,00 €.
Grup tercer: 119,27 €.
Grup quart: 99,55 €.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 256

Pel quart any:
Grup primer: 238,47 €.
Grup segon: 198,74 €.
Grup tercer: 159,00 €.
Grup quart: 119,27 €.
Pel cinquè any i següents (fins a finalitzar la protecció):
Grup primer: 294,93 €.
Grup segon: 252,77 €.
Grup tercer: 198,74 €.
Grup quart: 159,00 €.»
Disposició final segona. Modificació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’Administració
pública, de la manera següent:
Es fa una nova redacció de l’article segon, que queda redactat de la manera següent:
«Article segon.
U. La meritació dels triennis s’efectua aplicant-hi el valor que correspongui als
del cos, escala, plantilla o plaça amb funcions anàlogues a les exercides durant el
temps de serveis prestats que es reconeguin de conformitat amb el que disposa
l’article anterior.
Els serveis prestats en una condició diferent de la de funcionari de carrera es
valoren, en tot cas i a efectes retributius, en la mateixa quantia que correspongui als
del cos, escala, plantilla o plaça amb funcions anàlogues a les prestades.
Dos. Quan els serveis computables a què es refereix el punt tres de l’article
anterior no arribin a completar un trienni en passar d’una esfera de l’Administració
pública a una altra, es consideren prestats en aquesta última, per tal que siguin
tinguts en compte, als efectes de triennis, segons la legislació que sigui aplicable
seguint l’ordre cronològic de la prestació dels serveis successius.»
Disposició final tercera.
patrimoni nacional.

Modificació de la Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i amb caràcter indefinit, es
modifica la Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del patrimoni nacional, de la manera
següent:
U.

S’afegeix un article onze, nou, amb la redacció següent:
«Article onze.
La persona titular de la Presidència del Consell d’Administració del Patrimoni
Nacional regula el règim de visites i exhibició al públic dels béns que integren el
patrimoni nacional. Els ingressos procedents d’aquestes activitats tenen naturalesa
de preus públics, que estableix el Consell d’Administració del Patrimoni Nacional,
prèvia autorització del Ministeri d’Hisenda.
Així mateix, l’organisme pot acordar la cessió o dipòsit temporals de béns
mobles del patrimoni nacional, en virtut d’un conveni amb altres institucions
públiques o de contractes amb entitats privades, que es regeixen pel dret privat.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 257

Per a l’adequada conservació, defensa i millora dels béns i drets del patrimoni
nacional, i l’ús d’aquests amb fins culturals, científics i docents, s’impulsa la
col·laboració amb entitats privades i particulars.»
Dos.

S’afegeix un article dotze, nou, amb la redacció següent:

«Article dotze.
Els recursos econòmics del patrimoni nacional procedeixen de les fonts
següents:
a. Els béns i valors que constitueixen el seu patrimoni.
b. Els productes i les rendes del patrimoni esmentat i els que derivin de la
gestió dels béns del patrimoni nacional i dels reials patronats, que l’organisme ha de
destinar al compliment dels seus fins.
c. Les consignacions que tingui assignades en els pressupostos generals de
l’Estat.
d. Les transferències corrents o de capital que procedeixin de l’Administració
General de l’Estat o d’altres administracions i entitats públiques.
e. Les donacions, els llegats, els patrocinis i altres aportacions d’entitats
privades i particulars. Correspon al president o presidenta del Consell d’Administració
del Patrimoni Nacional autoritzar l’aplicació d’aquestes aportacions a les despeses
corrents de l’organisme, inclosa la corresponent modificació pressupostària que
sigui necessària.
f. Qualsevol altre recurs que se l’autoritzi a percebre o se li pugui atribuir
segons les disposicions vigents.
Els recursos que especifiquen les lletres anteriors, a excepció dels que
assenyalen les lletres c) i d), constitueixen els recursos propis de l’organisme.
Són ingressos de dret privat els que percebi el Consell d’Administració del
Patrimoni Nacional per la realització d’activitats i l’explotació dels seus béns, quan
no tinguin la naturalesa de preus públics.»
Disposició final quarta. Modificació de la Llei 16/1983, de 24 d’octubre, de creació de
l’organisme autònom Institut de la Dona.
U. L’organisme autònom Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats canvia la
seva denominació per la d’«Institut de les Dones».
Dos. Es modifica l’article primer de la Llei 16/1983, de 24 d’octubre, de creació de
l’organisme autònom Institut de la Dona, que queda redactat de la manera següent:
«Article primer. Naturalesa i règim jurídic.
1. Es crea l’Institut de les Dones, com a organisme autònom dels que preveu
la secció 2a del capítol III del títol II de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, adscrit al Ministeri d’Igualtat.
2. De conformitat amb la disposició addicional vint-i-vuitena de la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’Institut de les
Dones és l’organisme competent al Regne d’Espanya als efectes del que disposen
l’article 20 de la Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de
juliol de 2006, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de
tracte entre homes i dones en assumptes de treball i ocupació (refosa), i l’article 12
de la Directiva 2004/113/CE del Consell, de 13 de desembre de 2004, sobre
aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en l’accés a béns i
serveis i el seu subministrament.
Així mateix, és l’organisme de foment de la igualtat d’acord amb el que preveu
l’article 11 de la Directiva 2010/41/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de
juliol de 2010, sobre l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones
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que exerceixen una activitat autònoma, i per la qual es deroga la Directiva 86/613/
CEEE del Consell.
3. L’Institut de les Dones es regeix pel que disposen la present Llei, la secció
2a del capítol III del títol II de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i la resta de normes que
li siguin aplicables.»
Tres.

Es modifica l’article segon, que queda redactat de la manera següent:

«Article segon.

Finalitats.

L’Institut de les Dones té com a finalitat primordial la promoció i el foment de les
condicions que possibilitin la llibertat, la igualtat real i efectiva entre dones i homes i
la participació de les dones en la vida política, civil, laboral, econòmica, social i
cultural, així com la prevenció i l’eliminació de tota classe de discriminació de les
persones per raó de sexe.»
Quatre. Es modifica l’article tercer, que queda redactat de la manera següent:
«Article tercer. Funcions.
Per complir els seus fins, l’Institut de les Dones ha d’exercir, en l’àmbit de les
competències de l’Estat, les funcions següents:
a) Impulsar i desenvolupar l’aplicació transversal del principi d’igualtat de tracte
i d’oportunitats entre dones i homes, així com elaborar, en cooperació amb altres
departaments, els informes d’aplicació de les directives de la Unió Europea, en què
l’Institut és l’organisme de foment de la igualtat.
b) Rebre i canalitzar en l’ordre administratiu les queixes formulades en casos
concrets de discriminació de fet o de dret per raó de sexe, i assistir de manera
independent les víctimes de discriminació per aquest motiu perquè tramitin les seves
reclamacions.
c) Promoure les mesures dirigides a l’assistència i la protecció de les víctimes
de discriminació per raó de sexe, sense perjudici de les competències assumides
per altres òrgans.
d) Recopilar informació i documentació relativa a la igualtat de gènere; elaborar
informes, estudis i recomanacions sobre les dones a Espanya i sobre matèries que
afectin la igualtat de gènere, en particular sobre les polítiques públiques d’igualtat
d’oportunitats, tant en l’àmbit nacional com internacional; i la seva difusió i intercanvi
amb departaments ministerials i ens públics o privats, d’àmbit internacional,
nacional, autonòmic o local.
e) Dur a terme anàlisis estadístiques, elaborar indicadors i mantenir les bases
de dades estadístiques en les matèries que afectin la igualtat de tracte i d’oportunitats
entre dones i homes; i la seva difusió i intercanvi amb altres ens públics o privats,
d’àmbit internacional, nacional, autonòmic o local competents en aquesta matèria.
Així mateix, l’intercanvi d’informació amb organismes europeus equivalents.
f) Dur a terme totes les activitats que afavoreixin la participació de les dones
en l’activitat econòmica i en el mercat de treball, d’acord amb el que estableix la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, sense perjudici de les competències atribuïdes a
altres departaments.
g) Prevenir i combatre el sexisme i els estereotips de gènere, en les seves
diferents manifestacions i en els diferents àmbits de la vida, en particular en espais
públics, internet, publicitat, mitjans de comunicació, àmbit laboral, sector públic i en
l’àmbit de la justícia, l’educació, l’esport i la cultura.
h) Vetllar pel tractament no sexista de la imatge de les dones en la publicitat,
els mitjans de comunicació, internet o qualsevol altra forma de promoció i difusió
educativa, cultural o recreativa, i atendre les queixes concretes en aquests camps,
a través de l’Observatori d’Imatge de les Dones.
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i) Fomentar les relacions en l’àmbit de les seves competències amb
organitzacions no governamentals d’àmbit estatal, així com amb ens estatals,
autonòmics i locals, públics o privats, i establir la vinculació de l’Institut amb
organismes internacionals dedicats a matèries afins, en particular amb els
organismes europeus equivalents i amb l’Institut Europeu d’Igualtat de Gènere.
j) Elaborar, coordinar i fer el seguiment i l’avaluació del Pla estratègic d’igualtat
d’oportunitats. De la mateixa manera, elaborar l’Informe periòdic, que preveuen els
articles 17 i 18 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes, en col·laboració amb els departaments ministerials, i especialment
amb les unitats d’Igualtat d’aquests departaments.
k) Formular iniciatives i activitats de sensibilització social, informació, formació
i participació, així com dur a terme totes les activitats que es requereixin per assolir
les finalitats exposades, d’acord amb la normativa aplicable.
l) Exercir qualsevol altra de les funcions atribuïdes per la normativa vigent.»
Cinc.

S’afegeix un nou article sisè, amb la redacció següent:

«Article sisè.
La persona titular de l’Institut de les Dones, que té rang de director general, la
nomena el Consell de Ministres a proposta de la persona titular del Ministeri
d’Igualtat.»
Sis. Es modifica la disposició final primera, que queda redactada de la manera
següent:
«S’autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries per al desplegament
i l’aplicació d’aquesta Llei, així com per modificar per reial decret l’adscripció de
l’Institut de les Dones.»
Disposició final cinquena. Modificació del Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic, que desplega els títols preliminar, I,
IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i amb caràcter indefinit, es
modifica el Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini
públic hidràulic, que desplega els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2
d’agost, d’aigües, de la manera següent:
U. Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat a) de l’article 300, que queda redactat de
la manera següent:
«Article 300.
[…]
A les quantitats així deduïdes s’hi han d’afegir les diferències en més o en menys
que puguin resultar entre les quantitats previstes i les despeses realment produïdes
i acreditades en l’últim exercici tancat en el moment de procedir a l’aprovació.»
Dos. Es modifica el primer paràgraf de l’article 303, que queda redactat de la manera
següent:
«Article 303.
El cànon de regulació s’ha de posar al cobrament dins del primer semestre
natural de l’exercici següent a aquell en què sigui aplicable.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
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Tres. Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat a) de l’article 307, que queda redactat
de la manera següent:
«Article 307.
[…]
A les quantitats així deduïdes s’hi han d’afegir les diferències en més o en menys
que puguin resultar entre les quantitats previstes i les despeses realment produïdes
i acreditades en l’últim exercici tancat en el moment de procedir a l’aprovació.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Quatre. Es modifica el primer paràgraf de l’article 310, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 310.
La tarifa d’utilització de l’aigua s’ha de posar al cobrament dins del primer
semestre natural de l’exercici següent a aquell en què sigui aplicable.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Disposició final sisena. 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 des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
el text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu
670/1987, de 30 d’abril, de la manera següent:
U. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’article 33, que queda redactat de la
manera següent:
«2. Així mateix, amb caràcter general, la percepció de les pensions de jubilació
o retir és incompatible amb l’exercici d’una activitat, per compte propi o d’altri, que
doni lloc a la inclusió del seu titular en qualsevol règim públic de la Seguretat Social.
Sense perjudici del que estableix el paràgraf anterior, la percepció de les
pensions de jubilació o retir, en el supòsit que preveu la lletra a) de l’article 28.2 del
present text refós, és compatible amb l’exercici d’una activitat, per compte propi o
d’altri, que doni lloc a la inclusió del seu titular en qualsevol règim públic de la
Seguretat Social, en els termes següents:
a) L’edat d’accés a la pensió de jubilació o retir ha de ser, almenys, l’establerta
com a edat de jubilació forçosa per al corresponent col·lectiu de funcionaris públics.
b) El percentatge aplicable a l’haver regulador als efectes de determinar la
quantia de la pensió ha de ser del cent per cent.
En cas d’exercir una activitat compatible, la quantia de la pensió és equivalent al
cinquanta per cent de l’import resultant en el reconeixement inicial, una vegada
aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública, o el que el pensionista estigui
percebent en la data d’inici de l’activitat, exclòs, en tot cas, el complement per
mínims, que no es pot percebre durant el temps en què es compatibilitzi pensió i
activitat.
No obstant això, si l’activitat s’efectua per compte propi i s’acredita tenir
contractat, almenys, un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió
compatible amb el treball arriba al cent per cent.
Quan es tracti de l’exercici d’una activitat de creació artística per la qual es
percebin ingressos derivats de drets de propietat intel·lectual, inclosos els generats
per la seva transmissió a tercers, la quantia de la pensió compatible amb aquesta
activitat és del cent per cent, i en aquest cas és aplicable el que preveu en matèria
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d’afiliació, altes, baixes i variació de dades i cotització, així com en matèria de
compatibilitat, el Reial decret 302/2019, de 26 d’abril, pel qual es regula la
compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació i l’activitat de creació artística, en
desplegament de la disposició final segona del Reial decret llei 26/2018, de 28 de
desembre, pel qual s’aproven mesures d’urgència sobre la creació artística i la
cinematografia.
La pensió s’ha de revalorar en la seva integritat, en els termes establerts per a
les pensions del règim de classes passives. No obstant això, mentre s’exerceixi el
treball compatible, l’import de la pensió més les revaloracions acumulades es
redueix en un cinquanta per cent. Aquesta reducció no és aplicable quan la pensió
de jubilació sigui compatible amb l’activitat per compte propi i s’acrediti tenir
contractat almenys un treballador per compte d’altri o es tracti d’una activitat
artística.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Dos. Es fa una nova redacció de l’apartat 3 de l’article 39, que queda redactat de la
manera següent:
«3. A la base reguladora determinada d’acord amb les regles anteriors s’ha
d’aplicar el percentatge fix del 50 per 100 per obtenir l’import de la pensió de viduïtat.
Aquest percentatge és del 25 per 100 en el supòsit que el causant dels drets
hagi mort després d’haver estat declarat inutilitzat en acte de servei o com a
conseqüència d’aquest i d’haver-se assenyalat al seu favor la corresponent pensió
extraordinària.
No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, en els termes que es
determinin per reglament, aquests percentatges s’incrementen en 8 o en 4 punts,
respectivament, quan en la persona beneficiària concorrin els requisits següents:
a) Haver complert una edat igual o superior a 65 anys.
b) No tenir dret a cap altra pensió pública espanyola o estrangera. Aquest
increment és compatible amb les pensions públiques, ja siguin espanyoles o
estrangeres, amb una quantia que no excedeixi l’import d’aquest. En aquests
supòsits, l’increment de la pensió de viduïtat s’abona exclusivament per la diferència
entre la quantia d’aquest i la de la pensió percebuda pel beneficiari.
c) No percebre ingressos per la realització d’un treball per compte d’altri o per
compte propi.
d) No percebre rendiments del capital, d’activitats econòmiques o guanys
patrimonials, d’acord amb el concepte establert per a aquestes rendes en l’impost
sobre la renda de les persones físiques, que en còmput anual superin el límit
d’ingressos que estableixi la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat
per ser beneficiari de la pensió mínima de viduïtat.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Tres. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’article 41, que queda redactat de la
manera següent:
«2. En el supòsit en què l’orfe no faci un treball lucratiu per compte d’altri o
propi o quan, tot i fer-lo, els ingressos que obtingui en còmput anual siguin inferiors
a l’import del salari mínim interprofessional que es fixi en cada moment, també en
còmput anual, pot ser beneficiari de la pensió d’orfandat sempre que, en la data de
la mort del causant, tingui menys de vint-i-cinc anys. En aquest cas, la pensió
s’extingeix quan el titular compleixi els vint-i-cinc anys d’edat, llevat que estigui
cursant estudis, supòsit en què es manté la percepció de la pensió d’orfandat fins al
dia primer del mes següent a l’inici del següent curs acadèmic.
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No obstant això, si l’orfe s’incapacita per a qualsevol treball abans de complir els
vint-i-cinc anys d’edat, té dret a la pensió d’orfandat amb caràcter vitalici.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Quatre. Es fa una nova redacció de la disposició addicional dinovena, que queda
redactada de la manera següent:
«Disposició addicional dinovena.
pensions de viduïtat.

Increment del percentatge de determinades

L’increment de 8 punts aplicable sobre la base reguladora corresponent per
determinar l’import de la pensió de viduïtat, establert a l’últim paràgraf de l’article
39.3, és així mateix aplicable, amb els mateixos requisits, a les pensions de viduïtat
causades a l’empara de la legislació vigent a 31 de desembre de 1984.
En els supòsits de pensions de viduïtat causades a l’empara de la legislació
especial de guerra, aquest increment es porta a terme en els termes següents:
a) Les pensions l’import de les quals es calcula mitjançant l’aplicació d’un
determinat percentatge s’incrementen d’acord amb el que preveu l’article 39.3, amb
els requisits que s’hi estableixen.
b) Les pensions l’import de les quals és igual a la quantia mínima de les
pensions de viduïtat de més grans de 65 anys en el sistema de la Seguretat Social
s’incrementen en la mateixa quantia que aquestes.»
Disposició final setena. Modificació de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de
la protecció de les obtencions vegetals.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals,
de la manera següent:
Es modifica el punt 3 de l’article 53, que queda redactat de la manera següent:
«L’import de la taxa derivada del fet imposable que preveu el número anterior és
de 381,27 €.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Disposició final vuitena. Modificació del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions
en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, de la manera següent:
S’afegeix una secció 5a al capítol III, amb la redacció següent:
«Secció 5a Infraccions de les mutualitats de previsió social autoritzades per
actuar com a alternatives al règim especial dels treballadors per compte propi o
autònoms
Article 32 bis. Infracció greu.
No posar a disposició de la Tresoreria General de la Seguretat Social la relació
telemàtica dels professionals col·legiats que hi estan integrats a la qual es refereix
l’apartat 4 de la disposició addicional divuitena del text refós de la Llei general de la
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, en el
termini i amb el contingut que estableix la disposició esmentada.»
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Disposició final novena. Modificació del text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
el text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol,
de la manera següent:
U. Es fa una nova redacció de la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 30, que queda
redactat de la manera següent:
«Article 30.

Funcions del president de l’organisme.

[…]
c) Autoritzar les despeses que es facin amb càrrec a crèdits del pressupost de
l’organisme i ordenar els pagaments corresponents, inclosos els supòsits de
responsabilitat patrimonial en què el dany derivi de la realització d’obres amb càrrec
al propi pressupost de l’organisme, la prestació de serveis propis de l’organisme i la
gestió i conservació ordinària de les seves instal·lacions.»
Dos. Es fa una nova redacció del paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 113, que
queda redactat de la manera següent:
«El preu bàsic per metre cúbic es fixa en 0,01808 euros per a l’aigua residual
urbana i en 0,04520 euros per a l’aigua residual industrial. Aquests preus bàsics es
poden revisar periòdicament a les lleis de pressupostos generals de l’Estat.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Tres. Es fa una nova redacció de l’apartat 7 de l’article 114, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 114.

Cànon de regulació i tarifa d’utilització de l’aigua.

[…]
7. L’organisme de conca, d’acord amb el que estableix aquest article, ha de
determinar les quanties anuals del cànon de regulació i de la tarifa d’utilització de
l’aigua abans del començament de l’exercici a què s’apliquin, i ha de practicar les
liquidacions corresponents durant el primer semestre de l’any natural següent a
aquell en què siguin aplicables.»
Disposició final desena.
d’universitats.

Modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,

Amb efectes de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica la
disposició addicional vint-i-novena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, que queda redactada en els termes següents:
«Disposició addicional vint-i-novena.

Funcions de tutoria.

1. Les universitats no presencials disposen de professorat propi i, en
determinats casos en atenció a les seves característiques especials, també de
professorat col·laborador, que exerceix funcions de suport docent, i efectua activitats
d’orientació i acompanyament en l’aprenentatge dels i les estudiants, a temps
parcial, amb externalitat, plena independència i autonomia organitzativa, i amb
aportació dels mitjans necessaris i de la seva experiència tècnica i professional.
Aquests col·laboradors han de tenir una dedicació professional principal aliena a la
universitat.
2. Les universitats no presencials, promogudes o participades pel sector públic
i que operin amb preus públics, en atenció a les seves característiques i necessitats
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especials, es poden acollir a la modalitat de contractació laboral pròpia del
professorat associat, en els termes en què regula aquesta categoria de professorat
l’article 53 de la present Llei.
3. Sense perjudici del que estableix l’article 72.3, els professors d’universitats
públiques poden exercir funcions de tutoria en universitats no presencials, públiques
o parcialment finançades per comunitats autònomes i que operin amb preus
públics.»
Disposició final onzena. Modificació de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es fa una
nova redacció de l’apartat set de l’article 22 de la Llei de 24/2001, de 27 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, amb la redacció següent:
«Set.

La tarifa unitària d’aproximació queda fixada en els imports següents:

a) Als aeroports d’Alacant-Elx, Josep Tarradellas-Barcelona-El Prat, Bilbao,
Fuerteventura, Gran Canària, Eivissa, César Manrique-Lanzarote, Adolfo SuárezMadrid-Barajas, Màlaga-Costa del Sol, Menorca, Palma de Mallorca, Sevilla,
Tenerife Nord, Tenerife Sud i València, 20,01 euros.
b) Als aeroports d’A Coruña, Almeria, Astúries, Girona, Federico García LorcaGranada-Jaén, Jerez, La Palma, Reus, Santiago i Vigo, 18,01 euros.
c) Als aeroports de Talavera la Real (Badajoz), Madrid-Cuatro Vientos, Melilla,
Regió de Múrcia, Pamplona, Sabadell, Matacán (Salamanca), Sant Sebastià, Seve
Ballesteros-Santander, Villanubla (Valladolid), Vitòria, Saragossa i la resta dels
aeroports als quals ENAIRE presti serveis de navegació aèria d’aproximació, 15,00
euros.
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana pot modificar aquesta
classificació en funció del trànsit que suportin els aeroports.»
Disposició final dotzena. Modificació del text refós de la Llei de regulació dels plans i fons
de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, de la manera següent:
Es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 5, que queda redactada de la manera
següent:
«Article 5.

Principis bàsics dels plans de pensions.

[…]
a) El total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als
plans de pensions que regula aquesta Llei no pot excedir els 2.000 euros.
Aquest límit s’ha d’incrementar en 8.000 euros, sempre que aquest increment
provingui de contribucions empresarials.
Les aportacions pròpies que l’empresari individual faci a plans de pensions
d’ocupació dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip, es consideren
contribucions empresarials, als efectes del còmput d’aquest límit.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 265

Disposició final tretzena. Modificació de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix
el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització
d’organismes modificats genèticament.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
l’article 28 de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la
utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats
genèticament, que queda redactat de la manera següent:
«Article 28.

Tarifes.

1. Les quotes exigibles en els supòsits que preveu el paràgraf a) de l’article 24
són les següents:
a) Primera utilització d’instal·lacions per a activitats d’utilització confinada de
risc nul o insignificant: 1.378,00 euros
b) Primera utilització d’instal·lacions per a activitats d’utilització confinada de
baix risc: 2.902,34 euros.
c) Primera utilització d’instal·lacions per a activitats d’utilització confinada de
risc moderat: 3.634,03 euros.
d) Primera utilització d’instal·lacions per a activitats d’utilització confinada d’alt
risc: 4.829,11 euros.
2. Les quotes exigibles en els supòsits que preveu el paràgraf b) de l’article 24
són les següents:
a) Utilització confinada d’organismes modificats genèticament en activitats de
baix risc, en instal·lacions comunicades prèviament, per a activitats d’utilització
confinada del mateix risc o superior: 1.506,05 euros.
b) Utilització confinada d’organismes modificats genèticament en activitats de
risc moderat, en instal·lacions comunicades prèviament, per a activitats d’utilització
confinada d’aquest risc o superior: 1.871,89 euros.
c) Utilització confinada d’organismes modificats genèticament en activitats d’alt
risc, en instal·lacions comunicades prèviament, per a activitats d’utilització confinada
del mateix risc: 2.420,65 euros.
3. La quota exigible en el supòsit que preveu el paràgraf c) de l’article 24 és la
següent: 5.518,11 euros.
4. La quota a satisfer en el supòsit que preveu el paràgraf d) de l’article 24 és
la següent: 14.682,45 euros.»
Disposició final catorzena.
aèria.

Modificació de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida s’afegeix una
disposició addicional vintena, nova, a la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria,
amb la redacció següent:
«Disposició addicional vintena. Quantia aplicable a passatgers en els viatges amb
destinació a un aeroport del Regne Unit.
Fins al 28 de febrer de 2022 en els viatges amb destinació a un aeroport del
Regne Unit, als efectes de la fixació d’imports de les prestacions públiques
patrimonials per sortida de passatgers, d’acord amb el que disposa l’article 78, i el
servei d’assistència de majordomatge (càtering), d’acord amb el que disposa l’article
89.1.5, s’hi han d’aplicar les quanties per passatgers vigents per a usuaris amb
destinació a l’EEE.»
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Disposició final quinzena. Modificació de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni
de les administracions públiques.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida s’afegeix un
apartat 6, nou, a l’article 20 ter de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques, amb la redacció següent:
«Article 20 ter. Efectes de la declaració d’hereu abintestat.
[…]
6. L’herència es considera en administració fins que el director general del
Patrimoni de l’Estat aprovi el compte de liquidació de l’abintestat i s’acordi l’aplicació
del cabal líquid obtingut. Fins a aquest moment, les despeses ocasionades per
l’administració dels béns o que es derivin de la seva titularitat o tinença, com
impostos, taxes, quotes de comunitat de propietaris i qualssevol altres de semblants,
es consideren deutes i càrregues de l’herència als efectes del que preveu l’apartat
1r de l’article 1023 del Codi civil.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Disposició final setzena.
subvencions.

Modificació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de la manera següent:
U. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’article 10, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 10.

Òrgans competents per a la concessió de subvencions.

[…]
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, la concessió de subvencions
d’una quantia superior a 12 milions d’euros requereix l’autorització prèvia del Consell
de Ministres o, en cas que així ho estableixi la normativa reguladora de la subvenció,
de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.
En el cas de subvencions concedides en règim de concurrència competitiva,
l’autorització a què es refereix el paràgraf anterior s’ha d’obtenir abans de l’aprovació
de la convocatòria la quantia de la qual superi el límit esmentat.
En el cas de convocatòries que, en aplicació del que disposen l’article 23.2 b)
d’aquesta Llei i el 58.2 del seu Reglament, fixin, a més de la quantia total màxima,
una quantia addicional, l’import que indica el primer paràgraf d’aquest apartat s’ha
d’entendre per referència al global que resulti de la quantia màxima i la quantia
addicional prevista. Aquest import global s’ha de reflectir en la proposta d’acord que
se sotmeti a autorització, de manera que, una vegada adoptat l’acord, l’autorització
s’entén efectuada fins a aquest import. Si en la proposta d’acord no es reflecteix la
quantia addicional és necessari obtenir una nova autorització del Consell de
Ministres.
L’autorització esmentada no implica l’aprovació de la despesa, que, en tot cas,
correspon a l’òrgan competent.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Dos. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’article 51, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 51.
[…]

Efectes dels informes de control financer.
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2. L’òrgan gestor ha de comunicar a la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, en el termini de dos mesos a partir de la recepció de l’informe de control
financer, la incoació de l’expedient de reintegrament o la discrepància amb la seva
incoació, que ha de ser motivada. En aquest últim cas, la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat pot emetre un informe d’actuació adreçat al titular del
departament del qual depengui o al qual estigui adscrit l’òrgan gestor de la
subvenció, que ha de traslladar, així mateix, a l’òrgan gestor.»
Tres. S’afegeix una nova disposició addicional vint-i-setena, que queda de la manera
següent:
«Disposició addicional vint-i-setena. Centres tecnològics.
En el supòsit de beneficiaris de les subvencions que formin part dels òrgans de
govern dels centres tecnològics d’àmbit estatal, inscrits en el Registre de centres
tecnològics i centres de suport a la innovació, i de centres tecnològics d’àmbit
autonòmic inscrits en els seus registres corresponents, i que compleixin els requisits
que estableixi el Ministeri de Ciència i Innovació, no és aplicable el que preveuen
l’article 29, 3, lletra b), l’article 29,7,d) i l’article 31,3 de la present Llei general de
subvencions.»
Quatre. S’afegeix una nova disposició transitòria quarta, que queda redactada de la
manera següent:
«Establiment dels requisits que han de complir els centres tecnològics esmentats
a la disposició addicional vint-i-setena.
Els requisits esmentats a la disposició addicional vint-i-setena s’han d’establir
mitjançant una ordre ministerial, que s’ha de dictar en el termini de tres mesos des
de la seva entrada en vigor.»
Disposició final dissetena.
pressupostària.

Modificació de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, de la manera següent:
U. S’afegeix un ordinal 3r, nou, a la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 2, amb la
redacció següent:
«Article 2.

Sector públic estatal.

[…]
3r Agències estatals.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Dos. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’article 37, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 37.

Remissió a les Corts Generals.

[…]
2. Al projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat s’hi ha d’adjuntar la
documentació complementària següent:
a) Les memòries descriptives dels programes de despesa i els seus objectius
anuals.
b) L’informe d’impacte de gènere.
c) L’informe de l’impacte en la infància, en l’adolescència i en la família.
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d) L’informe d’alineament dels pressupostos generals de l’Estat amb els
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.
e) Un annex amb el desenvolupament econòmic dels crèdits, per centres
gestors de despesa.
f) Un annex, de caràcter plurianual, dels projectes d’inversió pública, que n’ha
d’incloure la classificació territorial.
g) La liquidació dels pressupostos de l’any anterior i un avanç de la liquidació
de l’exercici corrent.
h) Els comptes i balanços de la Seguretat Social de l’any anterior.
i) Els estats consolidats dels pressupostos.
j) Un informe econòmic i financer, que ha d’incloure una explicació dels
continguts de cada pressupost, amb especificació de les principals modificacions
que presentin en relació amb els vigents.
k) Una memòria dels beneficis fiscals.»
Tres.
següent:

Es fa una nova redacció de l’article 38, que queda redactat de la manera

«Article 38.

Pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat.

1. Si la Llei de pressupostos generals de l’Estat no s’aprova abans del primer
dia de l’exercici econòmic corresponent, es consideren automàticament prorrogats
els pressupostos inicials de l’exercici anterior fins que s’aprovin i es publiquin els
nous en el ‘‘Butlletí Oficial de l’Estat’’.
2. La pròrroga no afecta els crèdits per a despeses corresponents a programes
o actuacions que acabin en l’exercici els pressupostos del qual es prorroguen o per
a obligacions que s’extingeixin en l’exercici esmentat.
3. L’estructura orgànica del pressupost prorrogat s’ha d’adaptar, sense
alterar-ne la quantia total, a l’organització administrativa en vigor en l’exercici en què
el pressupost s’hagi d’executar.
4. El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Hisenda, ha d’acordar els
criteris per instrumentar l’aplicació dels apartats anteriors.»
Quatre. Es fa una nova redacció dels apartats 2 i 3 de l’article 66, que queden
redactats de la manera següent:
«Article 66.

Tramitació.

[…]
2. No estan obligades a presentar el programa d’actuació plurianual les
societats mercantils estatals que, d’acord amb el que disposa la legislació mercantil
vigent, puguin formular balanç, estats de canvis en el patrimoni net i memòria
abreujats, llevat que rebin amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat
subvencions d’explotació o capital o una altra aportació de qualsevol naturalesa.
Tampoc han de presentar el programa d’actuació plurianual les fundacions del
sector públic estatal, les societats mercantils estatals, amb forma de societat
anònima, les accions de les quals estiguin admeses a negociació en un mercat
secundari oficial de valors, i les entitats tenidores de les accions.
3. Les entitats públiques empresarials i altres entitats del sector públic estatal,
incloses les societats mercantils estatals, sotmeses a la normativa mercantil en
matèria comptable, que exerceixin el control sobre altres entitats sotmeses a la
normativa esmentada i formin un grup d’acord amb els criteris que preveu l’article
42.1 del Codi de comerç, poden presentar els seus pressupostos d’explotació i de
capital i, si s’escau, els seus programes d’actuació plurianual de manera consolidada
amb les entitats que l’integren, amb una relació de les entitats objecte de presentació
consolidada. Aquesta norma no s’aplica a les societats mercantils estatals que, al
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seu torn, estiguin participades majoritàriament, de manera directa o indirecta, per
una altra entitat que hagi d’elaborar els pressupostos d’explotació i de capital.
No estan obligades a presentar el programa d’actuació plurianual de manera
consolidada en cas que alguna de les societats del grup tingui la consideració de
societat mercantil estatal, amb forma de societat anònima, les accions de la qual
estiguin admeses a negociació en un mercat secundari oficial de valors.
Han de presentar, en tot cas, el pressupost d’explotació i de capital i, si s’escau,
el programa d’actuació plurianual de manera individualitzada les entitats públiques
empresarials, llevat de les que siguin tenidores d’accions de societats mercantils
estatals, amb forma de societat anònima, les accions de les quals estiguin admeses
a negociació en un mercat secundari oficial de valors, així com les fundacions del
sector públic estatal, i les societats mercantils estatals que sol·licitin amb càrrec als
pressupostos generals de l’Estat subvencions d’explotació o capital o una altra
aportació de qualsevol naturalesa.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Cinc. Es fa una nova redacció de l’apartat 5 de l’article 74, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 74. Competències en matèria de gestió de despeses.
[…]
5. Els òrgans dels departaments ministerials, dels seus organismes autònoms
i de les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social, competents per
a la subscripció de convenis o contractes programa amb altres administracions
públiques o amb entitats públiques o privades, necessiten l’autorització del Consell
de Ministres quan l’import de la despesa que es derivi d’aquells sigui superior a
dotze milions d’euros.
El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable als convenis que formalitzin
els compromisos financers de crèdits gestionats per les comunitats autònomes de
conformitat amb l’article 86 d’aquesta Llei.
Així mateix, les modificacions de convenis o contractes programa autoritzats pel
Consell de Ministres de conformitat amb el que disposa el paràgraf primer anterior,
requereixen l’autorització del mateix òrgan quan impliquin una alteració de l’import
global de la despesa, de la seva destinació concreta o, si s’escau, dels calendaris
que s’hagin establert per a l’amortització o la devolució d’actius financers.
També requereixen l’autorització prèvia del Consell de Ministres a què fa
referència el present article els acords que tinguin per objecte la resolució de
convenis o contractes programa la subscripció o modificació dels quals hagi estat
autoritzada per l’òrgan esmentat de conformitat amb el que disposen els paràgrafs
anteriors, independentment del moment en què s’hagin subscrit aquests negocis
jurídics.
L’autorització del Consell de Ministres implica l’aprovació de la despesa que es
derivi del conveni o contracte programa.
Amb caràcter previ a la subscripció de qualsevol conveni o contracte programa
s’ha de tramitar l’oportú expedient de despesa, en què hi ha de constar l’import
màxim de les obligacions a adquirir, i en cas que es tracti de despeses de caràcter
plurianual, la corresponent distribució per anualitats. En els supòsits en què, d’acord
amb els paràgrafs anteriors, sigui preceptiva l’autorització del Consell de Ministres,
la tramitació de l’expedient de despesa s’ha de portar a terme abans de l’elevació de
l’assumpte a aquest òrgan.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
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Sis. Es fa una nova redacció de l’apartat 3 de l’article 79, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 79.

Pagaments a justificar.

[…]
3. D’acord amb el que estableix l’article 49 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària, amb càrrec a tots els lliuraments a justificar,
exclusivament es poden imputar les obligacions derivades de les actuacions dutes
a terme i exigibles en l’exercici pressupostari al qual correspon el lliurament aprovat.
No obstant això, el Consell de Ministres pot acordar que, amb els fons lliurats a
justificar per a despeses a l’estranger imputades a un pressupost, s’atenguin
despeses efectuades en l’exercici següent, si això es considera rellevant per a
l’interès general.
A aquests efectes, és obligatori que en totes les propostes de pagament a
justificar, sigui quina sigui la seva finalitat, s’inclogui un calendari de les actuacions
que es pretenguin finançar amb el lliurament corresponent.
Si del calendari es deriva l’existència de despeses plurianuals s’ha de tramitar
un expedient de despeses que desglossi les anualitats corresponents a l’exercici
corrent i a exercicis posteriors.
En tot cas, la quantitat no invertida dels lliuraments en l’exercici en què aquests
s’aprovin s’ha de justificar mitjançant una carta de pagament demostrativa del seu
reintegrament al Tresor Públic pel caixer pagador corresponent.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Set. Es fa una nova redacció de l’article 86, que queda redactat de la manera
següent:
«Article 86.

Crèdits gestionats per les comunitats autònomes.

1. Els crèdits de la Llei de pressupostos generals de l’Estat destinats al
finançament de sectors, serveis, activitats o matèries respecte dels quals les
comunitats autònomes tinguin assumides competències d’execució i no hagin estat
objecte de transferència directa en virtut de la Llei esmentada, s’han de distribuir
territorialment a favor d’aquestes comunitats autònomes, mitjançant normes o
convenis de col·laboració que han d’incorporar criteris objectius de distribució i, si
s’escau, fixar les condicions de gestió dels fons, d’acord amb el que estableix
l’apartat 2 d’aquest article.
En cap cas han de ser objecte de distribució territorial els crèdits que hagi de
gestionar un òrgan de l’Administració General de l’Estat o organisme que en
depengui per assegurar la plena efectivitat d’aquests dins de l’ordenació bàsica del
sector, garantir possibilitats idèntiques d’obtenció o gaudi per part dels seus
potencials destinataris en tot el territori nacional o evitar que se sobrepassi la quantia
global dels fons estatals destinats al sector.
2. En l’execució dels crèdits que s’hagin de distribuir territorialment a favor de
les comunitats autònomes, per a la seva gestió i administració, s’han de tenir en
compte les regles següents:
Primera. La gestió i administració s’ha d’efectuar de conformitat amb la
normativa estatal que reguli cada tipus de despesa i, si s’escau, per les comunitats
autònomes en la mesura en què siguin competents per fer-ho.
Segona. a) Els criteris objectius que serveixin de base per a la distribució
territorial dels crèdits pressupostaris, així com la seva distribució, els ha de fixar la
conferència sectorial corresponent al començament de l’exercici econòmic.
Quan l’import total a distribuir sigui superior a 12 milions d’euros, s’ha d’obtenir,
amb caràcter previ a la convocatòria de la conferència sectorial, l’autorització del
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Consell de Ministres. Aquesta autorització no comporta l’aprovació de la despesa,
que correspon a l’òrgan competent en cada cas. Als efectes d’obtenir l’autorització,
s’ha de remetre la proposta de distribució a sotmetre a la conferència sectorial.
En relació amb l’import que preveu el paràgraf anterior, s’ha d’atendre la quantia
total de la proposta de distribució que se sotmeti a la conferència sectorial en cada
moment, sense que sigui procedent als efectes del càlcul del límit quantitatiu dels 12
milions d’euros acumular la quantia derivada de la distribució inicial i les quanties
addicionals que, si s’escau, s’hagin efectuat o es proposin per a aquests mateixos
crèdits en el mateix exercici pressupostari.
L’aprovació de la despesa l’ha d’efectuar l’òrgan competent amb caràcter previ
a la celebració de la conferència sectorial.
b) En els casos en què, de conformitat amb el que disposa el punt a) anterior,
el Consell de Ministres hagi autoritzat la proposta de distribució dels crèdits,
qualsevol proposta de distribució d’una quantia addicional que afecti aquests crèdits
requereix l’autorització del Consell de Ministres, independentment de l’import de la
quantia addicional objecte de distribució.
Tercera. La proposta de distribució del crèdit que se sotmeti a la conferència
sectorial s’ha de supeditar de manera estricta al compliment de les exigències dels
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per la qual cosa, amb
caràcter previ a l’autorització del Consell de Ministres, si s’escau, i a l’aprovació per
l’òrgan competent de la despesa total màxima que pot ser objecte de distribució,
s’han d’obtenir els informes que siguin preceptius d’acord amb la normativa. Per part
de l’Administració General de l’Estat es poden establir, en els casos en què estigui
justificat, reserves generals de crèdits no distribuïts en l’origen amb la finalitat de
cobrir necessitats o demandes imprevistes al llarg de l’execució del pressupost.
Quarta. Acordada la distribució dels crèdits per la conferència sectorial,
correspon als òrgans competents de l’Administració General de l’Estat o organismes
que en depenen la subscripció o aprovació dels instruments jurídics, convenis o
resolucions, a través dels quals es formalitzin els compromisos financers.
Cinquena. 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 produir més excepció a aquesta regla que la del
pagament corresponent al primer trimestre, que només es poden fer efectius una
vegada s’hagi aprovat definitivament la distribució territorial dels crèdits i s’hagin
subscrit o formalitzat els corresponents compromisos financers, convenis o
resolucions, en els termes que preveuen les regles anteriors.
Quan els crèdits a distribuir tinguin per finalitat prestacions de caràcter personal
o social s’han de lliurar a les comunitats autònomes per dotzenes parts, al
començament del mes.
Els pagaments corresponents al finançament del Programa operatiu de pesca
per a les regions d’objectiu 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 que s’hagin acordat a la conferència sectorial els
criteris objectius de distribució i la distribució resultant, així com la ratificació
mitjançant un acord del Consell de Ministres.
Els pagaments corresponents al finançament d’actuacions d’agricultura, de
desenvolupament rural i de medi ambient cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER), i les actuacions en el sector pesquer dels
programes de pesca cofinançats pel Fons Europeu de la Pesca (FEP), es poden
lliurar en la seva totalitat una vegada hagin estat acordats en les corresponents
conferències sectorials els criteris objectius de distribució i la distribució resultant,
així com la ratificació mitjançant acord del Consell de Ministres.
Sisena. Els romanents de fons no compromesos resultants en finalitzar cada
exercici, que estiguin en poder de les comunitats autònomes, continuen mantenint
la destinació específica per a la qual van ser transferits i s’utilitzen en l’exercici
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següent com a situació de tresoreria en l’origen com a romanents que s’han de
descomptar de la quantitat que correspongui transferir a cada comunitat autònoma.
Si la despesa o actuació a què correspon el romanent resulta suprimida en el
pressupost de l’exercici següent, aquell s’ha de destinar en primer lloc a fer efectives
les obligacions pendents de pagament al final de l’exercici immediatament anterior i
el sobrant que no estigui compromès s’ha de reintegrar a l’Estat.
Setena. Finalitzat l’exercici econòmic, i no més tard del 31 de març de l’exercici
següent, les comunitats autònomes han de remetre al departament ministerial
corresponent un estat d’execució de l’exercici, en què han d’indicar les quanties
totals de compromisos de crèdits, obligacions reconegudes i pagaments realitzats
durant l’any, detallat per cada una de les aplicacions pressupostàries del pressupost
de despeses de l’Estat des de les quals es van realitzar les transferències de fons.
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 distribució de fons.
Vuitena. Les comunitats autònomes que gestionin els crèdits a què es refereix
el present article han de procedir a un control adequat dels fons rebuts que
n’asseguri la correcta obtenció, gaudi i destinació pels perceptors finals.
3. En el cas d’actuacions cofinançades amb el Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) que disposin d’una programació aprovada per
la Unió Europea i l’execució de les quals sigui competència de les comunitats
autònomes, els crèdits que figurin a la Llei de pressupostos generals de l’Estat, com
a aportació de fons de l’Administració General de l’Estat (AGE) s’han de lliurar amb
la periodicitat amb la qual es remetin els imports finançats amb els avançaments de
tresoreria a què es refereix l’article 82.1.a).»
Vuit. Es fa una nova redacció de l’article 90, que queda redactat de la manera
següent:
«Article 90.

Tresor Públic.

Constitueixen el Tresor Públic tots els recursos financers, ja siguin diners, valors
o crèdits de l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms i la
resta d’entitats del sector públic administratiu estatal, amb exclusió dels subjectes
que preveu l’article 2.2. b), d), g) i h) i 2.3, tant per operacions pressupostàries com
no pressupostàries.»
Nou.
següent:

Es fa una nova redacció de l’article 91, que queda redactat de la manera

«Article 91.

Funcions del Tresor Públic.

Són funcions encomanades al Tresor Públic:
a) Pagar les obligacions de l’Estat i recaptar els seus drets, sense perjudici del
que estableix l’article 103 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat.
b) Servir el principi d’unitat de caixa mitjançant la centralització de tots els fons
i els valors generats per operacions pressupostàries i no pressupostàries.
b bis) Gestionar els recursos financers que integren el Tresor Públic mitjançant
la concertació de les operacions financeres actives o passives necessàries per
assegurar l’eficiència d’aquests recursos.
c) Distribuir en el temps i en el territori les disponibilitats dineràries per a la
satisfacció puntual de les obligacions de l’Estat.
d) Contribuir al bon funcionament del sistema financer nacional.
e) Emetre, contreure i gestionar el deute de l’Estat i executar les operacions
financeres relatives a aquest.
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f) Respondre dels avals contrets per l’Estat segons les disposicions d’aquesta
Llei.
g) Dur a terme les altres que es derivin o relacionin amb les enumerades
anteriorment.»
Deu.
següent:

Es fa una nova redacció de l’article 106, que queda redactat de la manera

«Article 106.

Pressupost monetari.

1. La persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital,
amb l’objecte d’aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments i una
estimació correcta de la necessitat d’endeutament de l’Estat, ha d’aprovar
anualment, a proposta de la Direcció General del Tresor i Política Financera, un
pressupost monetari al qual s’ha d’acomodar l’expedició de les ordres de pagament.
Aquest pressupost també ha de contenir una previsió sobre els ingressos de l’Estat.
2. Per elaborar-lo, la Direcció General del Tresor i Política Financera pot
sol·licitar al sector públic estatal, definit a l’article 2.1 d’aquesta Llei, totes les dades,
les previsions i la documentació que consideri oportunes sobre els pagaments i
ingressos que puguin tenir incidència en el pressupost esmentat.
3. El pressupost monetari es pot modificar al llarg d’un exercici en funció de les
dades sobre la seva execució o canvis en les previsions d’ingressos o de pagaments.
4. Als efectes d’assegurar la gestió eficient de la tresoreria de l’Estat, la
Direcció General del Tresor i Política Financera pot retenir les propostes de
pagament a favor de les entitats del sector públic administratiu estatal els recursos
financers de les quals integren el Tresor Públic, en funció dels pagaments que
aquestes entitats tinguin previstos i de la seva tresoreria disponible, sense interferir
en les competències que tenen atribuïdes.»
Onze. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de l’article 108, que queda redactat de
la manera següent:
«Article 108.

Comptes del Tresor Públic i operacions de gestió tresorera.

1. Amb caràcter general, els ingressos i pagaments de l’Administració General
de l’Estat, els seus organismes autònoms i de la resta d’entitats del sector públic
administratiu estatal els recursos financers de les quals integren el Tresor Públic,
s’han de canalitzar a través del compte o comptes que es mantinguin al Banc
d’Espanya, en els termes que es convinguin amb aquest, de conformitat amb l’article
13 de la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’autonomia del Banc d’Espanya. L’obertura
d’aquests comptes, llevat dels destinats a la centralització de la tresoreria de cada
organisme autònom o de la resta d’entitats que integren el Tresor Públic, requereix
l’autorització prèvia de la Direcció General del Tresor i Política Financera.
Els comptes de les entitats els recursos financers de les quals integren el Tresor
Públic conformen la posició global del Tresor Públic al Banc d’Espanya, en els
termes que es convinguin amb aquest, de conformitat amb l’article 13 de la Llei
13/1994, d’1 de juny, d’autonomia del Banc d’Espanya. Sobre el paràmetre esmentat
gira la gestió de la Tresoreria de l’Estat i, en particular, les necessitats de finançament
i endeutament, tot això sense perjudici de l’autonomia que tinguin aquestes entitats
per gestionar els seus fons.
Es poden obrir comptes a l’Institut de Crèdit Oficial quan aquest actuï com a
agent financer de les entitats esmentades en el paràgraf anterior. L’obertura
d’aquests comptes requereix l’autorització prèvia de la Direcció General del Tresor i
Política Financera. Els convenis reguladors de les condicions d’utilització d’aquests
comptes han de tenir l’informe favorable de la Direcció General del Tresor i Política
Financera amb caràcter previ a la seva subscripció.
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La persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital pot
establir supòsits excepcionals en els quals la Direcció General del Tresor i Política
Financera pot autoritzar l’obertura de comptes en altres entitats de crèdit, en els
termes que estableix l’article següent.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Dotze. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de l’article 109, que queda redactat de
la manera següent:
«Article 109.

Relació amb entitats de crèdit.

1. L’obertura de comptes de situació de fons de l’Administració General de
l’Estat, els seus organismes autònoms i de la resta d’entitats del sector públic
administratiu estatal els recursos financers de les quals integren el Tresor Públic
fora del Banc d’Espanya requereix l’autorització prèvia de la Direcció General del
Tresor i Política Financera, amb expressió de la finalitat de l’obertura i de les
condicions d’utilització. Després de l’autorització queda expedita la via per a l’inici de
l’expedient de contractació corresponent, que s’ha d’ajustar al que disposa la
normativa sobre contractes del sector públic.
S’autoritza la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació
Digital per desenvolupar normativament les condicions addicionals sobre el règim
d’autorització, obertura i utilització de comptes bancaris per part dels ens subjectes
a autorització.
Transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud i sense que es notifiqui
l’autorització esmentada, aquesta s’entén no concedida.
Els contractes han de contenir necessàriament una clàusula d’exclusió de la
facultat de compensació i el respecte al benefici d’inembargabilitat dels fons públics
que estableix l’article 23 d’aquesta Llei.
Efectuada l’adjudicació i formalitzat el contracte, s’han de comunicar aquests
aspectes a la Direcció General del Tresor i Política Financera amb expressió de la
data a partir de la qual comenci l’execució del contracte. En el cas de cancel·lació
anticipada del compte, s’ha de comunicar aquest aspecte a la Direcció General del
Tresor i Política Financera.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Tretze. Es fa una nova redacció de l’apartat 3 de l’article 136, que queda redactat de
la manera següent:
«Article 136.

Informació a publicar per les entitats del sector públic estatal.

[…]
3. A més, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de publicar el
dia 31 de juliol al ‘‘Butlletí Oficial de l’Estat’’ la referència al «Registre de comptes
anuals del sector públic», on s’han de publicar el compte general de l’Estat, el
compte de l’Administració General de l’Estat i els comptes anuals de la resta
d’entitats del sector públic estatal i el seu informe d’auditoria de comptes
corresponent.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
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Catorze. Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 5 de l’article 145, que queden
redactats de la manera següent:
«Article 145. Deures i facultats del personal controlador, deure de col·laboració i
assistència jurídica.
1. Els funcionaris que exerceixen les funcions de control han de guardar la
confidencialitat i el secret respecte dels afers que coneguin per raó del seu treball.
Les dades, els informes o els antecedents obtinguts en l’exercici de les seves
funcions només es poden utilitzar per a les finalitats del control i, si s’escau, per a la
denúncia de fets que puguin ser constitutius d’infracció administrativa, responsabilitat
comptable o de delicte.
Quan el Tribunal de Comptes o algun òrgan o organisme estatal necessiti
accedir a informes de control financer permanent o auditoria pública per al
compliment de les finalitats que té encomanades, ha de sol·licitar aquest accés a la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat als efectes de la seva valoració i, si
s’escau, remissió dels informes sol·licitats. La Intervenció General de l’Administració
de l’Estat ha d’informar de les remissions efectuades al titular del departament
ministerial, en funció de l’adscripció, la vinculació o la dependència de l’òrgan,
organisme o entitat a què es refereix l’informe.
En els altres casos en què sigui procedent legalment l’accés als informes de
control, la sol·licitud s’ha d’adreçar directament als seus destinataris.
[…]
5. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de conservar i
custodiar durant el termini de cinc anys la documentació integrant de les auditories
públiques o dels controls financers permanents, inclosos els papers de treball que
constitueixin les proves i el suport de les conclusions que constin en els informes
indicats i la resta de documentació, informació, arxius i registres. El termini esmentat
comença a comptar des de la data d’emissió de l’informe d’auditoria pública i de
l’informe global a què es refereixen els articles 166.1 i 159. 2 d’aquesta Llei,
respectivament.
En cas que hi hagi reclamació, judici o litigi en relació amb l’informe d’auditoria
pública o de control financer permanent o en què la documentació corresponent a
què es refereix aquest apartat pugui constituir element de prova, sempre que la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat tingui coneixement d’aquesta
circumstància, el termini s’estén fins a la resolució o sentència ferma, o la finalització
del procediment, o fins que hagin transcorregut cinc anys des de l’última comunicació
en relació amb el conflicte en qüestió.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Quinze. Es fa una nova redacció de la disposició addicional novena, que queda
redactada de la manera següent:
«Disposició addicional novena.
sector públic.

Societats mercantils i altres ens controlats pel

L’Estat ha de promoure la subscripció de convenis amb les comunitats
autònomes o les entitats locals amb l’objecte de coordinar el règim pressupostari,
financer, comptable i de control de les societats mercantils en les quals participin, de
manera minoritària, entitats que integren el sector públic estatal, l’Administració de
les comunitats autònomes o de les entitats locals, o ens que hi estan vinculats o en
depenen, quan la participació en aquestes considerada conjuntament sigui
majoritària o comporti el seu control polític.
Aquestes societats mercantils queden obligades a retre els seus comptes anuals
al Tribunal de Comptes, per conducte de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, quan la participació del sector públic estatal sigui igual o superior a la de
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cadascuna de les administracions públiques restants, sense perjudici del que
estableixi la normativa pròpia de cada comunitat autònoma. És aplicable el
procediment de rendició que preveu aquesta Llei. Així mateix, queden sotmeses a
les actuacions de control exercides per la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat de conformitat amb el que preveu el títol VI d’aquesta Llei.
El que disposen els paràgrafs anteriors també és aplicable a les fundacions
públiques i altres formes jurídiques en què la participació del sector públic estatal
sigui igual o superior a la de cadascuna de les administracions públiques restants,
sense perjudici del que estableixi la normativa pròpia de cada comunitat autònoma.»
Setze.
següent:

S’afegeix una disposició addicional vint-i-quatrena, nova, amb la redacció

«Els abonaments a compte derivats de les operacions preparatòries efectuades,
com ara instal·lacions i provisió de materials o equips de maquinària pesant adscrits
a l’obra, en els termes que regula l’apartat segon de l’article 240 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s’imputen pressupostàriament al
capítol 8 «Actius financers».»
Disset.

S’afegeix una disposició final cinquena, nova, amb la redacció següent:

«Disposició final cinquena.
Es faculta la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses per aprovar,
mitjançant una resolució de la Secretaria d’Estat, la metodologia per a l’elaboració
de l’Informe d’impacte de gènere que preveu l’article 37.j) d’aquesta Llei.»
L’actual disposició final cinquena, «Entrada en vigor», passa a ser la disposició final
sisena.
Disposició final divuitena. Modificació del text refós de la Llei del cadastre immobiliari,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es fa una
nova redacció de l’apartat 1 de la disposició transitòria segona del text refós de la Llei del
cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, que queda
redactat de la manera següent:
«Disposició transitòria segona.

Valoració cadastral de béns immobles rústics.

1. El que estableix el títol II d’aquesta Llei per a la determinació del valor
cadastral queda en suspens respecte als béns immobles rústics fins que mitjançant
una llei s’estableixi la data de la seva aplicació.
Fins a aquest moment, el valor cadastral dels béns esmentats és el resultat de
capitalitzar al tres per cent l’import de les bases liquidables vigents per a l’exacció
de la contribució territorial rústica i pecuària corresponent a l’exercici 1989,
obtingudes mitjançant l’aplicació dels tipus avaluadors de la contribució esmentada,
prorrogats en virtut del Reial decret llei 7/1988, de 29 de desembre, sobre pròrroga
i adaptació urgents de determinades normes tributàries, o dels que s’hagin aprovat
posteriorment en substitució d’aquests, i sense perjudici de la seva actualització
anual mitjançant els coeficients establerts i els que estableixin les lleis de
pressupostos generals de l’Estat, una vegada incorporades les alteracions
cadastrals que hagin experimentat o experimentin en cada exercici.
Aquests tipus avaluadors, corresponents als diferents cultius i aprofitaments,
s’han de recollir per a la seva aplicació en els quadres nacional, provincials i
municipals, aprovats mitjançant una resolució del director general del Cadastre.»
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Disposició final dinovena. Modificació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es fa una
nova redacció dels apartats 3 i 5 de l’article 212 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que queden
redactats de la manera següent:
«Article 212.

Rendició, publicitat i aprovació del compte general.

[…]
3. El compte general, amb l’informe de la comissió especial a què es refereix
l’apartat anterior, s’ha d’exposar al públic per un termini de 15 dies durant els quals
els interessats el poden examinar i poden presentar reclamacions, objeccions o
observacions. Examinades aquestes per la comissió especial i practicades per
aquesta totes les comprovacions que consideri necessàries, ha d’emetre un nou
informe.
[…]
5. Una vegada que el ple s’hagi pronunciat sobre el compte general, per
aprovar-lo o rebutjar-lo, el president de la corporació l’ha de retre al Tribunal de
Comptes.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Disposició final vintena.

Modificació de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria.

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria, que queda
redactat de la manera següent:
«Article 20.

Accés a les administracions públiques.

[…]
3. En les convocatòries per a l’accés a cossos o escales de funcionaris adscrits
al Ministeri de Defensa i ingrés com a personal laboral d’aquest Departament i dels
seus organismes autònoms i com a personal estatutari de la Xarxa Hospitalària de
la Defensa, que es publiquin d’acord amb l’oferta d’ocupació pública, s’ha de
reservar, almenys, un 50 per cent de les places per als militars professionals de
tropa i marineria que hagin complert, com a mínim, 5 anys de temps de servei i per
als reservistes de disponibilitat especial que estiguin percebent, fins al moment de
publicació de les convocatòries respectives, l’assignació per disponibilitat en la
quantia i les condicions que preveu l’article 19.1 d’aquesta Llei.
Així mateix, en les convocatòries esmentades, del total de places reservades
s’ha d’establir una reserva no inferior al 15 per cent per als militars professionals de
tropa i marineria que estiguin en els últims 10 anys de compromís.»
Disposició final vint-i-unena. Modificació de la Llei 8/2009, de 28 d’agost, de finançament
de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, SA, SME.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 8/2009, de 28 d’agost, de finançament de la Corporació
de Ràdio i Televisió Espanyola, SA, SME, que queda redactat de la manera següent:
«Article 4. Percentatge sobre el rendiment de la taxa sobre reserva de domini
públic radioelèctric.
[…]
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2. Mentre les lleis de pressupostos generals de l’Estat no estableixin un
percentatge diferent sobre el rendiment de la taxa sobre reserva de domini públic
radioelèctric, el percentatge queda fixat en el 100%, amb un import màxim anual de
410 milions d’euros.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Disposició final vint-i-dosena. Modificació de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010,
de la manera següent:
S’afegeix una condició 8a, nova, a la lletra c) de l’apartat tres de la disposició addicional
quaranta-dosena, amb la redacció següent:
«8a La societat concessionària ha d’actuar amb la diligència d’un empresari
ordenat per procurar la devolució del préstec. A aquest efecte, a partir de l’1 de
gener de 2021 està obligada a:
a) Dotar anualment un fons per a la devolució del préstec no inferior cada any
al 16,7 per 100 de la diferència entre el saldo d’aquest i la totalitat dels recursos
propis de la societat concessionària, sempre que aquesta diferència sigui positiva.
Amb aquesta finalitat, s’ha de crear a l’actiu un compte de reserva, indisponible
excepte per amortitzar el préstec o, amb la comunicació prèvia a la Delegació del
Govern en les Societats Concessionàries d’Autopistes Nacionals de Peatge, per
invertir en deute públic. La reserva ha de ser en tot cas positiva i, com a màxim,
igual al resultat abans d’impostos de l’exercici que consti en els comptes anuals de
la societat.
b) Obtenir autorització de la Delegació del Govern en les Societats
Concessionàries d’Autopistes Nacionals de Peatge abans d’efectuar qualsevol
operació d’endeutament l’import de la qual, aïlladament o juntament amb altres de
l’exercici corrent, superi el 5 per 100 del capital social, així com abans d’atorgar
qualsevol préstec a socis o tercers. Aquestes autoritzacions s’han de concedir en
atenció a la finalitat de l’endeutament i a la situació financera de la societat
concessionària tant actual com futura.
Quan examini els comptes anuals de la societat concessionària, la Delegació del
Govern en les Societats Concessionàries d’Autopistes Nacionals de Peatge ha
d’informar sobre el compliment d’aquestes obligacions i, si l’informe és desfavorable,
s’ha de presentar a la junta general en el moment de l’aprovació d’aquells.»
La resta de la disposició manté la mateixa redacció.
Disposició final vint-i-tresena. Modificació 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.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
el 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, de la manera següent:
Es fa una nova redacció del primer paràgraf de l’article 182, que queda redactat de la
manera següent:
«Amb l’objecte d’impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva
adaptació a les condicions existents en cada moment en els mercats internacionals,
quan l’objecte concessional sigui una terminal marítima de mercaderies es poden
aplicar bonificacions singulars amb caràcter anual de fins al 30 per cent de la quota
corresponent a la taxa d’ocupació.
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A proposta del consell d’administració de l’autoritat portuària, el corresponent pla
d’empresa ha de fixar de manera motivada les bonificacions aplicables a cadascun
dels tipus de terminals de mercaderies d’acord amb la situació conjuntural en què
està el port en relació amb les condicions existents de competència internacional i
dels mercats associats amb la mercaderia que s’hi manipula. La Llei de pressupostos
generals de l’Estat, o la que si s’escau s’aprovi, ha d’incloure les bonificacions
assignades a cada tipus d’aquestes terminals.
Així mateix, amb l’objecte d’impulsar activitats directament connectades a la
descarbonització de l’economia i a l’adaptació al canvi climàtic, l’autoritat portuària
pot aplicar bonificacions singulars, de fins al 30 per cent, quan l’objecte concessional
sigui la fabricació industrial d’elements destinats a instal·lacions eòliques marines.
Aquestes bonificacions o la seva possibilitat no s’han de reflectir en cap cas en
el títol d’atorgament de la concessió o autorització. L’aplicació d’aquesta bonificació
en un exercici no genera al subjecte passiu el dret a percebre-la en exercicis
successius ni cap tipus de dret concessional.»
Disposició final vint-i-quatrena. Modificació de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació
del joc.
Es fa una nova redacció de l’apartat 5 de l’article 49, que queda redactat de la manera
següent:
«5.

Quanties.

Les quanties de la taxa són, per a cada supòsit que preveuen les diferents lletres
de l’apartat 2 d’aquest article, les següents:
a) 20 euros.
b) 38.000 euros.
c) 2.500 euros.
d) Per cada llicència 10.000 i per cada autorització 100 euros.
e) 5.000 euros.
f) 0,75 per mil dels ingressos bruts d’explotació, dels quals el 25% s’afecta a
reforçar els mitjans materials, els instruments i les inversions necessàries per
emprendre iniciatives de lluita contra el frau, així com mesures de prevenció,
comunicació, sensibilització, intervenció i reparació que facilitin les pràctiques de joc
responsable i mitiguin els efectes indesitjables produïts per una activitat de joc no
saludable, així com a la realització d’estudis, memòries i treballs de recerca en la
matèria.
Les quanties fixades en els casos de les lletres b) i e) tenen caràcter de mínimes.
Per una norma reglamentària es poden especificar les quanties exigibles en
funció del nombre d’hores i personal necessari per a la prestació del servei o
l’activitat.
En relació amb la lletra f) anterior, s’entén per ingressos bruts d’explotació de
l’operador l’import total de les quantitats dedicades a la participació en el joc; en el
cas d’apostes creuades, l’import del que hagin guanyat els jugadors que hi participin.
La Llei de pressupostos generals de l’Estat pot establir, si s’escau anualment, el
percentatge a aplicar sobre els ingressos bruts d’explotació que obtingui l’operador,
prenent en consideració la relació entre els ingressos del cobrament de la taxa i les
despeses ocasionades pel funcionament de la Comissió Nacional del Joc.
S’ha de prendre com a objectiu aconseguir l’equilibri entre els ingressos per la
taxa i les despeses derivades de l’esmentada activitat duta a terme pel regulador.
No obstant això, en cas que a la Llei de pressupostos generals de l’Estat el
percentatge es redueixi al límit del 0,75 per mil de l’ingrés brut, el superàvit entre
ingressos obtinguts i despeses, si n’hi ha, s’ha d’ingressar per la Comissió Nacional
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del Joc en el Tresor Públic, en els terminis i les condicions que s’estableixin per
reglament, tenint en compte les seves necessitats de finançament.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Disposició final vint-i-cinquena.
la tecnologia i la innovació.

Modificació de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència,

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, de la manera següent:
Es fa una nova redacció de l’apartat 5 de l’article 26, que queda redactat de la manera
següent:
«Article 26.

Accés a l’ocupació pública i promoció interna.

[…]
5. L’ingrés en les escales científiques s’efectua, a través dels processos
selectius corresponents, mitjançant un torn lliure al qual poden accedir els qui tinguin
el títol de doctor o equivalent i compleixin els requisits a què es refereixen els
números anteriors, i un torn de promoció interna.
Per a l’accés a l’escala d’investigadors científics d’organismes públics de
recerca, pot participar en el torn de promoció interna el personal funcionari
pertanyent a l’escala de científics titulars d’organismes públics de recerca, així com
el personal investigador contractat pels organismes públics de recerca de
l’Administració General de l’Estat sota la modalitat d’investigador distingit, d’acord
amb l’article 23 d’aquesta Llei.
Per a l’accés a l’escala de professors de recerca d’organismes públics de
recerca, pot participar en el torn de promoció interna el personal funcionari
pertanyent a les escales d’investigadors científics d’organismes públics de recerca i
de científics titulars d’organismes públics de recerca.
A més, en els processos selectius convocats per a l’accés a l’escala de científics
titulars d’organismes públics de recerca, hi pot participar en el torn de promoció
interna el personal investigador contractat com a personal laboral fix pels organismes
públics de recerca de l’Administració General de l’Estat d’acord amb l’article 22.3
d’aquesta Llei.
Així mateix, els processos selectius d’accés a les escales científiques poden
preveure la participació de personal funcionari de carrera dels cossos docents
universitaris al servei de les universitats públiques, i de personal contractat com a
personal laboral fix per les universitats públiques d’acord amb l’article 22.3 d’aquesta
Llei, en el torn de promoció interna.
La promoció interna s’ha de portar a terme mitjançant processos selectius que
garanteixin el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat,
així com els que preveu l’article 55.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril. El personal que
accedeixi pel torn de promoció interna ha de tenir els requisits exigits per a l’ingrés,
tenir almenys una antiguitat de dos anys de servei en la condició de personal
investigador contractat com a laboral fix, o de dos anys de servei actiu en l’escala o
cos de procedència en el cas de personal funcionari de carrera, i superar els
processos selectius corresponents.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
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Disposició final vint-i-sisena. Modificació 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.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
el 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, de la manera següent:
Es fa una nova redacció de la lletra e) de l’article 208, que queda redactada de la
manera següent:
«Article 208.

Quota íntegra.

[…]
e) En els supòsits de passatgers en règim de transport i de vehicles en règim
de passatge transportats en vaixells integrats en serveis marítims interinsulars en un
mateix arxipèlag, els coeficients són el 20 per cent dels que indica l’ordinal 1r de la
lletra a) o dels que resultin d’aplicar les lletres b) o c). En el cas de l’arxipèlag canari,
aquests coeficients reduïts són del 30 per cent i s’apliquen exclusivament en els
supòsits de vehicles en règim de passatge i en els supòsits de passatgers en règim
de transport residents a la Comunitat Autònoma Canària, transportats en vaixells
integrats en serveis marítims interinsulars a l’arxipèlag esmentat. De conformitat
amb el que disposa la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
perquè siguin admissibles excepcions en l’aplicació del Reglament comunitari (CEE)
4055/86, es justifica el coeficient reductor esmentat per raons d’interès general
associades amb la necessitat de potenciar la cohesió dels territoris insulars que
conformen un arxipèlag i evitar els efectes que tenen per al desenvolupament
econòmic i la competitivitat de les illes menors els costos addicionals que suposa la
doble insularitat.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Disposició final vint-i-setena. Modificació de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures
urgents per a la reforma del mercat laboral.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, de la
manera següent:
Es fa una nova redacció de l’apartat u de la disposició addicional vuitena, que queda
redactat de la manera següent:
«Disposició addicional vuitena. Especialitats dels contractes mercantils i d’alta
direcció del sector públic estatal.
U.

Àmbit d’aplicació.

Aquesta disposició s’aplica al sector públic estatal format per les entitats que
preveu l’article 2.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.»
La resta de la disposició manté la mateixa redacció.
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Disposició final vint-i-vuitena. Modificació de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013,
de la manera següent:
U. Es fa una nova redacció dels apartats dos a quatre de la disposició addicional
tretzena, que queden redactats de la manera següent:
«Disposició addicional tretzena. Subvencions al transport marítim i aeri per a
residents a Canàries, les Balears, Ceuta i Melilla.
[…]
Dos. El percentatge de bonificació aplicable en els bitllets de transport marítim,
amb vigència indefinida, per als trajectes directes, ja siguin d’anada o d’anada i
tornada, entre les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i les ciutats
de Ceuta i Melilla, respectivament, i la resta del territori nacional, és del 75 per cent
de la tarifa del servei regular de transport, i en els viatges interinsulars és del 50 per
cent de la quantia esmentada.
A aquests efectes, es considera trajecte directe el que es fa des del port del punt
d’origen en els arxipèlags, Ceuta o Melilla, al de destinació a la resta del territori
nacional i viceversa, sense escales intermèdies o, si n’hi ha, quan no superin les
dotze hores de durada, llevat de les que estiguin imposades per les necessitats
tècniques del servei o per raons de força major.
Quan concorrin els supòsits d’acumulació en un mateix trajecte de diverses
bonificacions compatibles, gestionades per l’Administració General de l’Estat, el
percentatge de bonificació total aplicable no pot excedir en cap cas el 85 per cent de
la tarifa del servei regular de transport.
Tres. El percentatge de bonificació en les tarifes dels serveis regulars de
transport aeri de passatgers, entre les comunitats autònomes de Canàries i les Illes
Balears i les ciutats de Ceuta i Melilla, respectivament, i la resta del territori nacional,
és, amb vigència indefinida, del 75 per cent de la tarifa del servei regular de transport
per cada trajecte directe d’anada o d’anada i tornada, i en els viatges interinsulars
és, així mateix, del 75 per cent de la quantia esmentada.
A aquests efectes, es considera trajecte directe d’anada el que es fa des de
l’aeroport o heliport del punt d’origen en els arxipèlags, Ceuta o Melilla, al de
destinació final, diferent de l’anterior, en el territori nacional i viceversa, sense
escales intermèdies o amb escales, sempre que aquestes no superin les 12 hores
de durada, llevat de les que estiguin imposades per les necessitats tècniques del
servei o per raons de força major.
Als efectes d’aquesta bonificació, de l’import de la tarifa del servei regular de
transport s’ha de deduir l’import corresponent a les prestacions patrimonials
públiques a què es refereixen les lletres d), e) i f) de l’article 68.2 de la Llei 21/2003,
de 7 de juliol, de seguretat aèria, independentment que s’hagin fet repercutir al
passatger o no. A aquest efecte, les prestacions patrimonials esmentades han
d’aparèixer desglossades a la documentació justificativa dels cupons de vol.
Quatre. La condició de resident a les comunitats autònomes de Canàries i les
Illes Balears i a les ciutats de Ceuta i Melilla als efectes de les bonificacions que
regula aquesta disposició s’ha d’acreditar mitjançant el certificat d’empadronament
en vigor.
Es poden establir per reglament altres mitjans per acreditar la condició de
resident, en substitució del que preveu aquest apartat o com a addicionals d’aquest.
Independentment del mitjà utilitzat per a la comercialització dels bitllets en els
trajectes bonificats, no s’ha de sol·licitar al passatger informació sobre la seva
condició de resident fins a la fase final del procés de compra, just abans que, en el
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cas de residència en els territoris no peninsulars, s’hagi de verificar el compliment
del requisit esmentat per fer el pagament i emetre el bitllet.»
Dos. Es fa una nova redacció de l’apartat sis de la disposició addicional tretzena, que
queda redactat de la manera següent:
«Sis. Quan el compliment dels requisits exigits per ser beneficiari d’aquestes
subvencions no es pugui acreditar a través de la Plataforma d’intermediació de
conformitat amb el que preveu l’apartat cinc, aquests requisits s’han d’acreditar per
qualsevol dels mitjans que prevegi la normativa aplicable. A aquests efectes, el
certificat d’empadronament s’ha d’ajustar al que prevegi reglamentàriament la
normativa de desenvolupament d’aquestes bonificacions.
Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, quan per incidències
tècniques sobrevingudes no s’hagi pogut acreditar a través de la Plataforma
d’intermediació el compliment dels requisits esmentats en les 24 hores anteriors a
l’inici programat d’un servei regular de transport marítim, les companyies marítimes
poden optar, al seu risc i perill, per obtenir l’acreditació justificativa de beneficiari
mitjançant una consulta telemàtica efectuada dins de les 48 hores posteriors a la
resolució de la incidència.»
Disposició final vint-i-novena. Modificació del Reial decret llei 17/2014, de 26 de
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i
entitats locals i altres de caràcter econòmic.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de
les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, de la manera
següent:
U. Es modifica l’apartat segon de l’article 6, que queda redactat de la manera
següent:
«2. El Fons de finançament a comunitats autònomes s’estructura en cinc
compartiments amb característiques i condicions pròpies, amb la denominació
següent:
a) Facilitat financera.
b) Fons de liquiditat autonòmic.
c) Fons social.
d) Fons en liquidació per al finançament dels pagaments als proveïdors de
comunitats autònomes.
e) Fons de liquiditat REACT-UE.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Dos.

S’addiciona una disposició addicional, nova, amb la redacció següent:

«Disposició addicional dinovena. Compartiment Fons de liquiditat REACT-UE del
Fons de finançament a comunitats autònomes.
1. El compartiment Fons de liquiditat REACT-UE té per objecte proporcionar a
les comunitats autònomes que s’hi adhereixin finançament i liquiditat financera per
al ràpid desplegament i execució de l’Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els
territoris d’Europa (REACT-UE).
2. Els recursos financers posats a disposició de les comunitats autònomes a
través del compartiment Fons de liquiditat REACT-UE no tenen caràcter condicionat,
per la qual cosa és responsabilitat de les comunitats autònomes destinar aquests
recursos a la finalitat per a la qual es desemborsin.
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3. Poden sol·licitar l’adhesió al compartiment Fons de liquiditat REACT-UE les
comunitats autònomes beneficiàries dels recursos addicionals per als fons
estructurals corresponents al període 2021-2022 de l’Ajuda a la recuperació per a la
cohesió i els territoris d’Europa (REACT-UE), de conformitat amb el procediment per
a l’adhesió i les condicions financeres i fiscals del préstec a concedir que acordi la
Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.
4. La comunitat autònoma adherida a aquest compartiment ha de subscriure la
corresponent operació de crèdit amb l’Estat i aquest ha de gestionar, en nom i per
compte de la comunitat autònoma, les disposicions i els desemborsaments a favor
de les comunitats autònomes adherides que acordi la Comissió Delegada del
Govern per a Afers Econòmics, a través de l’Institut de Crèdit Oficial, com a agent
de pagaments del fons de finançament a les comunitats autònomes.
5. Les comunitats autònomes adherides al compartiment Fons de liquiditat
REACT-UE han de destinar els recursos obtinguts per la certificació de les despeses
corresponents al programa operatiu regional de cada comunitat autònoma que
articuli l’Ajuda REACT-UE a amortitzar parcialment o totalment el crèdit concedit del
Fons de liquiditat REACT-UE, prèvia comunicació al Ministeri d’Hisenda i a l’Institut
de Crèdit Oficial.
6. Al tancament dels programes operatius que articulin els recursos addicionals
REACT-UE, les comunitats autònomes adherides al compartiment Fons de liquiditat
REACT-UE han de cancel·lar l’import del préstec que encara estigui disposat de
l’esmentat compartiment del Fons de finançament a comunitats autònomes.»
Disposició final trentena. Modificació de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es deroga la
disposició addicional dissetena, Pressupost i programa d’actuació plurianual d’Aena, SA,
de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l’eficiència.
Disposició final trenta-unena. Modificació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de
l’impost sobre societats.
U. Es modifica la lletra a’) de l’apartat 1 de l’article 36 de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l’impost sobre societats, que queda redactada de la manera següent:
«Article 36. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries
audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals.
1. Les inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges
cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que
permetin la confecció d’un suport físic previ a la seva producció industrial seriada,
donen dret al productor o als contribuents que participin en el finançament a una
deducció:
a) Del 30 per cent respecte del primer milió de base de la deducció.
b) Del 25 per cent sobre l’excés de l’import esmentat.
La base de la deducció ha d’estar constituïda pel cost total de la producció, així
com per les despeses per a l’obtenció de còpies i les despeses de publicitat i
promoció a càrrec del productor fins al límit per a tots dos del 40 per cent del cost de
producció.
Almenys el 50 per cent de la base de la deducció s’ha de correspondre amb
despeses realitzades en territori espanyol. L’import d’aquesta deducció no pot ser
superior a 10 milions d’euros. En el supòsit d’una coproducció, els imports
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assenyalats en aquest apartat es determinen, per a cada coproductor, en funció del
seu respectiu percentatge de participació en aquella.
Per a l’aplicació de la deducció és necessari complir els requisits següents:
a) Que la producció obtingui el corresponent certificat de nacionalitat i el
certificat que acrediti el caràcter cultural en relació amb el seu contingut, la seva
vinculació amb la realitat cultural espanyola o la seva contribució a l’enriquiment de
la diversitat cultural de les obres cinematogràfiques que s’exhibeixen a Espanya,
emesos per l’Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, o per l’òrgan
corresponent de la comunitat autònoma amb competència en la matèria. Els
certificats esmentats són vinculants per a l’administració tributària competent en
matèria d’acreditació i aplicació dels anteriors incentius fiscals i identificació del
productor beneficiari, independentment del moment de la seva emissió.»
Dos. Es modifiquen els apartats 1 i 5 i es crea un apartat 7, nou, a l’article 39 de la
Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, que queden redactats de la
manera següent:
«Article 39.

Normes comunes a les deduccions que preveu aquest capítol.

1. Les deduccions que preveu el present capítol es practiquen una vegada
efectuades les deduccions i bonificacions dels capítols II i III d’aquest títol.
Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes es poden aplicar
en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 15 anys immediats
i successius. No obstant això, les quantitats corresponents a la deducció que preveu
l’article 35 d’aquesta Llei es poden aplicar en les liquidacions dels períodes
impositius que concloguin en els 18 anys immediats i successius.
El còmput dels terminis per a l’aplicació de les deduccions que preveu aquest
capítol es pot diferir fins al primer exercici en què, dins del període de prescripció,
es produeixin resultats positius, en els casos següents:
a) A les entitats de nova creació.
b) A les entitats que sanegin pèrdues d’exercicis anteriors mitjançant l’aportació
efectiva de nous recursos, sense que es consideri com a tal l’aplicació o capitalització
de reserves.
L’import de les deduccions que preveu aquest capítol a les quals es refereix
aquest apartat, aplicades en el període impositiu, no poden excedir conjuntament el
25 per cent de la quota íntegra minorada en les deduccions per evitar la doble
imposició internacional i les bonificacions. No obstant això, el límit s’eleva al 50 per
cent quan l’import de les deduccions que preveuen els articles 35 i 36 d’aquesta Llei,
que correspongui a despeses i inversions efectuats en el mateix període impositiu,
excedeixi el 10 per cent de la quota íntegra, minorada en les deduccions per evitar
la doble imposició internacional i les bonificacions.
5. Els elements patrimonials afectes a les deduccions que preveuen els articles
anteriors han de romandre en funcionament durant 5 anys, o 3 anys si es tracta de
béns mobles, o durant la seva vida útil si és inferior. En el cas de produccions
cinematogràfiques i sèries audiovisuals, aquest requisit s’entén complert en la
mesura que la productora mantingui el mateix percentatge de titularitat de l’obra
durant el termini de 3 anys, sense perjudici de la seva facultat per comercialitzar
totalment o parcialment els drets d’explotació que se’n derivin a un o més tercers.
Conjuntament amb la quota corresponent al període impositiu en què es
manifesti l’incompliment d’aquest requisit, s’ha d’ingressar la quantitat deduïda, a
més dels interessos de demora.
7. També té accés a la deducció que preveu l’apartat 1 i 3 de l’article 36
d’aquesta Llei el contribuent que participi en el finançament de produccions
espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 286

audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d’espectacles
en viu d’arts escèniques i musicals duta a terme per un altre contribuent, quan aporti
quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de
la producció sense adquirir drets de propietat intel·lectual o d’una altra índole
respecte dels resultats, la propietat dels quals ha de ser en tot cas de la productora.
Les aportacions esmentades es poden fer en qualsevol fase de la producció fins a
l’obtenció del certificat de nacionalitat.
El reintegrament de les quantitats aportades s’ha d’efectuar mitjançant les
deduccions líquides en quota que, d’acord amb el contracte i el que estableix
l’apartat 1 i 3 de l’article 36, el productor traspassi al contribuent que participa en el
finançament.
Per a l’aplicació del que disposa el present article és necessari que tant el
productor com el contribuent que participin en el finançament de la producció
subscriguin un contracte de finançament en el qual es precisin, entre d’altres, els
aspectes següents:
a) Identitat dels contribuents que participen en la producció.
b) Descripció de la producció.
c) Pressupost de la producció amb una descripció detallada de les despeses i,
en particular, de les que s’hagin d’efectuar en territori espanyol.
d) Forma de finançament de la producció, en què s’especifiquin separadament
les quantitats que aporti el productor, les que aporti el contribuent que participi en el
seu finançament i les que corresponguin a subvencions i altres mesures de suport.
e) Les altres qüestions que s’estableixin per reglament.
El contribuent o contribuents que participen en el finançament tenen dret a
acreditar en la seva autoliquidació la deducció que preveu aquest article, i el seu
import s’ha de determinar en les mateixes condicions que s’hagin aplicat al
productor. No obstant això, el contribuent que participa en el finançament de la
producció no pot aplicar una deducció superior a l’import corresponent, en termes
de quota, resultant de multiplicar per 1,20 l’import de les quantitats desemborsades
per ell per al finançament d’aquella. L’excés pot ser aplicat pel productor.
El contribuent o contribuents que participin en el finançament de la producció
han d’aplicar anualment la deducció que estableix aquest article, en funció de les
aportacions desemborsades en cada període impositiu.
Els contribuents que es pretenguin acollir a la deducció d’aquest article han de
presentar el contracte de finançament i la certificació del compliment dels requisits
[a’] i [b’] de l’apartat 1 o el requisit [a’] de l’apartat 3 de l’article 36, segons que
correspongui, en una comunicació a l’Administració tributària, subscrita tant pel
productor com pel contribuent que participa en el finançament de la producció, amb
anterioritat a la finalització del període impositiu en què es generi la deducció, en els
termes que reglamentàriament s’estableixin.
L’acreditació de la deducció pel contribuent que participa en el finançament és
incompatible, totalment o parcialment, amb la deducció a què tindria dret per part del
productor per aplicació del que disposen els apartats 1 i 3 de l’article 36 d’aquesta
Llei.»
Disposició final trenta-dosena. Modificació de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es fa una
nova redacció de la disposició addicional onzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre,
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de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, que queda redactada de la manera
següent:
«Onzena.

Centralització de crèdits.

1. Els crèdits per finançar les despeses que s’hagin d’imputar al servei
pressupostari 01 «Direcció General de Racionalització i Centralització de la
Contractació», programa pressupostari 923R «Contractació centralitzada», de la
secció 10 «Contractació centralitzada», es poden dotar per algun dels procediments
següents:
a) Inicialment en els pressupostos generals de l’Estat per a cada exercici.
b) Mitjançant la tramitació de la corresponent transferència de crèdit des del
pressupost de l’òrgan destinatari per finançar les despeses que s’hagin d’imputar al
programa pressupostari 923R «Contractació centralitzada» de la secció 10
«Contractació centralitzada», o quan no sigui possible aquesta transferència d’acord
amb el règim pressupostari aplicable, mitjançant la generació de crèdit en el servei
pressupostari 01 «Direcció General de Racionalització i Centralització de la
Contractació», programa 923R «Contractació centralitzada» de la secció 10
«Contractació centralitzada», per l’ingrés que efectuï el destinatari de l’objecte del
contracte centralitzat, o mitjançant transferències. Aquestes modificacions les ha
d’aprovar la persona titular del Ministeri d’Hisenda, a iniciativa de la Direcció General
de Racionalització i Centralització de la Contractació i a proposta de la Subsecretaria
d’Hisenda.
c) Per transferència o generació de crèdit procedent d’altres partides
pressupostàries diferents de les que preveu l’apartat b). En aquests casos,
correspon al Govern autoritzar les transferències entre la secció 10 «Contractació
centralitzada» i les seccions corresponents a altres departaments ministerials. A
aquests efectes, la persona titular del Ministeri d’Hisenda ha d’elevar al Consell de
Ministres la proposta oportuna. No obstant això, correspon a la persona titular del
Ministeri d’Hisenda autoritzar les transferències entre la secció 10 «Contractació
centralitzada» i la secció pressupostària del Ministeri d’Hisenda.
d) Per qualsevol altre procediment aplicable de conformitat amb el que
estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
2. Una vegada aprovades les ordres ministerials de centralització dictades per
la persona titular del Ministeri d’Hisenda, de conformitat amb el que disposa l’article
229.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, si
s’escau, i amb caràcter previ a l’inici de la tramitació de l’expedient de cada
contracte, per part de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la
Contractació, s’ha de comunicar, en el cas que preveu l’apartat 1.b) anterior, als
diferents ens, entitats i organismes esmentats en els apartats a), b), c), d) i g) de
l’article 3.1 de la Llei esmentada, l’import pel qual han d’efectuar la retenció de crèdit
d’acord amb la distribució de l’objecte del contracte.
3. Els organismes o entitats que no rebin, per al finançament genèric o
indiferenciat dels seus pressupostos, transferències de l’Administració General de
l’Estat han de transferir al tresor públic en el primer trimestre de l’exercici els imports
corresponents als serveis centralitzats. A aquests efectes, la Direcció General de
Racionalització i Centralització de la Contractació ha de comunicar als organismes
esmentats les quantitats que s’han de transferir.
4. L’òrgan responsable de la gestió dels crèdits del programa 923R
«Contractació centralitzada» és la Direcció General de Racionalització i
Centralització de la Contractació, el titular de la qual presideix la Junta de
Contractació Centralitzada, òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General esmentada,
i de conformitat amb l’article 229.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, òrgan de contractació del sistema estatal de contractació
centralitzada.»
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Disposició final trenta-tresena. Modificació de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la
qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional
per a l’ocupació en l’àmbit laboral, de la manera següent:
U. Es fa una nova redacció de la lletra d) de l’apartat 5 de l’article 6, que queda
redactada de la manera següent:
«Article 6.

Finançament.

[…]
d) La concessió directa de subvencions s’ha d’aplicar a les beques, les ajudes
de transport, manutenció i allotjament i les ajudes que permetin conciliar l’assistència
a la formació amb la cura de fills de menys de 12 anys o de familiars dependents,
que es concedeixin als desocupats que participin en les accions formatives i, si
s’escau, a la compensació econòmica a empreses per la realització de pràctiques
professionals no laborals, sempre que concorri l’excepcionalitat que preveu l’article
22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Així mateix, i sense perjudici de les iniciatives i els supòsits per al finançament
dels quals es prevegi la concessió directa de subvencions de conformitat amb la Llei
38/2003, de 17 de novembre, la forma de concessió esmentada s’ha d’aplicar, per
raons d’interès públic i social, als convenis que subscriguin les institucions públiques
competents per a la formació de les persones en situació de privació de llibertat i
dels militars de tropa i marineria que mantenen una relació de caràcter temporal
amb les Forces Armades, així com a les subvencions que concedeixi el Servei
Públic d’Ocupació Estatal al Consell d’Administració del Patrimoni Nacional i a
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per al
desenvolupament dels programes públics d’ocupació i formació d’escoles taller,
cases d’oficis, tallers d’ocupació i unitats de promoció i desenvolupament.»
Dos. Es fa una nova redacció de l’apartat 6 de l’article 6, que queda redactat de la
manera següent:
«6. S’han d’establir reglamentàriament les bases reguladores per a la
concessió de les subvencions públiques que assenyalen els apartats anteriors, que
són aplicables a les diferents administracions competents en la gestió de la totalitat
dels fons que preveu l’apartat 1. Aquestes bases reguladores només han de
preveure el finançament de les accions formatives dutes a terme a partir de l’acte de
concessió de la subvenció corresponent.
Així mateix, aquestes bases poden preveure lliuraments de fons amb caràcter
previ a l’inici de l’activitat formativa, de conformitat amb el que recull l’article 34 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, amb un límit màxim que no pot superar el 25 per
cent de l’import concedit. Igualment, es pot preveure el pagament de fins a un 35 per
cent addicional una vegada acreditat l’inici de l’activitat formativa, la qual cosa
suposa que com a mínim un 40 per cent de l’import concedit s’ha de fer efectiu una
vegada finalitzada i justificada l’activitat formativa subvencionada.
Els avançaments i/o pagaments restants que ha de fer l’Administració, tal com
preveu el paràgraf anterior, s’han de fer efectius en el termini màxim de tres mesos,
a comptar de la presentació pel beneficiari de la documentació requerida per
sol·licitar l’avançament esmentat, o de dotze mesos des de la presentació de la
justificació final de l’activitat objecte de subvenció, excepte quan s’apliqui el règim
de concessió i justificació a través de mòduls, a què fa referència l’article 7, apartat 2,
cas en què el termini esmentat és de sis mesos.
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Aquestes bases no poden incloure, en cap cas, criteris de concessió de les
subvencions que impliquin la reserva d’activitat per a determinades entitats, així com
altres criteris aliens a aspectes de solvència tècnica i financera.
La gestió de les diferents administracions competents dels fons a què es
refereixen els apartats anteriors s’ha d’ajustar als principis que preveu el capítol II de
la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.»
Tres. Es fa una nova redacció de l’apartat 7 de l’article 6, que queda redactat de la
manera següent:
«7. Al finançament de la formació dels empleats públics s’hi ha de destinar el
percentatge que, sobre els fons provinents de la quota de formació professional,
determini la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada exercici. Aquesta
formació s’ha d’impartir a través dels programes específics que es promoguin de
conformitat amb el que estableixin els acords de formació que se subscriguin en
l’àmbit de les administracions públiques.
Sense perjudici d’aquests acords, la concessió de finançament per a la formació
dels empleats públics es regeix pel règim de concurrència competitiva obert a totes
les entitats de formació que compleixin els requisits d’acreditació i/o inscripció de
conformitat amb la normativa vigent.
Queda exceptuada del que disposa el paràgraf anterior la formació que per al
seu propi personal, i amb els seus mitjans propis, imparteixin directament les
mateixes administracions públiques, o les entitats públiques de formació que en
depenen, sense recórrer per a la seva realització a entitats de formació privades.»
Quatre. Es fa una nova redacció de l’apartat 8 de l’article 6, que queda redactat de la
manera següent:
«8. Al finançament de les accions formatives dirigides a la capacitació per a
l’exercici de les funcions relacionades amb la negociació col·lectiva i el diàleg social
s’hi ha de destinar la quantia que anualment estableixi la Llei de pressupostos
generals de l’Estat. S’han d’establir reglamentàriament les bases reguladores per a
la concessió de les subvencions públiques corresponents, així com els mecanismes
de justificació i pagament.
En l’àmbit de les administracions públiques, aquesta capacitació s’ha de
desenvolupar a través dels programes específics que es promoguin de conformitat
amb el que estableixen els acords de formació per a l’ocupació de les administracions
públiques. En l’àmbit de l’Acord de formació per a l’ocupació a les administracions
públiques, les accions esmentades en aquest apartat s’han de finançar amb càrrec
a les quantitats assignades en cada exercici en el pressupost de despeses del
Servei Públic d’Ocupació Estatal per finançar l’activitat formativa de l’Institut
Nacional d’Administració Pública, d’acord amb l’apartat 7 anterior.»
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Modificació de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, de la manera següent:
U.

Es fa una nova redacció de l’article 84, que queda redactat de la manera següent:
«Article 84.
1.

Composició i classificació del sector públic institucional estatal.

Integren el sector públic institucional estatal les entitats següents:

a) Els organismes públics vinculats o dependents de l’Administració General
de l’Estat, els quals es classifiquen en:
1. Organismes autònoms.
2. Entitats públiques empresarials.
3. Agències estatals.
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Les autoritats administratives independents.
Les societats mercantils estatals.
Els consorcis.
Les fundacions del sector públic.
Els fons sense personalitat jurídica.
Les universitats públiques no transferides.

2. L’Administració General de l’Estat o entitat integrant del sector públic
institucional estatal no pot crear, per si mateixa ni en col·laboració amb altres entitats
públiques o privades, ni exercir el control efectiu, directament ni indirectament, sobre
cap altre tipus d’entitat diferent de les que enumera aquest article, independentment
de la seva naturalesa i règim jurídic.
El que disposa aquest apartat no és aplicable a la participació de l’Estat en
organismes internacionals o entitats d’àmbit supranacional, ni a la participació en els
organismes de normalització i acreditació nacionals o en societats creades a
l’empara de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre reconversió i reindustrialització.
3. Les universitats públiques no transferides es regeixen pel que disposa la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, que els sigui aplicable i pel que disposa aquesta
Llei en allò que no estigui previst en la seva normativa específica.»
Dos.
següent:

Es fa una nova redacció de l’article 86, que queda redactat de la manera

«Article 86.

Mitjà propi i servei tècnic.

1. Les entitats integrants del sector públic institucional es poden considerar
mitjans propis i serveis tècnics dels poders adjudicadors i de la resta d’ens i societats
que no tinguin la consideració de poder adjudicador quan compleixin les condicions
i els requisits que estableix el text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
2. Tenen la consideració de mitjà propi i servei tècnic quan s’acrediti que, a
més de disposar de mitjans suficients i idonis per efectuar prestacions en el sector
d’activitat que es correspongui amb el seu objecte social, d’acord amb la seva norma
o acord de creació, es dona alguna de les circumstàncies següents:
a) Sigui una opció més eficient que la contractació pública i sigui sostenible i
eficaç, amb l’aplicació de criteris de rendibilitat econòmica.
b) Sigui necessari per raons de seguretat pública o d’urgència en la necessitat
de disposar dels béns o serveis subministrats pel mitjà propi o servei tècnic.
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Forma part del control d’eficàcia dels mitjans propis i serveis tècnics la
comprovació de la concurrència d’aquests requisits.
En la denominació de les entitats integrants del sector públic institucional que
tinguin la condició de mitjà propi hi ha de constar necessàriament la indicació ‘‘mitjà
propi’’ o la seva abreviatura «m. p.».
3. En el supòsit de creació d’un nou mitjà propi i servei tècnic s’ha d’adjuntar la
proposta de declaració d’una memòria justificativa que acrediti el que disposa
l’apartat anterior i que, en aquest supòsit de nova creació, ha de tenir l’informe de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat.»
Tres.
següent:

Es fa una nova redacció de l’article 87, que queda redactat de la manera

«Article 87. Transformacions de les entitats integrants del sector públic institucional
estatal.
1. Qualsevol organisme autònom, entitat pública empresarial, agències
estatals, societat mercantil estatal o fundació del sector públic institucional estatal es
pot transformar i pot adoptar la naturalesa jurídica de qualsevol de les entitats
esmentades.
2. La transformació ha de tenir lloc, amb la conservació de la seva personalitat
jurídica, per cessió i integració global, en unitat d’acte, de tot l’actiu i el passiu de
l’entitat transformada amb successió universal de drets i obligacions.
La transformació no altera les condicions financeres de les obligacions
assumides ni es pot entendre com a causa de resolució de les relacions jurídiques.
3. La transformació s’ha de portar a terme mitjançant un reial decret, encara
que suposi la modificació de la llei de creació, excepte en el cas de la transformació
en agències estatals, que s’ha d’efectuar per llei.
4. Quan un organisme autònom, entitat pública empresarial o agències estatals
es transformin en una entitat pública empresarial, agències estatals, societat
mercantil estatal o en una fundació del sector públic, el reial decret o la llei mitjançant
el qual es porti a terme la transformació ha d’anar acompanyat de la documentació
següent:
a) Una memòria que inclogui:
1r Una justificació de la transformació per no poder assumir les seves funcions
si manté la seva naturalesa jurídica originària.
2n Una anàlisi d’eficiència, que ha d’incloure una previsió de l’estalvi que ha de
generar la transformació, i l’acreditació de la inexistència de duplicitats amb les
funcions que ja exerceixi un altre òrgan, organisme públic o entitat preexistent.
3r Una anàlisi de la situació en què ha de quedar el personal, amb indicació, si
s’escau, de si part d’aquest personal s’ha d’integrar bé a l’Administració General de
l’Estat o bé a l’entitat pública empresarial, societat mercantil estatal o fundació que
resulti de la transformació.
b) Un informe preceptiu de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
en el qual s’ha de valorar el compliment del que preveu aquest article.
5.

L’aprovació del reial decret de transformació comporta:

a) L’adaptació de l’organització dels mitjans personals, materials i econòmics
que sigui necessària pel canvi de naturalesa jurídica.
b) La possibilitat d’integrar el personal a l’entitat transformada o a
l’Administració General de l’Estat. Si s’escau, aquesta integració s’ha de portar a
terme d’acord amb els procediments de mobilitat que estableixi la legislació de
funció pública o la legislació laboral que sigui aplicable.
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Els diferents tipus de personal de l’entitat transformada tenen els mateixos drets
i obligacions que els corresponguin d’acord amb la normativa que els sigui aplicable.
L’adaptació, si s’escau, de personal que comporti la transformació no suposa,
per si mateixa, l’atribució de la condició de funcionari públic al personal laboral que
presti serveis a l’entitat transformada.
La integració dels qui fins a aquest moment estaven exercint funcions reservades
a funcionaris públics sense ser-ho es pot efectuar amb la condició d’«a extingir», i
s’han de valorar prèviament les característiques dels llocs afectats i les necessitats
de l’entitat on s’integrin.
De l’execució de les mesures de transformació no pot derivar cap increment de
la massa salarial preexistent a l’entitat transformada.»
Quatre.
següent:

Es fa una nova redacció de l’article 96, que queda redactat de la manera

«Article 96.
1.

Dissolució d’organismes públics estatals.

Els organismes públics estatals s’han de dissoldre:

a) Pel transcurs del temps d’existència que assenyali la llei de creació.
b) Perquè la totalitat dels seus fins i objectius siguin assumits pels serveis de
l’Administració General de l’Estat.
c) Perquè les seves finalitats s’hagin complert totalment, de manera que no es
justifiqui la pervivència de l’organisme públic, i així s’hagi posat de manifest en el
control d’eficàcia.
d) Quan del seguiment del pla d’actuació en resulti l’incompliment de les
finalitats que van justificar la creació de l’organisme o que la seva subsistència no
és el mitjà més idoni per aconseguir-les i així es conclogui en el control d’eficàcia o
de supervisió contínua.
e) Per qualsevol altra causa establerta en els estatuts.
f) Quan així ho acordi el Consell de Ministres seguint el procediment determinat
a l’efecte a l’acte jurídic que n’acordi la dissolució.
2. Quan un organisme públic incorri en alguna de les causes de dissolució que
preveuen les lletres a), b), c), d) o e) de l’apartat anterior, el titular del màxim òrgan
de direcció de l’organisme ho ha de comunicar al titular del departament d’adscripció
en el termini de dos mesos des que concorri la causa de dissolució. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi produït la comunicació i amb la concurrència de la
causa de dissolució, l’organisme públic queda automàticament dissolt i no pot dur a
terme cap acte jurídic, llevat dels estrictament necessaris per garantir l’eficàcia de la
seva liquidació i extinció.
En el termini de dos mesos des de la recepció de la comunicació a la qual es
refereix el paràgraf anterior, el Consell de Ministres ha d’adoptar l’acord de dissolució
corresponent, en què ha de designar l’òrgan administratiu o entitat del sector públic
institucional estatal que ha d’assumir les funcions de liquidador, i s’ha de comunicar
a l’Inventari d’entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per a la seva
publicació. Transcorregut el termini esmentat sense que l’acord de dissolució s’hagi
publicat, l’organisme públic queda automàticament dissolt i no pot dur a terme cap
acte jurídic, llevat dels estrictament necessaris per garantir l’eficàcia de la seva
liquidació i extinció.»
Cinc. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de l’article 103, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 103.

Definició.

1. Les entitats públiques empresarials són entitats de dret públic, amb
personalitat jurídica pròpia, patrimoni propi i autonomia en la seva gestió, que es
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financen amb ingressos de mercat, a excepció de les que tinguin la condició o
compleixin els requisits per ser declarades mitjà propi personificat de conformitat
amb la Llei de contractes del sector públic, i que juntament amb l’exercici de
potestats administratives exerceixen activitats prestacionals, de gestió de serveis o
de producció de béns d’interès públic, susceptibles de contraprestació.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Sis.

Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 106.

La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Set. Es fa una nova redacció de l’apartat 3 de l’article 107, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 107.

Règim economicofinancer i patrimonial.

[…]
3. Les entitats públiques empresarials es financen majoritàriament amb
ingressos de mercat, a excepció de les que tinguin la condició o compleixin els
requisits per ser declarades mitjà propi personificat de conformitat amb la Llei de
contractes del sector públic. S’entén que es financen majoritàriament amb ingressos
de mercat quan tenen la consideració de productor de mercat de conformitat amb el
Sistema Europeu de Comptes.
A aquests efectes s’ha de prendre en consideració la classificació de les
diferents entitats públiques als efectes de la comptabilitat nacional que efectuï el
Comitè Tècnic de Comptes Nacionals i que s’ha de recollir a l’Inventari d’entitats del
sector públic estatal, autonòmic i local.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Vuit. S’afegeix una secció 4a, nova, al capítol III del títol II, a continuació de l’article
108, amb la rúbrica següent:
«Secció 4a Agències estatals»
Nou.

S’afegeix un article 108 bis, nou, amb la redacció següent:

«Article 108 bis. Definició.
1. Les agències estatals són entitats de dret públic, dotades de personalitat
jurídica pública, patrimoni propi i autonomia en la seva gestió, facultades per exercir
potestats administratives, que són creades pel Govern per al compliment dels
programes corresponents a les polítiques públiques que desenvolupi l’Administració
General de l’Estat en l’àmbit de les seves competències.
Les agències estatals estan dotades dels mecanismes d’autonomia funcional,
responsabilitat per la gestió i control de resultats que estableix aquesta Llei.
2. Independentment de quina sigui la seva denominació, quan un organisme
públic tingui naturalesa d’agència estatal en la seva denominació hi ha de constar la
indicació d’«agència estatal».»
Deu.

S’afegeix un article 108 ter, nou, amb la redacció següent:

«Article 108 ter. Règim jurídic.
1. Les agències estatals es regeixen per aquesta Llei i, en el seu marc, per
l’estatut propi de cadascuna; i la resta de les normes de dret administratiu general i
especial que els siguin aplicables.
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2. L’actuació de les agències estatals es produeix, d’acord amb el pla d’acció
anual, sota la vigència i d’acord amb el pertinent contracte plurianual de gestió que
ha d’establir, com a mínim i per al període de la seva vigència, els aspectes
següents:
a) Els objectius a perseguir, els resultats a obtenir i, en general, la gestió a
desenvolupar.
b) Els plans necessaris per assolir els objectius, amb especificació dels marcs
temporals corresponents i dels projectes associats a cadascuna de les estratègies i
els seus terminis temporals, així com els indicadors per avaluar els resultats
obtinguts.
c) Les previsions màximes de plantilla de personal i el marc d’actuació en
matèria de gestió de recursos humans.
d) Els recursos personals, materials i pressupostaris a aportar per a la
consecució dels objectius, si bé s’han de revisar automàticament de conformitat
amb el contingut de la Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’exercici
corresponent.
e) Els efectes associats al grau de compliment dels objectius establerts pel
que fa a exigència de responsabilitat per la gestió dels òrgans executius i el personal
directiu, així com l’import de massa salarial destinada al complement de productivitat
o concepte equivalent del personal laboral.
f) El procediment a seguir per a la cobertura dels dèficits anuals que, si
s’escau, es puguin produir per insuficiència dels ingressos reals respecte dels
estimats i les conseqüències de responsabilitat en la gestió que, si s’escau, s’hagin
de seguir d’aquests dèficits. Aquest procediment s’ha d’ajustar, en tot cas, al que
estableixi el contingut de la Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’exercici
corresponent.
g) El procediment per a la introducció de les modificacions o adaptacions
anuals que, si s’escau, siguin procedents.
3. En el contracte de gestió s’han de determinar els mecanismes que permetin
l’exigència de responsabilitats a què es refereix la lletra e) de l’apartat anterior per
incompliment d’objectius.
4. El consell rector de cada agència estatal aprova la proposta de contracte
inicial de gestió, en el termini de tres mesos des de la seva constitució.
Els posteriors contractes de gestió s’han de presentar en l’últim trimestre de la
vigència de l’anterior.
L’aprovació del contracte de gestió té lloc per ordre conjunta dels ministeris
d’adscripció, de Política Territorial i Funció Pública i d’Hisenda, en un termini màxim
de tres mesos a comptar de la seva presentació. En el cas que no s’aprovi en
aquest termini, manté la seva vigència el contracte de gestió anterior.
5. En el si del consell rector s’ha de constituir una comissió de control, amb la
composició que determinin els estatuts.
Correspon a la comissió de control informar el consell rector sobre l’execució del
contracte de gestió i, en general, sobre tots els aspectes relatius a la gestió
economicofinancera que hagi de conèixer el mateix consell i que determinin els
estatuts.»
Onze.

S’afegeix un article 108 quater, nou, amb la redacció següent:

«Article 108 quater. Règim jurídic de personal.
1.

El personal al servei de les agències estatals està constituït per:

a) El personal que estigui ocupant llocs de treball en serveis que s’integrin a
l’agència estatal en el moment de la seva constitució.
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b) El personal que s’incorpori a l’agència estatal des de qualsevol administració
pública pels corresponents procediments de provisió de llocs de treball que preveu
aquesta Llei.
c) El personal seleccionat per l’agència estatal, mitjançant proves selectives
convocades a l’efecte en els termes que estableix aquesta Llei.
d) El personal directiu.
2. El personal a què es refereixen les lletres a) i b) de l’apartat anterior manté
la condició de personal funcionari, estatutari o laboral d’origen, d’acord amb la
legislació aplicable.
3. El personal funcionari i estatutari es regeix per la normativa reguladora de la
funció pública corresponent, amb les especialitats que preveu aquesta Llei i les que,
de conformitat amb aquesta, estableixi l’estatut de cada agència estatal.
El personal laboral es regeix pel text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i la resta de la normativa
laboral.
4. La selecció del personal al qual es refereix la lletra c) es fa mitjançant
convocatòria pública i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, així com
d’accés a l’ocupació pública de les persones amb discapacitat. A aquest efecte, i en
el període previst en el contracte de gestió, les agències estatals determinen les
seves necessitats de personal a cobrir mitjançant proves selectives. La determinació
de les necessitats de personal a cobrir s’ha de fer amb subjecció a la taxa de
reposició que, si s’escau, estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a
l’exercici corresponent. La previsió de necessitats de personal s’incorpora a l’oferta
anual d’ocupació de l’agència estatal corresponent, que s’integra en l’oferta
d’ocupació pública estatal, de conformitat amb el que estableixi la Llei anual de
pressupostos generals de l’Estat.
Les agències estatals seleccionen a través dels seus propis òrgans de selecció
el seu personal laboral d’acord amb els requisits i els principis que estableix el
paràgraf anterior.
Les convocatòries de selecció de personal funcionari les ha d’efectuar el
ministeri al qual estiguin adscrits els cossos o escales corresponents, i,
excepcionalment, la mateixa agència estatal mitjançant un conveni subscrit a
l’efecte.
Els òrgans de representació del personal de l’agència estatal s’han de tenir en
compte en els processos de selecció que es portin a terme.
5. Les agències estatals elaboren, convoquen i, a proposta d’òrgans
especialitzats en selecció de personal, resolen les corresponents convocatòries de
provisió de llocs de treball de personal funcionari, de conformitat amb els principis
generals i els procediments de provisió que estableix la normativa de funció pública.
6. La mobilitat dels funcionaris destinats a les agències estatals pot estar
sotmesa a la condició d’autorització prèvia en les condicions i amb els terminis que
determinin els seus estatuts i d’acord amb la normativa de funció pública.
7. Les agències estatals disposen de la seva relació de llocs de treball,
elaborada i aprovada per la mateixa agència estatal dins del marc d’actuació que,
en matèria de recursos humans, s’estableixi en el contracte de gestió.
8. El personal que presti els seus serveis a les agències estatals veu reconegut
el seu dret a la promoció dins d’una carrera professional avaluable, en el marc de
l’Estatut de l’empleat públic. La carrera esmentada ha de tenir elements que
permetin criteris d’homogeneïtat dins d’agències estatals del mateix àmbit, que
facilitin retribucions similars per a nivells professionals semblants i que possibilitin
les mesures de mobilitat entre el personal d’aquelles, sense perjudici del que preveu
l’apartat 6.
9. Els conceptes retributius del personal funcionari i estatutari de les agències
estatals són els que estableix la normativa de funció pública de l’Administració

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 296

General de l’Estat i les seves quanties s’han de determinar de conformitat amb el
que estableixin les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
Les condicions retributives del personal laboral són les que determinin el conveni
col·lectiu aplicable i el respectiu contracte de treball i les seves quanties s’han de
fixar d’acord amb el que indica l’apartat 1 anterior.
La massa salarial de les agències estatals s’ha d’autoritzar en les condicions
que estableixi la normativa aplicable. La quantia de la massa salarial destinada al
complement de productivitat, o concepte equivalent del personal laboral, està en tot
cas vinculada al grau de compliment dels objectius fixats en el contracte de gestió.
10. El personal directiu de les agències estatals és el que ocupa els llocs de
treball determinats com a tals en el seu estatut en atenció a l’especial responsabilitat,
competència tècnica i rellevància de les tasques assignades a aquests.
El personal directiu de les agències estatals és nomenat i cessat pel seu consell
rector a proposta dels seus òrgans executius, atenent criteris de competència
professional i experiència entre titulats superiors, preferentment funcionaris, i
mitjançant un procediment que garanteixi el mèrit, la capacitat i la publicitat.
El procés de provisió el poden dur a terme els òrgans de selecció especialitzats
als quals es refereix l’apartat 5 d’aquest article, que han de formular una proposta
motivada al director de l’agència estatal, que inclogui tres candidats per a cada lloc
a cobrir.
Quan el personal directiu de les agències estatals tingui la condició de funcionari
roman en la situació de servei actiu en el seu respectiu cos o escala, o en la que
correspongui d’acord amb la legislació laboral si es tracta de personal d’aquest
caràcter.
L’estatut de les agències estatals pot preveure càrrecs directius de màxima
responsabilitat a cobrir, en règim laboral, mitjançant contractes d’alta direcció.
Al personal directiu de les agències estatals, en tot cas, li és aplicable el Reial
decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims
responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats. El personal
directiu està subjecte, en l’exercici de les seves comeses, a avaluació d’acord amb
els criteris d’eficàcia, eficiència i compliment de la legalitat, responsabilitat per la
seva gestió i control de resultats en relació amb els objectius que se li hagin fixat.
El personal directiu percep una part de la seva retribució com a incentiu de
rendiment, mitjançant el complement corresponent que valori la productivitat,
d’acord amb els criteris i els percentatges que estableixi el consell rector, a proposta
dels òrgans directius de l’agència estatal.
11. L’òrgan executiu de l’agència estatal és el director. És nomenat i separat
pel consell rector a proposta del president entre persones que compleixin les
qualificacions necessàries per al càrrec, segons el que determini l’estatut.»
Dotze.

S’afegeix un article 108 quinquies, nou, amb la redacció següent:

«Article 108 quinquies. Règim economicofinancer i contractació.
1.

Les agències estatals es financen amb els recursos següents:

a) Les transferències consignades en els pressupostos generals de l’Estat.
b) Els ingressos propis que percebin com a contraprestació per les activitats
que puguin dur a terme, en virtut de contractes, convenis o disposicions legals, per
a altres entitats públiques, privades o persones físiques.
c) L’alienació dels béns i valors que constitueixin el seu patrimoni.
d) El rendiment procedent dels seus béns i valors.
e) Les aportacions voluntàries, donacions, herències i llegats i altres
aportacions a títol gratuït d’entitats privades i de particulars.
f) Els ingressos rebuts de persones físiques o jurídiques com a conseqüència
del patrocini d’activitats o instal·lacions.
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g) Els altres ingressos de dret públic o privat que estiguin autoritzades a
percebre.
h) Qualsevol altre recurs que se’ls pugui atribuir.
2. En els supòsits expressament previstos en els estatuts, i només en la
mesura que tinguin capacitat per generar recursos propis suficients, les agències
estatals es poden finançar amb càrrec als crèdits que preveu el capítol VIII dels
pressupostos generals de l’Estat adjudicats d’acord amb procediments de
concurrència pública i destinats a finançar projectes de recerca i desenvolupament.
La Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada exercici ha d’establir els límits
d’aquest finançament.
3. Els recursos que es derivin dels apartats b), e), f) i g) del número 1 anterior,
i no es prevegin inicialment en el pressupost de les agències estatals, es poden
destinar a finançar despeses més grans per acord del seu director.
4. El recurs a l’endeutament està prohibit a les agències estatals, llevat que
per llei es disposi el contrari. No obstant això, i per tal d’atendre desfasaments
temporals de tresoreria, les agències estatals poden recórrer a la contractació de
pòlisses de crèdit o préstec, sempre que el saldo viu no superi el 5% del seu
pressupost.
5. La contractació de les agències estatals es regeix per la normativa aplicable
al sector públic. Les societats mercantils i fundacions creades o participades
majoritàriament per les agències estatals han d’ajustar la seva activitat contractual,
en tot cas, als principis de publicitat i concurrència.»
Tretze.

S’afegeix un article 108 sexies, nou, amb la redacció següent:

«Article 108 sexies.
economicofinancer.

Règim pressupostari, de comptabilitat i control

1. El consell rector ha d’elaborar i aprovar l’avantprojecte de pressupost de
l’agència estatal, de conformitat amb el que disposi el contracte de gestió.
L’avantprojecte de pressupost de l’agència estatal s’ha de remetre al ministeri
d’adscripció perquè l’examini i posteriorment el traslladi al Ministeri d’Hisenda. Una
vegada analitzat per aquest últim departament ministerial, l’avantprojecte s’incorpora
al de pressupostos generals de l’Estat perquè l’aprovi el Consell de Ministres i el
remeti a les Corts Generals, i es consolida amb el de la resta d’entitats que integren
el sector públic estatal.
2. La persona titular del Ministeri d’Hisenda estableix l’estructura del
pressupost de les agències estatals, així com la documentació que s’hi ha d’adjuntar.
El pressupost de despeses de les agències estatals té caràcter limitador pel seu
import global i caràcter estimatiu per a la distribució dels crèdits en categories
econòmiques, a excepció dels corresponents a despeses de personal, que en tot
cas tenen caràcter limitador i vinculant per la seva quantia total, i de les subvencions
nominatives i les atencions protocol·làries i representatives, que tenen caràcter
limitador i vinculant sigui quin sigui el nivell de la classificació econòmica al qual
s’estableixin.
3. L’autorització de les variacions pressupostàries correspon:
a) A la persona titular del Ministeri d’Hisenda, les variacions de la quantia
global del pressupost i les que afectin despeses de personal, a iniciativa del director
i proposta del consell rector, excepte les que preveu la lletra següent.
Així mateix, correspon a la persona titular del Ministeri d’Hisenda acordar o
denegar les modificacions pressupostàries, en els supòsits de competència dels
directors de les agències estatals, quan hi hagi un informe negatiu de la intervenció
delegada i el titular de la competència el remeti en discrepància al Ministeri
d’Hisenda.
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b) A la persona titular de la direcció de la mateixa agència estatal, totes les
variacions restants, fins i tot en la quantia global quan siguin finançades amb
recursos derivats dels apartats b), e), f) i g) de l’article 108 quinquies per sobre dels
inicialment pressupostats, no afectin despeses de personal i hi hagi garanties
suficients de la seva efectivitat, i se n’ha de donar compte immediat a la comissió de
control.
4. Els romanents de tresoreria que resultin de la liquidació de l’exercici
pressupostari no afectats al finançament del pressupost de l’exercici següent, es
poden aplicar al pressupost d’ingressos i destinar a finançar increment de despeses
per acord de la persona titular de la direcció, i se n’ha de donar compte a la comissió
de control. Els dèficits derivats de l’incompliment de l’estimació d’ingressos anuals
s’han de compensar tal com prevegi el contracte de gestió.
5. Les agències estatals poden adquirir compromisos de despesa que s’hagin
d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que no se
superi algun dels límits següents:
a) El nombre d’exercicis a què es poden aplicar les despeses no ha de ser
superior a quatre.
b) La despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis posteriors no pot excedir
la quantitat que resulti d’aplicar a l’import total de cada programa, exclòs el capítol
de despeses de personal i la resta de crèdits que tinguin caràcter vinculant, els
percentatges següents: el 70 per 100 en l’exercici immediat següent, el 60 per cent
en el segon exercici i el 50 per cent en els exercicis tercer i quart.
En el cas de despeses de personal o d’altres que tinguin caràcter vinculant, es
poden adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs dins dels
límits assenyalats anteriorment, prenent com a referència de càlcul la seva dotació
inicial.
El Govern pot acordar la modificació dels límits anteriors en els casos
especialment justificats. A aquests efectes, la persona titular del Ministeri d’Hisenda,
a iniciativa de l’agència estatal corresponent, ha d’elevar al Consell de Ministres la
proposta oportuna, amb l’informe previ de la Direcció General de Pressupostos.
6. L’execució del pressupost de les agències estatals correspon als seus
òrgans executius, que elaboren i remeten a la comissió de control, mensualment, un
estat d’execució pressupostària.
7. Les agències estatals han d’aplicar els principis comptables que els
corresponguin d’acord amb el que estableix l’article 121 de la Llei general
pressupostària, amb la finalitat d’assegurar el reflex adequat de les operacions, els
costos i els resultats de la seva activitat, així com de facilitar dades i informació amb
transcendència econòmica.
Correspon a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat establir els
criteris que necessiti l’aplicació de la normativa comptable a les agències estatals,
en els termes que estableix la legislació pressupostària per a les entitats del sector
públic estatal.
8. Les agències estatals han de tenir:
a) Un sistema d’informació econòmica que:
i) Mostri, a través d’estats i informes, la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera, dels resultats i de l’execució del pressupost.
ii) Proporcioni informació de costos sobre la seva activitat que sigui suficient
per a una adopció de decisions correcta i eficient.
b) Un sistema de comptabilitat de gestió que permeti efectuar el seguiment del
compliment dels compromisos assumits en el contracte de gestió.
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La Intervenció General de l’Administració de l’Estat estableix els requeriments
funcionals i, si s’escau, els procediments informàtics que han d’observar les
agències estatals per complir el que disposa aquest article, d’acord amb el que
disposa l’article 125 de la Llei general pressupostària.
9. Els comptes anuals de les agències estatals els formula la persona titular de
la direcció en el termini de tres mesos des del tancament de l’exercici econòmic.
Una vegada auditats aquests comptes per la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat se sotmeten al consell rector per a la seva aprovació abans del 30 de juny
de l’any següent a aquell al qual es refereixin.
Una vegada aprovats pel consell rector, els comptes s’han de remetre a través
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat al Tribunal de Comptes per a
la seva fiscalització. Aquesta remissió a la Intervenció General s’ha de fer dins dels
set mesos següents a la finalització de l’exercici econòmic.
10. El control extern de la gestió economicofinancera de les agències estatals
correspon al Tribunal de Comptes d’acord amb la seva normativa específica.
El control intern de la gestió economicofinancera de les agències estatals
correspon a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, i s’ha d’efectuar
sota les modalitats de control financer permanent i d’auditoria pública, en les
condicions i en els termes que estableix la Llei general pressupostària. El control
financer permanent l’han de dur a terme les intervencions delegades a les agències
estatals, sota la dependència funcional de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat.
Sense perjudici del control que estableix el paràgraf anterior, les agències
estatals estan sotmeses a un control d’eficàcia i de supervisió contínua que s’ha
d’exercir a través del seguiment del contracte de gestió, i fins a la seva aprovació a
través del pla d’actuació, en els termes que estableix l’article 85.»
Catorze. Es fa una nova redacció de la disposició addicional quarta, que queda
redactada de la manera següent:
«Disposició addicional quarta.
en l’àmbit estatal.

Adaptació d’entitats i organismes públics existents

1. Totes les entitats i els organismes públics que integren el sector públic
estatal existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’han d’adaptar
al seu contingut abans de l’1 d’octubre de 2024, i fins que no es produeixi l’adaptació
es regeixen per la seva normativa específica.
L’adaptació s’ha de fer preservant les actuals especialitats dels organismes i les
entitats en matèria de personal, patrimoni, règim pressupostari, comptabilitat, control
economicofinancer i d’operacions com a agent de finançament, incloent-hi, respecte
a aquestes últimes, la submissió, si s’escau, a l’ordenament jurídic privat. Les
especialitats s’han de preservar sempre que no hagin generat deficiències
importants en el control d’ingressos i despeses causants d’una situació de
desequilibri financer en el moment de la seva adaptació.
Les entitats que no tinguin la consideració de poder adjudicador han de
preservar aquesta especialitat mentre no s’oposi a la normativa comunitària.
Les entitats que tinguin com a finalitats la promoció de la internacionalització de
l’economia i de l’empresa espanyola han de preservar, a més i amb les mateixes
limitacions, les especialitats en matèria d’ajudes mentre no s’oposin a la normativa
comunitària.»
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S’afegeix una disposició addicional vint-i-tresena, nova, amb la redacció

«Disposició addicional vint-i-tresena. Règim jurídic aplicable a l’entitat pública
empresarial Societat de Salvament i Seguretat Marítima.
La Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR) ha de preservar la
seva naturalesa d’entitat pública empresarial i, amb les especialitats que conté la
seva legislació específica, es regeix per les disposicions aplicables a aquestes
entitats a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a excepció
del que disposen els articles 103.1 i 107.3 de la Llei, exclusivament pel que fa al
finançament majoritari amb ingressos de mercat.»
Setze.
següent:

S’afegeix una disposició addicional vint-i-quatrena, nova, amb la redacció

«Disposició addicional vint-i-quatrena. Règim jurídic aplicable a l’entitat pública
empresarial Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial.
El Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) ha de preservar
la seva naturalesa d’entitat pública empresarial i, amb les especialitats que conté la
seva legislació específica, es regeix per les disposicions aplicables a aquestes
entitats a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a excepció
del que disposen els articles 103.1 i 107.3 de la Llei, exclusivament pel que fa al
finançament majoritari amb ingressos de mercat.»
Disset.
següent:

S’afegeix una disposició addicional vint-i-cinquena, nova, amb la redacció

«Disposició addicional vint-i-cinquena. Règim jurídic aplicable als administradors
generals d’infraestructures ferroviàries.
Els administradors generals d’infraestructures ferroviàries han de preservar la
seva naturalesa d’entitats públiques empresarials i, amb les especialitats que conté
la seva legislació pròpia, es regeixen per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, a excepció del que disposen els articles 103.1 i 107.3 de la
Llei esmentada, exclusivament pel que fa al finançament majoritari amb ingressos
de mercat.»
Divuit.
següent:

S’afegeix una disposició addicional vint-i-sisena, nova, amb la redacció

«Disposició addicional vint-i-sisena.
Pública Empresarial del Sòl.

Règim jurídic aplicable a SEPES, Entitat

SEPES, Entitat Pública Empresarial del Sòl, ha de preservar la seva naturalesa
d’entitat pública empresarial i, amb les especialitats que conté la seva legislació
específica, es regeix per les disposicions aplicables a aquestes entitats a la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a excepció del que
disposen els articles 103.1 i 107.3 de la Llei, exclusivament pel que fa al finançament
majoritari amb ingressos de mercat.»
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S’afegeix una disposició addicional vint-i-setena, nova, amb la redacció

«Disposició addicional vint-i-setena.
Empresarial Red.es.

Règim jurídic aplicable a l’Entitat Pública

L’Entitat Pública Empresarial Red.es ha de preservar la seva naturalesa d’entitat
pública empresarial i, amb les especialitats que conté la seva legislació específica,
es regeix per les disposicions aplicables a aquestes entitats a la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a excepció del que disposen els articles
103.1 i 107.3 de la Llei, exclusivament pel que fa al finançament majoritària amb
ingressos de mercat.»
Disposició final trenta-cinquena. Modificació del text refós de la Llei de garanties i ús
racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/2015, de 24 de juliol.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, de la manera següent:
U. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’article 98, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 98.

Sistema de preus de referència.

[…]
2. Els conjunts han d’incloure totes les presentacions de medicaments
finançades que tinguin el mateix nivell 5 de la classificació
anatomicoterapeuticoquímica de medicaments de l’Organització Mundial de la Salut
(ATC5) i la mateixa via d’administració, entre les quals hi ha d’haver inclosa en la
prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, almenys, una presentació de
medicament genèric o biosimilar, llevat que el medicament o el seu ingredient actiu
principal hagin estat autoritzats amb una antelació mínima de deu anys en un Estat
membre de la Unió Europea, cas en què no és indispensable l’existència d’un
medicament genèric o biosimilar per establir un conjunt. Les presentacions indicades
per a tractaments en pediatria, així com les corresponents a medicaments d’àmbit
hospitalari, inclosos els envasos clínics, constitueixen conjunts independents.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Dos. Es fa una nova redacció de l’apartat 8 de l’article 102, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 102. Aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació
farmacèutica ambulatòria.
[…]
8. Estan exempts de l’aportació els usuaris i els seus beneficiaris que pertanyin
a una de les categories següents:
a) Afectats de síndrome tòxica i persones amb discapacitat en els supòsits que
prevegi la seva normativa específica.
b) Persones perceptores de rendes d’integració social.
c) Persones perceptores de pensions no contributives.
d) Parats que han perdut el dret a percebre el subsidi de desocupació mentre
subsisteixi la seva situació.
e) Persones amb tractaments derivats d’accident de treball i malaltia
professional.
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f) Persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital.
g) Persones menors d’edat amb un grau de discapacitat reconegut igual o
superior al 33%.
h) Persones perceptores de la prestació econòmica de la Seguretat Social per
fill o menor a càrrec en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb fins
d’adopció.
i) Els pensionistes de la Seguretat Social la renda anual dels quals sigui inferior
a 5.635 euros consignada en la casella de base liquidable general i de l’estalvi de la
declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i els que, en el cas
que no estiguin obligats a presentar la declaració esmentada, percebin una renda
anual inferior a 11.200 euros.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Disposició final trenta-sisena. Modificació del text refós de la Llei de l’Estatut dels
treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2015, de 23 d’octubre, de la manera següent:
U. Es fa una nova redacció de l’article 11 de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i
s’introdueix un nou apartat 3 a l’article esmentat amb el text següent (i, en conseqüència,
l’apartat 3 passa a renumerar-se amb el número 4).
«3. El contracte per a la formació dual universitària, que s’ha de formalitzar en
el marc dels convenis de cooperació educativa subscrits per les universitats amb les
entitats col·laboradores, té per objecte la qualificació professional dels estudiants
universitaris a través d’un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una
empresa amb activitat formativa rebuda en el marc de la seva formació universitària,
per afavorir una relació més gran entre aquest i la formació i l’aprenentatge del
treballador.
S’han de desenvolupar per reglament el sistema d’impartició i les característiques
de la formació dels treballadors als centres universitaris i a les empreses, així com
el seu reconeixement, en un règim d’alternança amb el treball efectiu.
Així mateix, són objecte de desenvolupament reglamentari els aspectes
relacionats amb el finançament de l’activitat formativa i amb la retribució del
treballador contractat, que s’ha de fixar en proporció al temps de treball efectiu,
d’acord amb el que estableixi el conveni col·lectiu, sense que en cap cas sigui
inferior al salari mínim interprofessional.
L’acció protectora de la Seguretat Social del treballador contractat per a la
formació dual universitària comprèn totes les contingències protegibles i prestacions,
inclosa la desocupació. Així mateix, es té dret a la cobertura del Fons de Garantia
Salarial.»
Dos. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’article 33, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 33.

El Fons de Garantia Salarial.

[…]
2. El Fons de Garantia Salarial, en els casos de l’apartat anterior, ha d’abonar
indemnitzacions reconegudes com a conseqüència d’una sentència, una
interlocutòria, un acte de conciliació judicial o una resolució administrativa a favor
dels treballadors a causa d’acomiadament o extinció dels contractes de conformitat
amb els articles 50, 51, 52, 40.1 i 41.3 d’aquesta Llei, i d’extinció de contractes de
conformitat amb els articles 181 i 182 del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de
maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal, així com les indemnitzacions
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per extinció de contractes temporals o de durada determinada en els casos que
siguin procedents legalment. En tots els casos amb el límit màxim d’una anualitat,
excepte en el supòsit de l’article 41.3 d’aquesta norma, en què el límit màxim seria
de 9 mensualitats, sense que el salari diari, base del càlcul, pugui excedir el doble
del salari mínim interprofessional, incloent-hi la part proporcional de les pagues
extraordinàries.
L’import de la indemnització, només als efectes d’abonament pel Fons de
Garantia Salarial per als casos d’acomiadament o extinció dels contractes de
conformitat amb els articles 50 i 56 d’aquesta Llei, s’ha de calcular sobre la base de
trenta dies per any de servei, amb el límit fixat en el paràgraf anterior.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Disposició final trenta-setena. Modificació del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, de la manera següent:
U. Es fa una nova redacció de les lletres a) i f) de l’article 48, que queden redactades
de la manera següent:
«Article 48.

Permisos dels funcionaris públics.

Els funcionaris públics tenen els permisos següents:
a) Per mort, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica
sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari d’un familiar dins del primer
grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi en la
mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan sigui en una localitat diferent.
Quan es tracti de la mort, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció
quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari d’un familiar dins del
segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís és de dos dies hàbils quan es
produeixi en la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan sigui en una localitat
diferent.
[…]
f) Per lactància d’un fill de menys de dotze mesos tenen dret a una hora
d’absència del treball, que poden dividir en dues fraccions. Aquest dret es pot
substituir per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la
jornada, o en una hora a l’inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat.
El permís que preveu aquest apartat constitueix un dret individual dels
funcionaris, sense que se’n pugui transferir l’exercici a l’altre progenitor, adoptant,
guardador o acollidor.
Es pot sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que
acumuli en jornades completes el temps corresponent. Aquesta modalitat es pot
gaudir únicament a partir de la finalització del permís per naixement, adopció,
guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu.
Aquest permís s’incrementa proporcionalment en els casos de part, adopció,
guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
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Dos. Es fa una nova redacció de les lletres b) i c) de l’article 49, que queden
redactades de la manera següent:
«Article 49. Permisos per motius de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral, per raó de violència de gènere i per a les víctimes de terrorisme i els
seus familiars directes.
[…]
b) Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant
temporal com permanent: té una durada de setze setmanes. Sis setmanes s’han de
gaudir a jornada completa de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament
després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió
administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.
En cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres
setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar
a terme de manera interrompuda i es pot exercir des de la finalització del descans
obligatori posterior al fet causant dins dels dotze mesos a comptar o bé des del
naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix
l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o
d’acolliment. En el cas del gaudi interromput es requereix, per a cada període de
gaudi, un preavís d’almenys 15 dies i s’ha de fer per setmanes completes.
Aquest permís s’amplia en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del
menor adoptat o acollit i per cada fill o filla, a partir del segon, en els supòsits
d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple, una per a cadascun
dels progenitors.
El còmput del termini es compta a elecció del progenitor, a partir de la decisió
administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o a partir de la
resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció sense que en cap cas un mateix
menor pugui donar dret a diversos períodes de gaudi d’aquest permís.
Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, quan les
necessitats de servei ho permetin, i en els termes que es determinin
reglamentàriament, de conformitat amb les regles que estableix aquest article.
Si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de
l’adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a més, a un
permís de fins a dos mesos de durada, i durant aquest període es perceben
exclusivament les retribucions bàsiques.
Independentment del permís de fins a dos mesos que preveu el paràgraf anterior
i per al supòsit que estableix el paràgraf esmentat, el permís per adopció, guarda
amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, es pot iniciar
fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi
l’adopció o la decisió administrativa o judicial d’acolliment.
Durant el gaudi d’aquest permís es pot participar en els cursos de formació que
convoqui l’Administració.
Els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant
temporal com permanent, que preveu aquest article són els que així estableixin el
Codi civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulin, i l’acolliment
temporal ha de tenir una durada no inferior a un any.
c) Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda
amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla: té una durada de
setze setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al fet causant
són en tot cas de descans obligatori. Aquest permís s’amplia en dues setmanes
més, una per a cadascun dels progenitors, en el supòsit de discapacitat del fill o la
filla, i per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de naixement, adopció,
guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples, que s’han de gaudir a partir
de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats
d’adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.
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Aquest permís el pot distribuir el progenitor que l’hagi de gaudir sempre que les
sis primeres setmanes siguin ininterrompudes i immediatament posteriors a la data
del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment
o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció.
En cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres
setmanes, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a terme de manera
interrompuda dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla,
o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió
administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment. En el cas del gaudi
interromput es requereix, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys quinze
dies i s’ha de fer per setmanes completes.
En cas que s’opti pel gaudi d’aquest permís després de la setmana setze del
permís per naixement, si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís ha
sol·licitat l’acumulació del temps de lactància d’un fill de menys de dotze mesos en
jornades completes de l’apartat f) de l’article 48, és a la finalització d’aquest període
quan es dona inici al còmput de les deu setmanes restants del permís del progenitor
diferent de la mare biològica.
Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, quan les
necessitats del servei ho permetin, i en els termes que es determinin
reglamentàriament, de conformitat amb les regles que estableix aquest article.
En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el
nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia
en tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes
addicionals.
En el supòsit de defunció del fill o la filla, el període de durada del permís no es
redueix, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se
sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.
Durant el gaudi d’aquest permís, transcorregudes les sis primeres setmanes
ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, es pot participar
en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
En els casos que preveuen els apartats a), b), i c) el temps transcorregut durant
el gaudi d’aquests permisos es computa com de servei efectiu a tots els efectes, i es
garanteix la plenitud de drets econòmics de la funcionària i, si s’escau, de l’altre
progenitor funcionari, durant tot el període de durada del permís, i, si s’escau, durant
els períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la normativa aplicable el
dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de
gaudi del permís.
Els funcionaris que hagin fet ús del permís per naixement, adopció, guarda amb
finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, tenen dret, una
vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes
i condicions que no els siguin menys favorables al gaudi del permís, així com a
beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a què haurien pogut
tenir dret durant la seva absència.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Tres.

S’afegeix un apartat 3, nou, a l’article 50, amb la redacció següent:

«Article 50.

Vacances dels funcionaris públics.

[…]
3. El període de vacances anuals retribuïdes dels funcionaris públics no es pot
substituir per una quantia econòmica. En els casos de renúncia voluntària s’ha de
garantir en tot cas el gaudi de les vacances meritades.
No obstant això, en els casos de conclusió de la relació de serveis dels
funcionaris públics per causes alienes a la seva voluntat, tenen dret a sol·licitar
l’abonament d’una compensació econòmica per les vacances meritades i no
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gaudides; i en particular, en els casos de jubilació per incapacitat permanent o per
mort, fins a un màxim de divuit mesos.»
Disposició final trenta-vuitena. Modificació del text refós de la Llei general de la Seguretat
Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu
8/2015, de 30 d’octubre, de la manera següent:
U. Es fa una nova redacció de l’article 153, que queda redactat de la manera següent:
«Article 153.

Cotització en supòsits de compatibilitat de jubilació i treball.

Durant la realització d’un treball per compte d’altri compatible amb la pensió de
jubilació, en els termes que estableix l’article 214, els empresaris i els treballadors
cotitzen al règim general únicament per incapacitat temporal i per contingències
professionals, segons la normativa reguladora d’aquest règim, si bé queden
subjectes a una cotització especial de solidaritat del 9 per cent sobre la base de
cotització per contingències comunes, no computable als efectes de prestacions,
que es distribueix entre ells, de manera que el 7 per cent és a càrrec de l’empresari
i el 2 per cent, a càrrec del treballador.»
Dos. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de l’article 163, que queda redactat de la
manera següent:
«1. Les pensions d’aquest règim general són incompatibles entre si quan
coincideixin en un mateix beneficiari, a menys que expressament es disposi el
contrari, legalment o reglamentàriament.
En cas que es causi dret a una nova pensió que sigui incompatible amb la que
s’estigui percebent, l’entitat gestora ha d’iniciar el pagament o, si s’escau, continuar
amb l’abonament de la pensió de més quantia, en termes anuals, amb la suspensió
de la pensió que correspongui de conformitat amb això.
No obstant això, l’interessat pot sol·licitar que es revoqui l’acord esmentat i optar
per percebre la pensió suspesa. Aquesta opció produeix efectes econòmics a partir
del dia primer del mes següent a la sol·licitud.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Tres.
següent:

Es fa una nova redacció de l’article 309, que queda redactat de la manera

«Article 309. Cotització en supòsits de compatibilitat de jubilació i treball per
compte propi.
1. Durant la realització d’un treball per compte propi compatible amb la pensió
de jubilació, en els termes que estableix l’article 214, els treballadors cotitzen a
aquest règim especial únicament per incapacitat temporal i per contingències
professionals, de conformitat amb el que preveu aquest capítol, si bé queden
subjectes a una cotització especial de solidaritat del 9 per cent sobre la base per
contingències comunes, no computable als efectes de prestacions.
2. També estan subjectes a una cotització de solidaritat del 9 per cent sobre la
base mínima de cotització del règim especial dels treballadors per compte propi o
autònoms, els pensionistes de jubilació que compatibilitzin la pensió amb una
activitat professional per compte propi i estiguin inclosos en una mutualitat alternativa
a aquest règim especial a l’empara del que estableix la disposició addicional
divuitena, la qual no és computable als efectes de prestacions.
La quota corresponent es dedueix mensualment de l’import de la pensió.»
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Quatre. S’afegeix un apartat g), nou, a l’article 318, amb la redacció següent:
«g) El que disposa l’article 163.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Cinc. S’afegeix un apartat 4, nou, a la disposició addicional divuitena, amb la redacció
següent:
«4. Les mutualitats de previsió social autoritzades per actuar com a alternatives
al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o
autònoms, des de l’1 de març de 2021, han de posar a disposició de la Tresoreria
General de la Seguretat Social abans que finalitzi el mes natural següent a la
situació d’alta o de baixa, de manera telemàtica, una relació dels professionals
col·legiats que hi estan integrats com a alternatives a aquest règim especial en la
qual s’indiqui expressament la data en què va quedar inclòs cadascun d’ells, quina
és la seva activitat professional i, si s’escau, la data de baixa en la mutualitat per
cessament d’activitat.»
La resta de la disposició manté la mateixa redacció.
Sis. Es fa una nova redacció del paràgraf segon de l’apartat 1 de la disposició
addicional vint-i-tresena, que queda redactat de la manera següent:
«Així mateix, a les quotes empresarials per contingències comunes que es
determinin per als treballadors esmentats se’ls ha d’aplicar una bonificació del 45
per cent. Quan siguin aplicables les bonificacions que puguin estar establertes o
s’estableixin per a les relacions laborals de caràcter especial, s’ha d’optar per les
que siguin més beneficioses.»
La resta de la disposició manté la mateixa redacció.
Set. S’afegeix una disposició addicional trenta-dosena, nova, amb la redacció
següent:
«Disposició addicional trenta-dosena. Finançament de l’acció protectora de la
Seguretat Social en compliment del principi de separació de fonts consagrat al
Pacte de Toledo.
D’acord amb el que disposa l’article 109.1.a), la Llei de pressupostos generals
de l’Estat ha de preveure anualment una transferència de l’Estat al pressupost de la
Seguretat Social per al finançament dels beneficis en cotització a la Seguretat Social
de determinats règims i col·lectius, el cost del reconeixement de la prestació
anticipada de jubilació per aplicació de coeficients reductors quan no s’hagi previst
una cotització addicional, el cost de la integració dels períodes no cotitzats en la
determinació de la base reguladora de les prestacions del sistema i les reduccions
legalment establertes en la cotització a la Seguretat Social.
Així mateix, i de conformitat amb el que disposa l’incís final de l’article 109.2, la
Llei de pressupostos generals de l’Estat ha de fixar, cada any, l’import de les
prestacions que s’han de finançar amb una transferència de l’Estat a la Seguretat
Social.»
Disposició final trenta-novena. Modificació de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es modifica la redacció de l’apartat
dos de la disposició addicional vuitanta-setena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, Beneficis fiscals aplicables al «Pla
Decenni Milliarium Montserrat 1025-2025», que queda redactat en els termes següents:
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«Disposició addicional vuitanta-setena. Beneficis fiscals aplicables al «Pla Decenni
Milliarium Montserrat 1025-2025.
[…]
Dos. La durada del programa de suport a aquest esdeveniment comprèn des
de l’1 de febrer de 2019 fins al 31 de gener de 2022.»
La resta de la disposició addicional manté la mateixa redacció.
Disposició final quarantena. Modificació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/
UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, de la manera següent:
U. Se suprimeix l’apartat 5 i es fa una nova redacció dels apartats 2 i 4 de l’article 32,
que queden redactats de la manera següent:
«Article 32.

Encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats.

[…]
2. Tenen la consideració de mitjà propi personificat respecte d’una única entitat
concreta del sector públic les persones jurídiques, de dret públic o de dret privat,
que compleixin tots i cadascun dels requisits que s’estableixen a continuació:
a) Que el poder adjudicador que li pugui conferir encàrrecs exerceixi sobre
l’ens destinatari d’aquests un control, directe o indirecte, anàleg al que tindria sobre
els seus mateixos serveis o unitats, de manera que el primer pugui exercir sobre el
segon una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions
significatives.
En tot cas, s’entén que el poder adjudicador que li pot conferir encàrrecs té
sobre l’ens destinatari d’aquest un control anàleg al que exerceix sobre els seus
propis serveis o unitats quan ell mateix o bé un altre o altres poders adjudicadors o
persones jurídiques controlats de la mateixa manera pel primer li puguin conferir
encàrrecs que siguin d’execució obligatòria per a l’ens destinatari de l’encàrrec,
perquè així ho estableixen els estatuts o l’acte de creació, de manera que hi hagi
una unitat de decisió entre ells, d’acord amb instruccions fixades unilateralment per
l’ens que pot dur a terme l’encàrrec.
La compensació s’estableix per referència a tarifes aprovades per l’entitat
pública de la qual depèn el mitjà propi personificat per a les activitats objecte
d’encàrrec dutes a terme pel mitjà propi directament i, en la forma que es determini
per reglament, tenint en compte el cost efectiu suportat pel mitjà propi per a les
activitats objecte de l’encàrrec que se subcontractin amb empresaris particulars en
els casos en què aquest cost sigui inferior al resultant d’aplicar les tarifes a les
activitats subcontractades.
Aquestes tarifes es calculen de manera que representin els costos reals de
realització de les unitats produïdes directament pel mitjà propi.
b) Que més del 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec
es portin a terme en l’exercici de les comeses que li ha confiat el poder adjudicador
que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la
mateixa manera per l’entitat que fa l’encàrrec.
A aquests efectes, per calcular el 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari
de l’encàrrec s’han de prendre en consideració la mitjana del volum global de
negocis, les despeses suportades pels serveis prestats al poder adjudicador en
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relació amb la totalitat de les despeses en què hagi incorregut el mitjà propi per raó
de les prestacions que hagi efectuat a qualsevol entitat, o un altre indicador alternatiu
d’activitat que sigui fiable, i tot això referit als tres exercicis anteriors al de
formalització de l’encàrrec.
Quan a causa de la data de creació o d’inici d’activitat del poder adjudicador que
fa l’encàrrec, o a causa de la reorganització de les activitats d’aquest, el volum
global de negocis, o un altre indicador alternatiu d’activitat, d’acord amb el que
estableix el paràgraf anterior, no estiguin disponibles respecte dels tres exercicis
anteriors a la formalització de l’encàrrec o hagin perdut la seva vigència, és suficient
justificar que el càlcul del nivell d’activitat es correspon amb la realitat, en especial
mitjançant projeccions de negoci.
c) Quan l’ens destinatari de l’encàrrec sigui un ens de personificació
juridicoprivada, a més, la totalitat del seu capital o patrimoni ha de ser de titularitat o
aportació pública.
d) La condició de mitjà propi personificat de l’entitat destinatària de l’encàrrec
respecte del poder adjudicador concret que fa l’encàrrec s’ha de reconèixer
expressament en els seus estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels
requisits següents:
1r Conformitat o autorització expressa del poder adjudicador respecte del que
hagi de ser mitjà propi.
2n Verificació, per l’entitat pública de què depengui l’ens que hagi de ser mitjà
propi, que disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels
encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.
Els estatuts o l’acte de creació de l’ens destinatari de l’encàrrec han de
determinar: el poder adjudicador respecte del qual té aquesta condició; precisar el
règim jurídic i administratiu dels encàrrecs que se’ls puguin conferir; i establir la
impossibilitat que participin en licitacions públiques convocades pel poder
adjudicador del qual siguin mitjà propi personificat, sense perjudici que, quan no
concorri cap licitador, se’ls pugui encarregar l’execució de la prestació objecte
d’aquestes licitacions.
En tot cas, es presumeix que compleix el requisit que estableix el número 2n
d’aquesta lletra quan hagi obtingut la classificació corresponent respecte als grups,
els subgrups i les categories que tingui.
[…]
4. Tenen la consideració de mitjà propi personificat respecte de dos o més
poders adjudicadors que siguin independents entre si les persones jurídiques, de
dret públic o de dret privat, que compleixin tots i cadascun dels requisits que
s’estableixen a continuació:
a) Que els poders adjudicadors que li puguin conferir encàrrecs exerceixin
sobre l’ens destinatari d’aquest un control conjunt anàleg al que tindrien sobre els
seus propis serveis o unitats.
S’entén que hi ha control conjunt quan es compleixin totes les condicions
següents:
1r Que en els òrgans decisoris de l’ens destinatari de l’encàrrec hi estiguin
representats tots els ens que li puguin conferir encàrrecs, i cada representant pugui
representar diversos d’aquests últims o la seva totalitat.
2n Que aquests últims puguin exercir directament i conjuntament una influència
decisiva sobre els objectius estratègics i sobre les decisions significatives de l’ens
destinatari de l’encàrrec.
3r Que l’ens destinatari de l’encàrrec no persegueixi interessos contraris als
interessos dels ens que li puguin conferir encàrrecs.
La compensació s’estableix per referència a tarifes aprovades per l’entitat
pública de la qual depèn el mitjà propi personificat per a les activitats objecte
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d’encàrrec dutes a terme pel mitjà propi directament i, en la forma que es determini
per reglament, tenint en compte el cost efectiu suportat pel mitjà propi per a les
activitats objecte de l’encàrrec que se subcontractin amb empresaris particulars en
els casos en què aquest cost sigui inferior al resultant d’aplicar les tarifes a les
activitats subcontractades.
Aquestes tarifes es calculen de manera que representin els costos reals de
realització de les unitats produïdes directament pel mitjà propi.
b) Que més del 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec
es portin a terme en l’exercici de les comeses que li han confiat els poders
adjudicadors que el controlen o altres persones jurídiques controlades pels mateixos
poders adjudicadors. El càlcul del 80 per cent s’ha de fer d’acord amb el que
estableix la lletra b) de l’apartat 2 d’aquest article.
c) Que compleixin els requisits que estableix aquest article a l’apartat 2, lletres
c) i d).
5.

(Suprimit).»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Dos. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’article 33, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 33. Encàrrecs d’entitats pertanyents al sector públic que no tinguin la
consideració de poder adjudicador a mitjans propis personificats.
[…]
2. Tenen la consideració de mitjà propi personificat respecte d’una entitat
pertanyent al sector públic que no tingui la consideració de poder adjudicador les
persones jurídiques, de dret públic o de dret privat, que compleixin tots i cadascun
dels requisits següents:
a) Que l’ens que fa l’encàrrec tingui control, directe o indirecte, en el sentit de
l’article 32.2.a), primer i segon paràgrafs, d’aquesta Llei, sobre l’ens destinatari de
l’encàrrec.
b) Que la totalitat del capital social o patrimoni de l’ens destinatari de l’encàrrec
sigui de titularitat pública.
c) Que més del 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec
es portin a terme en l’exercici de les comeses que li ha confiat l’entitat que efectua
l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa
manera per l’entitat que efectua l’encàrrec.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Tres. Es fa una nova redacció de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 159, que queda
redactada de la manera següent:
«Article 159.

Procediment obert simplificat.

[…]
a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros en el cas
de contractes d’obres, i en el cas de contractes de subministrament i de serveis, que
el seu valor estimat sigui igual o inferior a les quantitats que estableixen els articles
21.1, lletra a), i 22.1, lletra a), d’aquesta Llei, respectivament, o a les seves
actualitzacions corresponents.»
La resta de l’apartat manté la mateixa redacció.
Quatre. Es fa una nova redacció del primer paràgraf de l’apartat 6 de l’article 159,
que queda redactat de la manera següent:
«6. En contractes d’obres d’un valor estimat inferior a 80.000 euros, i en
contractes de subministraments i de serveis d’un valor estimat inferior a 60.000
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euros, excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, als
quals no és aplicable aquest apartat, el procediment obert simplificat pot seguir la
tramitació següent:»
La resta de l’apartat manté la mateixa redacció.
Cinc.

S’afegeix un apartat 6, nou, a l’article 321, amb la redacció següent:

«Article 321. Adjudicació de contractes de les entitats del sector públic que no
tinguin el caràcter de poders adjudicadors.
[…]
6. Estan exclosos de l’aplicació d’aquesta Llei els contractes entre dues
societats mercantils pertanyents al sector públic que no tinguin el caràcter de poder
adjudicador, sempre que es compleixin totes i cadascuna de les condicions
següents:
a) Que la societat contractant tingui de manera directa o indirecta la totalitat
del capital social del contractista o viceversa, o que una tercera societat, també del
sector públic, que tampoc tingui el caràcter de poder adjudicador, tingui de manera
directa o indirecta la titularitat del 100 per 100 del capital social de les dues primeres.
b) Que els contractes tinguin per objecte l’adquisició de béns o la prestació de
serveis que siguin necessaris per a l’exercici de l’activitat mercantil pròpia de
l’objecte social de l’entitat contractant.
c) Que els contractes no distorsionin la lliure competència en el mercat.
Als efectes del que estableix el paràgraf anterior el departament ministerial o
organisme al qual correspongui la tutela de la societat contractant ha de sol·licitar un
informe previ de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència o, si
s’escau, de l’autoritat de competència autonòmica corresponent que analitzi els
contractes concrets o les categories generals de contractes de característiques
similars que les societats prevegin subscriure. L’informe s’ha d’evacuar en el termini
màxim de vint dies hàbils.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Disposició final quaranta-unena. Modificació del Reial decret llei 28/2018, de 28 de
desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en
matèria social, laboral i d’ocupació.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions
públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, de la manera
següent:
Es fa una nova redacció de la disposició addicional quarta, que queda redactada de la
manera següent:
«Disposició addicional quarta. Cotització en el sistema especial per a la manipulació
i l’empaquetatge del tomàquet fresc amb destinació a l’exportació, dins del règim
general de la Seguretat Social.
1. L’aportació a la cotització per totes les contingències dels empresaris
inclosos en el sistema especial per a les tasques de manipulació i empaquetatge del
tomàquet fresc amb destinació a l’exportació s’ha de portar a terme d’acord amb el
que s’estableix amb caràcter general per al règim general de la Seguretat Social i
mitjançant el sistema de liquidació directa de quotes a què es refereix l’article 22.1.b)
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
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2. Durant l’any 2021, els empresaris enquadrats en aquest sistema especial
tenen dret a una reducció del 70 per cent i una bonificació del 8,75 per cent en
aquesta aportació empresarial a la cotització per contingències comunes.
La reducció i la bonificació esmentades s’han d’anar disminuint progressivament
en les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat fins a la seva supressió.
En l’exercici en què totes dues es deixin d’aplicar, els empresaris i treballadors
inclosos en el sistema especial que, a més de manipular-lo i empaquetar-lo, siguin
també productors del mateix tomàquet fresc destinat a l’exportació, s’han d’integrar
en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris establert en el
règim general de la Seguretat Social.
La bonificació a què es refereix aquest apartat es finança amb càrrec al
pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal.»
Disposició final quaranta-dosena. Modificació del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig,
pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica
el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector
cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, de
la manera següent:
U. Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional tercera del Reial decret llei
17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter
tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019, disposició que queda
amb la redacció següent:
«Disposició addicional tercera. Beneficis fiscals aplicables al Programa «Alacant
2021. Sortida volta al món a vela».
[…]
2. La durada del programa de suport a aquest esdeveniment és des de l’1 de
gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.»
La resta de la disposició addicional manté la mateixa redacció.
Dos. Es fa una nova redacció de la denominació i dels apartats 1 i 2 de la disposició
addicional quarta, «Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «Espanya país convidat
d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt el 2021»», que queda redactada de la manera
següent:
«Disposició addicional quarta. Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment
«Espanya país convidat d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt el 2022».
1. La celebració de l’esdeveniment «Espanya país convidat d’honor a la Fira
del Llibre de Frankfurt el 2022» té la consideració d’esdeveniment d’interès públic
excepcional 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.
2. La durada del programa de suport a aquest esdeveniment comprèn des de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei fins al 31 de desembre de 2022.»
La resta de la disposició addicional manté la mateixa redacció.
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Disposició final quaranta-tresena. Moratòria en el pagament de la quota mitjançant
ajornament amb la Seguretat Social.
Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la
Seguretat Social, sempre que estiguin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat
Social i no tinguin un altre ajornament en vigor, poden sol·licitar a través de l’ajornament
que regula aquest article, directament o a través dels seus autoritzats per actuar a través
del Sistema de tramesa electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema
RED), la moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social i per conceptes
de recaptació conjunta la meritació de les quals tingui lloc entre els mesos de desembre de
2020 i febrer de 2021, en el cas d’empreses, i entre els mesos de gener a març de 2021
en el cas de treballadors autònoms. Aquest ajornament s’ha d’ajustar als termes i les
condicions que estableix amb caràcter general la normativa de la Seguretat Social, amb
les particularitats següents:
1a És aplicable un interès del 0,5%, en lloc del que preveu l’article 23.5 del text refós
de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30
d’octubre.
2a Les sol·licituds d’ajornament s’han d’efectuar abans del transcurs dels deu primers
dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents a les quotes
meritades abans assenyalades.
3a L’ajornament s’ha de concedir mitjançant una única resolució, independentment
dels mesos que comprengui, s’ha d’amortitzar mitjançant pagaments mensuals i ha de
determinar un termini d’amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, sense
que excedeixi en total les 12 mensualitats. El primer pagament s’ha de produir a partir del
mes següent a aquell en què s’hagi dictat la resolució.
4a La sol·licitud d’aquest ajornament determina que el deutor sigui considerat al
corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, respecte a les quotes afectades
per aquest, fins que es dicti la resolució corresponent.
Disposició final quaranta-quatrena. Integració de llacunes de cotització en les pensions
de jubilació d’autònoms i treballadors agraris.
El Govern ha d’iniciar, al més aviat possible, els treballs i les consultes necessaris per
emprendre les reformes normatives que suprimeixin la situació discriminatòria que pateixen
autònoms i treballadors agraris, inclosos els assalariats, respecte de la integració de
llacunes de cotització, quan no hi ha aquesta obligació, als efectes del càlcul de la pensió
de jubilació, aplicades en el règim general, i ha d’implantar per a aquests els mateixos
mecanismes o equivalents als previstos per a la integració de llacunes de cotització en el
règim general de la Seguretat Social.
Disposició final quaranta-cinquena.
agrari.

Adequació dels costos del subministrament elèctric

El Govern, en el termini de 6 mesos, ha d’establir reglamentàriament una modalitat de
contracte d’accés per a regadiu que ha de preveure la possibilitat de disposar de dues
potències diferents al llarg de 12 mesos, en funció de la necessitat de subministrament per
a aquesta activitat, en els termes previstos en la redacció que fa de la disposició final
cinquena bis de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, la disposició final
tercera de la Llei 1/2018, de 6 de març, de mesures urgents contra la sequera.
En el mateix termini, el Govern ha de presentar un pla de foment de l’eficiència
energètica a les explotacions agràries, per donar compliment al que estableix la redacció
que fa de l’apartat 2 de l’article 82 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible,
la disposició final primera de la Llei 1/2018.
Per tal d’assegurar la lliure competència i garantir la no existència de pràctiques
contràries a aquesta, el Govern, en benefici dels consumidors, ha de dur a terme una
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auditoria de costos de la indústria de subministrament elèctric i de seguiment de la seva
repercussió sobre el preu al consum.
Disposició final quaranta-sisena.

Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Disposició final quaranta-setena.

Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per a
l’execució i el desplegament de la present Llei.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la
facin complir.
Madrid, 30 de desembre de 2020.
FELIPE R.
El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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ANNEX I (1)
Distribució dels crèdits per programes
Classif.
per
programes

Explicació

Cap. 1 a 8

Cap. 9

Total

110A

Justícia. Mecanisme de recuperació i resiliència.

27.740,77

27.740,77

111M

Govern del Poder Judicial.

39.124,94

39.124,94

111N

Direcció i Serveis Generals de Justícia.

75.718,76

75.718,76

111O

Selecció i formació de jutges.

23.298,65

23.298,65

111P

Documentació i publicacions judicials.

10.590,23

10.590,23

111Q

Formació del personal de l’Administració de justícia.

8.002,00

8.002,00

111R

Formació de la carrera fiscal.

4.189,17

4.189,17

112A

Tribunals de justícia i Ministeri Fiscal.

1.824.643,88

1.824.643,88

113M

Registres vinculats amb la fe pública.

34.822,46

34.822,46

120A

Defensa. Mecanisme de recuperació i resiliència.

25.000,00

25.000,00

121M

Administració i Serveis Generals de Defensa.

1.550.852,74

1.550.852,74

121N

Formació del personal de les Forces Armades.

439.691,02

439.691,02

121O

Personal en reserva.

556.928,54

556.928,54

122A

Modernització de les Forces Armades.

335.520,88

335.520,88

122B

Programes especials de modernització.

2.341.589,33

2.341.589,33

122M

Despeses operatives de les Forces Armades.

2.696.512,35

2.696.512,35

122N

Suport logístic.

1.125.919,47

1.125.919,47

130A

Seguretat ciutadana. Mecanisme de recuperació i resiliència.

6.250,00

6.250,00

131M

Direcció i Serveis Generals de Seguretat i Protecció Civil.

182.237,85

182.237,85

131N

Formació de forces i cossos de seguretat de l’Estat.

174.056,73

174.056,73

131O

Forces i cossos en reserva.

335.508,03

335.508,03

131P

Dret d’asil i apàtrides.

12.728,67

12.728,67

132A

Seguretat ciutadana.

132B

Seguretat viària.

132C

Actuacions policials en matèria de droga.

133A

Centres i institucions penitenciàries.

134M

6.793.201,54

12,60

6.793.214,14

822.213,81

822.213,81

96.373,85

96.373,85

1.241.589,79

1.241.589,79

Protecció civil.

14.946,71

14.946,71

135M

Protecció de dades de caràcter personal.

15.307,98

15.307,98

140A

Política exterior. Mecanisme de recuperació i resiliència.

133.667,57

133.667,57

140B

Cooperació, promoció i difusió educativa a l’exterior. Mecanisme de recuperació
i resiliència.

569,83

569,83

141M

Direcció i Serveis Generals d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

82.888,97

82.888,97

142A

Acció de l’Estat a l’exterior.

816.834,41

816.834,41
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142B

Acció diplomàtica davant la Unió Europea.

143A

Cap. 1 a 8

Secc. I. Pàg. 316

Cap. 9

Total

21.412,89

21.412,89

Cooperació per al desenvolupament.

673.198,81

673.198,81

144A

Cooperació, promoció i difusió cultural a l’exterior.

140.165,95

140.165,95

144B

Cooperació, promoció i difusió educativa a l’exterior.

13.269,27

13.269,27

211M

Pensions contributives de la Seguretat Social.

136.127.112,36

136.127.112,36

211N

Pensions de classes passives.

16.940.592,65

16.940.592,65

211O

Altres pensions i prestacions de classes passives.

38.396,09

38.396,09

212M

Pensions no contributives i prestacions assistencials.

2.573.035,36

2.573.035,36

212N

Pensions de guerra.

104.101,28

104.101,28

212O

Gestió i control dels complements a mínims de pensions.

7.075.019,95

7.075.019,95

219M

Gestió de les prestacions econòmiques de Seguretat Social.

433.447,66

433.447,66

219N

Gestió de pensions de classes passives.

4.875,38

4.875,38

220A

Altres prestacions econòmiques. Mecanisme de recuperació i resiliència.

2.170,00

2.170,00

221M

Subsidis d’incapacitat temporal i altres prestacions econòmiques de la
Seguretat Social.

18.672.121,71

18.672.121,71

222M

Prestacions econòmiques del mutualisme administratiu.

404.529,95

223M

Prestacions de garantia salarial.

829.285,52

829.285,52

224M

Prestacions econòmiques per cessament d’activitat.

714.796,51

714.796,51

230A

Serveis socials i promoció social. Mecanisme de recuperació i resiliència.

1.153.463,90

1.153.463,90

230B

Serveis socials i promoció social. Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els
territoris d’Europa (REACT-EU).

13.200,00

13.200,00

231A

Pla nacional sobre drogues.

15.083,95

15.083,95

231B

Accions a favor dels emigrants.

60.968,45

60.968,45

231C

Serveis socials de la Seguretat Social a persones amb discapacitat.

46.739,11

46.739,11

231D

Serveis socials de la Seguretat Social a gent gran.

118.232,72

118.232,72

231E

Altres serveis socials de la Seguretat Social.

49.519,80

49.519,80

231F

Altres serveis socials de l’Estat.

388.118,30

388.118,30

231G

Atenció a la infància i a les famílies.

37.179,13

37.179,13

231H

Accions a favor dels immigrants.

424.199,34

424.199,34

231I

Autonomia personal i atenció a la dependència.

2.353.543,31

2.353.543,31

232A

Promoció i serveis a la joventut.

45.248,12

45.248,12

232B

Igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

221.837,77

221.837,77

232C

Actuacions per a la prevenció integral de la violència de gènere.

180.121,06

180.121,06

232D

Igualtat de tracte i diversitat.

1.820,08

1.820,08

232E

Anàlisi i definició d’objectius i polítiques d’inclusió.

1.919,73

1.919,73

2,00

404.531,95
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232F

Drets dels animals.

4.597,66

4.597,66

232M

Direcció i Serveis Generals d’Igualtat.

6.963,25

6.963,25

239M

Gestió dels serveis socials de la Seguretat Social.

46.336,38

46.336,38

239N

Direcció i Serveis Generals de Drets Socials i Agenda 2030.

32.086,88

32.086,88

240A

Foment de l’ocupació. Mecanisme de recuperació i resiliència.

1.145.310,00

1.145.310,00

240B

Formació professional per a l’ocupació. Mecanisme de recuperació i resiliència.

49.000,00

49.000,00

241A

Foment de la inserció i estabilitat laboral.

3.376.337,52

3.376.337,52

241B

Formació professional per a l’ocupació.

2.819.140,84

2.819.140,84

241N

Desenvolupament del treball autònom, de l’economia social i de la
responsabilitat social de les empreses.

15.020,37

15.020,37

251M

Prestacions als desocupats.

25.011.796,59

25.011.796,59

260A

Accés a l’habitatge i foment de l’edificació. Mecanisme de recuperació i
resiliència.

1.651.000,00

1.651.000,00

261N

Promoció, administració i ajudes per a la rehabilitació i l’accés a habitatge.

261O

Ordenació i foment de l’edificació.

261P

Urbanisme i política del sòl.

280A

570.618,27

150,00

570.768,27

29.610,69

29.610,69

1.866,42

1.866,42

Gestió i administració de Treball i Economia Social. Mecanisme de recuperació i
resiliència.

12.800,00

12.800,00

281M

Direcció i Serveis Generals de Treball i Economia Social.

91.350,44

91.350,44

290A

Gestió i administració de la Inclusió, de la Seguretat Social i de la Migració.
Mecanisme de recuperació i resiliència.

13.270,00

13.270,00

291A

Inspecció i control de seguretat i protecció social.

171.029,16

171.029,16

291M

Direcció i Serveis Generals de la Inclusió, de la Seguretat Social i de la
Migració.

2.314.821,05

2.314.821,05

310A

Sanitat. Mecanisme de recuperació i resiliència.

522.142,69

522.142,69

310B

Sanitat. Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa
(REACT-EU).

2.422.800,00

2.422.800,00

311M

Direcció i Serveis Generals de Sanitat.

42.076,53

42.076,53

311O

Polítiques de salut i ordenació professional.

7.710,65

7.710,65

312A

Assistència hospitalària a les Forces Armades.

151.586,74

151.586,74

312B

Atenció primària de salut. Institut Nacional de Gestió Sanitària.

73.915,04

73.915,04

312C

Atenció especialitzada de salut. Institut Nacional de Gestió Sanitària.

210.072,44

210.072,44

312D

Medicina marítima.

38.003,77

38.003,77

312E

Assistència sanitària del mutualisme administratiu.

2.312.088,07

2.312.088,07

312F

Atenció primària de salut de mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i
Institut Social de la Marina.

939.010,34

939.010,34

312G

Atenció especialitzada de salut de mútues col·laboradores amb la Seguretat
Social i l’Institut Social de la Marina.

440.555,01

440.555,01
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313A

Prestacions sanitàries i farmàcia.

96.909,14

96.909,14

313B

Salut pública, sanitat exterior i qualitat.

36.407,62

36.407,62

313C

Seguretat alimentària i nutrició.

15.906,53

15.906,53

313D

Donació i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules.

6.413,45

6.413,45

313E

Salut digital, informació i innovació del Sistema Nacional de Salut.

14.085,76

14.085,76

320A

Educació infantil i primària. Mecanisme de recuperació i resiliència.

201.726,09

201.726,09

320B

Educació secundària, formació professional i escoles oficials d’idiomes.
Mecanisme de recuperació i resiliència.

556.095,98

556.095,98

320G

Educació compensatòria. Mecanisme de recuperació i resiliència.

30.557,27

30.557,27

320L

Inversions en centres educatius i altres activitats educatives. Mecanisme de
recuperació i resiliència.

1.001.600,00

1.001.600,00

320N

Formació permanent del professorat d’educació. Mecanisme de recuperació i
resiliència.

13.000,00

13.000,00

321M

Direcció i Serveis Generals d’Educació i Formació Professional.

66.973,08

66.973,08

321N

Formació permanent del professorat d’Educació.

3.889,55

3.889,55

321O

Direcció i Serveis Generals d’Universitats.

8.059,40

8.059,40

322A

Educació infantil i primària.

188.141,97

188.141,97

322B

Educació secundària, formació professional i escoles oficials d’idiomes.

420.630,25

420.630,25

322C

Ensenyaments universitaris.

136.134,89

136.134,89

322E

Ensenyaments artístics.

4.044,29

4.044,29

322F

Educació a l’exterior.

107.119,14

107.119,14

322G

Educació compensatòria.

4.239,31

4.239,31

322I

Ensenyaments especials.

2.681,72

2.681,72

322L

Inversions en centres educatius i altres activitats educatives.

58.467,24

58.467,24

323M

Beques i ajudes a estudiants.

2.090.095,95

2.090.095,95

330A

Cultura. Mecanisme de recuperació i resiliència.

200.239,72

200.239,72

331M

Direcció i Serveis Generals de Cultura i Esport.

39.064,03

39.064,03

332A

Arxius.

28.138,55

28.138,55

332B

Biblioteques.

49.474,80

49.474,80

333A

Museus.

162.020,00

162.020,00

333B

Exposicions.

2.124,15

2.124,15

334A

Promoció i cooperació cultural.

27.426,33

27.426,33

334B

Promoció del llibre i publicacions culturals.

12.599,40

12.599,40

334C

Foment de les indústries culturals.

15.988,60

15.988,60

335A

Música i dansa.

108.211,13

108.211,13

335B

Teatre.

52.091,00

52.091,00
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335C

Cinematografia.

336A

Cap. 1 a 8

Secc. I. Pàg. 319

Cap. 9

Total

85.563,04

85.563,04

Foment i suport de les activitats esportives.

211.058,70

211.058,70

337A

Administració del patrimoni historiconacional.

108.906,81

337B

Conservació i restauració de béns culturals.

30.419,91

30.419,91

337C

Protecció del patrimoni històric.

8.727,01

8.727,01

337D

Administració dels reials patronats.

6.010,65

410B

Desenvolupament del medi rural i recursos hídrics per al regadiu. Mecanisme
de recuperació i resiliència.

270.800,00

270.800,00

410C

Competitivitat i qualitat de la producció i els mercats agraris. Mecanisme de
recuperació i resiliència.

114.800,00

114.800,00

410D

Competitivitat i qualitat de la sanitat agrària. Mecanisme de recuperació i
resiliència.

3.000,00

3.000,00

410E

Protecció dels recursos pesquers i desenvolupament sostenible. Mecanisme de
recuperació i resiliència.

8.900,00

8.900,00

410F

Millora de les estructures i mercats pesquers. Mecanisme de recuperació i
resiliència.

9.000,00

9.000,00

411M

Direcció i Serveis Generals d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

90.693,76

90.693,76

412C

Competitivitat i qualitat de la producció i els mercats agraris.

48.934,05

48.934,05

412D

Competitivitat i qualitat de la sanitat agrària.

45.858,73

45.858,73

412M

Regulació dels mercats agraris.

5.908.538,72

5.908.538,72

413A

Competitivitat indústria agroalimentària i qualitat alimentària.

31.310,63

31.310,63

414A

Gestió de recursos hídrics per al regadiu, camins naturals i altres
infraestructures rurals.

61.157,33

61.157,33

414B

Desenvolupament del medi rural.

1.489.224,24

1.489.224,24

415A

Protecció dels recursos pesquers i desenvolupament sostenible.

18.606,29

18.606,29

415B

Millora d’estructures i mercats pesquers.

45.280,05

45.280,05

416A

Previsió de riscos en les produccions agràries i pesqueres.

258.973,91

258.973,91

420A

Indústria i energia. Mecanisme de recuperació i resiliència.

232.795,00

232.795,00

420B

Transició energètica. Mecanisme de recuperació i resiliència.

5.300.000,00

5.300.000,00

420C

Transició justa. Mecanisme de recuperació i resiliència.

90.000,00

90.000,00

421M

Direcció i Serveis Generals d’Indústria, Comerç i Turisme.

66.164,33

66.164,33

421N

Regulació i protecció de la propietat industrial.

52.338,14

52.338,14

421O

Qualitat i seguretat industrial.

3.581,21

3.581,21

422A

Incentius regionals a la localització industrial.

59.871,25

59.871,25

422B

Desenvolupament industrial.

180.181,88

180.181,88

422M

Reconversió i reindustrialització.

705.564,76

705.564,76

423N

Explotació minera.

14.304,34

14.304,34

100,00

25,00

109.006,81

6.035,65
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423O

Desenvolupament econòmic de les comarques mineres del carbó.

424M

Cap. 1 a 8

Secc. I. Pàg. 320

Cap. 9

Total

285.111,84

285.111,84

Seguretat nuclear i protecció radiològica.

46.029,41

46.029,41

425A

Normativa i desenvolupament energètic.

4.140.520,03

4.140.520,03

430A

Comerç, Turisme i PIMES. Mecanisme de recuperació i resiliència.

1.289.200,00

1.289.200,00

431A

Promoció comercial i internacionalització de l’empresa.

404.366,36

404.366,36

431N

Ordenació del comerç exterior.

6.878,61

6.878,61

431O

Ordenació i modernització de les estructures comercials.

9.502,65

9.502,65

432A

Coordinació i promoció del turisme.

243.462,81

243.462,81

433M

Suport a la petita i mitjana empresa.

266.597,75

266.597,75

441M

Subvencions i suport al transport terrestre.

1.709.773,41

1.709.773,41

441N

Subvencions i suport al transport marítim.

167.185,18

167.185,18

441O

Subvencions i suport al transport aeri.

664.085,92

664.085,92

441P

Subvencions al transport extrapeninsular de mercaderies.

77.247,03

77.247,03

450A

Infraestructures. Mecanisme de recuperació i resiliència.

3.301.346,19

3.301.346,19

450B

Ecosistemes resilients. Mecanisme de recuperació i resiliència.

601.440,00

601.440,00

450C

Preservació dels recursos hídrics. Mecanisme de recuperació i resiliència.

148.999,99

148.999,99

450D

Preservació de costes. Mecanisme de recuperació i resiliència.

144.030,00

144.030,00

450F

Estratègia d’economia circular. Mecanisme de recuperació i resiliència.

500.000,00

500.000,00

451M

Estudis i serveis d’assistència tècnica en obres públiques i urbanisme.

29.005,20

29.005,20

451N

Direcció i Serveis Generals de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

526.851,56

526.851,56

451O

Direcció i Serveis Generals per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

62.392,69

62.392,69

452A

Gestió i infraestructures de l’aigua.

452M

Normativa i ordenació territorial dels recursos hídrics.

453A

1.081.787,02

25.140,49

1.106.727,51

70.476,30

70.476,30

Infraestructura del transport ferroviari.

1.930.442,07

1.930.442,07

453B

Creació d’infraestructura de carreteres.

1.259.186,78

1.259.186,78

453C

Conservació i explotació de carreteres.

1.084.348,30

1.084.348,30

453M

Ordenació i inspecció del transport terrestre.

23.296,18

23.296,18

453N

Regulació i supervisió de la seguretat ferroviària.

14.317,63

14.317,63

453O

Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris.

561,61

561,61

454M

Regulació i seguretat del trànsit marítim.

34.948,62

34.948,62

454O

Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents Marítims.

660,12

660,12

455M

Regulació i supervisió de l’aviació civil.

84.788,27

84.788,27

455O

Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil.

1.622,27

1.622,27

456A

Qualitat de l’aigua.

456B

Protecció i millora del medi ambient.

176.921,45
18.641,98

3.738,78

180.660,23
18.641,98
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456C

Protecció i millora del medi natural.

456D

Cap. 1 a 8

Secc. I. Pàg. 321

Cap. 9

Total

192.081,79

192.081,79

Actuació a la costa.

92.418,79

92.418,79

456E

Repte demogràfic i lluita contra el despoblament.

19.011,62

19.011,62

456M

Actuacions per a la prevenció de la contaminació i el canvi climàtic.

27.282,97

27.282,97

456N

Transició justa.

46.762,00

46.762,00

460A

Recerca, desenvolupament i innovació. Mecanisme de recuperació i resiliència.

1.520.900,00

1.520.900,00

460B

Recerca i desenvolupament de la societat de la informació. Mecanisme de
recuperació i resiliència.

336.000,00

336.000,00

460C

Innovació tecnològica de les telecomunicacions. Mecanisme de recuperació i
resiliència.

1.793.200,00

1.793.200,00

460D

Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica. Mecanisme de
recuperació i resiliència.

664.868,00

664.868,00

460E

Recerca i desenvolupament tecnologicoindustrial. Mecanisme de recuperació i
resiliència.

436.860,00

436.860,00

461M

Direcció i Serveis Generals de Ciència i Innovació.

36.614,70

36.614,70

462M

Recerca i estudis sociològics i constitucionals.

13.333,29

13.333,29

462N

Recerca i estudis estadístics i econòmics.

6.137,04

6.137,04

463A

Recerca científica.

874.574,97

874.574,97

463B

Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica.

2.760.571,23

2.760.571,23

464A

Recerca i estudis de les Forces Armades.

183.970,32

464B

Suport a la innovació tecnològica en el sector de la defensa.

676.548,07

676.548,07

465A

Recerca sanitària.

287.428,72

287.428,72

467B

Recerca, desenvolupament i experimentació en transport i infraestructures.

1.000,00

1.000,00

467C

Recerca i desenvolupament tecnologicoindustrial.

1.904.009,42

1.904.009,42

467D

Recerca i experimentació agrària.

58.253,30

58.253,30

467E

Recerca oceanogràfica i pesquera.

99.112,70

99.112,70

467F

Recerca geologicominera i mediambiental.

24.515,35

24.515,35

467G

Recerca i desenvolupament de la societat de la informació.

162.323,80

162.323,80

467H

Recerca energètica, mediambiental i tecnològica.

112.508,33

112.508,33

467I

Innovació tecnològica de les telecomunicacions.

391.837,50

391.837,50

490A

Altres actuacions de caràcter econòmic. Mecanisme de recuperació i resiliència.

443.880,00

443.880,00

491M

Ordenació i promoció de les telecomunicacions i de la societat de la informació.

35.316,93

35.316,93

491N

Servei postal universal.

111.521,00

111.521,00

492M

Defensa de la competència en els mercats i regulació de sectors productius.

60.049,56

60.049,56

492N

Regulació i vigilància de la competència en el mercat de tabacs.

7.434,21

7.434,21

492O

Protecció i promoció dels drets dels consumidors i usuaris.

13.710,86

13.710,86

620,00

184.590,32
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Cap. 1 a 8

Secc. I. Pàg. 322

Cap. 9

Total

493M

Direcció, control i gestió d’assegurances.

16.372,23

16.372,23

493O

Regulació comptable i d’auditories.

10.226,33

10.226,33

494M

Administració de les relacions laborals i condicions de treball.

52.920,01

52.920,01

495A

Desenvolupament i aplicació de la informació geogràfica espanyola.

42.164,37

495B

Meteorologia.

495C

27,28

42.191,65

123.983,66

123.983,66

Metrologia.

9.078,36

9.078,36

496M

Regulació del joc.

6.801,60

6.801,60

497M

Salvament i lluita contra la contaminació al mar.

164.199,39

164.199,39

498M

Direcció i Serveis Generals de Consum.

10.227,43

10.227,43

911M

Cap de l’Estat.

8.431,15

8.431,15

911N

Activitat legislativa.

911O

Control extern del sector públic.

69.526,41

69.526,41

911P

Control constitucional.

26.569,51

26.569,51

911Q

Suport a la gestió administrativa del Cap de l’Estat.

7.130,22

7.130,22

912M

Presidència del Govern.

47.443,96

47.443,96

912N

Alt assessorament de l’Estat.

13.081,66

13.081,66

912O

Relacions amb les Corts Generals, Secretariat del Govern i suport a l’alta
direcció.

35.513,47

35.513,47

912P

Assessorament del Govern en matèria social, econòmica i laboral.

7.874,08

7.874,08

912Q

Assessorament per a la protecció dels interessos nacionals.

299.872,17

299.872,17

920A

Serveis de caràcter general. Mecanisme de recuperació i resiliència.

242.460,00

242.460,00

920B

Serveis de caràcter general de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a
l’Empresa. Mecanisme de recuperació i resiliència.

200,00

200,00

921M

Direcció i Serveis Generals de Política Territorial i Funció Pública.

28.808,52

28.808,52

921N

Direcció i organització de l’Administració pública.

19.123,13

19.123,13

921O

Formació del personal de les administracions públiques.

93.426,36

93.426,36

921P

Administració General de l’Estat en el territori.

266.017,52

266.017,52

921Q

Cobertura informativa.

77.850,95

77.850,95

921R

Publicitat de les normes legals.

29.772,58

29.772,58

921S

Assessorament i defensa dels interessos de l’Estat.

42.058,99

42.058,99

921T

Serveis de transports de ministeris.

46.114,09

46.114,09

921U

Publicacions.

208,64

208,64

921X

Avaluació de la transparència de l’activitat pública.

2.386,01

2.386,01

921Y

Agenda 2030.

22.833,43

22.833,43

922M

Organització territorial de l’Estat i desenvolupament dels seus sistemes de
col·laboració.

10.339,46

10.339,46

236.647,85

30,00

236.677,85
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Explicació

922N

Coordinació i relacions financeres amb els ens territorials.

923A

Cap. 1 a 8

Secc. I. Pàg. 323

Cap. 9

Total

30.508.470,30

30.508.470,30

Gestió del patrimoni de l’Estat.

182.703,16

182.703,16

923C

Elaboració i difusió estadística.

189.786,47

189.786,47

923M

Direcció i Serveis Generals d’Hisenda.

1.160.018,85

1.160.018,85

923N

Formació del personal d’Economia i Hisenda.

18.358,84

18.358,84

923O

Gestió del deute i de la tresoreria de l’Estat.

25.940,52

923P

Relacions amb institucions financeres multilaterals.

923Q

Direcció i Serveis Generals d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

923R

Contractació centralitzada.

923S

Aportacions al mutualisme administratiu.

924M

1,00

25.941,52

427.553,39

427.553,39

51.372,45

51.372,45

380.823,02

380.823,02

2.142.649,85

2.142.649,85

Eleccions i partits polítics.

62.908,39

62.908,39

925M

Memòria democràtica.

11.356,53

11.356,53

929N

Fons de contingència d’execució pressupostària.

3.889.130,00

3.889.130,00

931M

Previsió i política econòmica.

155.485,60

155.485,60

931N

Política pressupostària.

60.123,18

60.123,18

931O

Política tributària.

6.183,44

6.183,44

931P

Control intern i comptabilitat pública.

86.268,84

86.268,84

931Q

Control i supervisió de la política fiscal.

9.714,20

9.714,20

932A

Aplicació del sistema tributari estatal.

1.109.377,80

1.109.377,80

932M

Gestió del cadastre immobiliari.

105.360,98

105.360,98

932N

Resolució de reclamacions economicoadministratives.

31.573,64

31.573,64

941M

Transferències a comunitats autònomes per participació en els ingressos de
l’Estat.

20.459.622,81

20.459.622,81

941N

Transferències a comunitats autònomes pels fons de compensació
interterritorial.

582.430,00

582.430,00

941O

Altres transferències a comunitats autònomes.

14.604.552,84

14.604.552,84

942A

Cooperació econòmica local de l’Estat.

35.398,48

35.398,48

942M

Transferències a entitats locals per participació en els ingressos de l’Estat.

17.872.735,89

17.872.735,89

942N

Altres transferències a entitats locals.

244.573,69

244.573,69

943M

Transferències al pressupost general de la Unió Europea.

16.205.350,00

16.205.350,00

943N

Cooperació a través del Fons europeu de desenvolupament i del Fons europeu
de suport a la pau.

337.500,00

337.500,00

951M

Amortització i despeses financeres del deute públic en euros.

951N

Amortització i despeses financeres del deute públic en moneda estrangera.

   Total.

31.618.917,09 94.380.790,21 125.999.707,30
56.187,00

56.187,00

456.073.237,41 94.410.637,36 550.483.874,77
(1) En les xifres que conté aquest annex I no s’hi han fet repercutir les esmenes números: 2423, 3257,
3258, 3261, 3266, 3268, 3054, 3056, 3068, perquè no s’han pogut instrumentar comptablement.
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ANNEX II
Crèdits ampliables
Es consideren ampliables fins a una suma igual a les obligacions que es reconeguin,
amb el compliment previ de les formalitats legalment establertes o de les que s’estableixin,
els crèdits que, inclosos en el pressupost de l’Estat, en els dels organismes autònoms i en
els de la resta d’entitats del sector públic administratiu amb pressupost limitador aprovats
per aquesta Llei, es detallen a continuació:
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 previsió social dels funcionaris públics, civils o militars, establerta
pels reials decrets legislatius 1/2000, de 9 de juny, 3/2000 i 4/2000, de 23 de juny.
b) Els crèdits de transferències a favor de l’Estat que constin en els pressupostos de
despeses dels organismes autònoms, fins a l’import dels romanents que resultin com a
conseqüència de la seva gestió.
c) Els crèdits destinats a atendre el pagament de sentències fermes en els termes
que preveu l’apartat 1 de l’article 106 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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, Unió Europea i Cooperació»:
a) El crèdit 12.03.000X.431 «A l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per
al Desenvolupament, per a activitats d’interès general considerades d’interès social
regulades per l’article 2 del Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny».
b) El crèdit 12.03.000X.432 «A l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per
al Desenvolupament, per a activitats d’interès general considerades d’interès social
procedents de l’impost sobre societats.
Tres. A la Secció 13, «Ministeri de Justícia»:
a) El crèdit 13.02.112A.226.18 «Per a l’atenció de les reclamacions derivades de
l’article 116 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, incloses
obligacions d’exercicis anteriors».
b) El crèdit 13.02.112A.830.10 «Avançaments reintegrables a treballadors amb una
sentència judicial favorable».
Quatre. A la Secció 14, «Ministeri de Defensa»:
a) El crèdit 14.01.121M.489 «Indemnitzacions derivades de l’aplicació del Reial
decret llei 8/2004, de 5 de novembre, sobre indemnitzacions als participants en operacions
internacionals de pau i seguretat».
b) Els crèdits 14.03.122M.128, 14.03.122M.228 i 14.03.122M.668 per a despeses
originades per la participació de les Forces Armades en operacions de manteniment de la
pau.
Cinc. A la secció 16, «Ministeri de l’Interior»:
a) El crèdit 16.01.131M.483 «Indemnitzacions, ajudes i subvencions derivades de la
Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del
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terrorisme, i l’article 11 del Reial decret 671/2013, de 6 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 29/2011».
b) El crèdit 16.01.131M.487 «Indemnitzacions en aplicació dels articles 32 a 37 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 52/1984, de 26 de
desembre, sobre protecció de mitjans de transport que estiguin en territori espanyol fent
viatges de caràcter internacional».
c) Els crèdits 16.01.134M.461, 16.01.134M.471, 16.01.134M.472, 16.01.134M.482,
16.01.134M.761, 16.01.134M.771 i 16.01.134M.782, destinats a la cobertura de necessitats
de qualsevol ordre motivades per sinistres, catàstrofes o altres de reconeguda urgència.
d) El crèdit 16.01.924M.227.05 Processos electorals i consultes populars.
e) El crèdit 16.01.924M.485.02 Subvenció despeses electorals dels partits polítics
(Llei orgànica 5/1985).
Sis. A la secció 17, «Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana»:
a) El crèdit 17.20.441P.478 «Subvenció al transport marítim i aeri de mercaderies
amb origen o destinació a territoris extrapeninsulars d’acord amb la legislació vigent».
b) El crèdit 17.32.441N.481 «Per satisfer la bonificació a residents no peninsulars per
trasllat a la Península i retorn per via marítima, així com pels trasllats interinsulars».
c) El crèdit 17.34.441O.483 «Subvenció al trànsit aeri regular».
d) El crèdit 17.38.453B.602 «Destinat a atendre els efectes derivats de la resolució
dels contractes de concessió d’obra pública».
Set. A la secció 19, «Ministeri de Treball i Economia Social»:
a) El crèdit 19.101.241A.487.03, destinat al finançament de les bonificacions en les
cotitzacions de la Seguretat Social acollides a mesures de foment d’ocupació per
contractació laboral, fins i tot obligacions d’exercicis anteriors.
b) El crèdit 19.101.251M.480.00, destinat a finançar les prestacions contributives per
desocupació, fins i tot obligacions d’exercicis anteriors.
c) El crèdit 19.101.251M.480.01, destinat a finançar el subsidi per desocupació, fins
i tot obligacions d’exercicis anteriors.
d) El crèdit 19.101.251M.480.02, destinat a finançar el subsidi per desocupació per a
eventuals del sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris del règim
general de la Seguretat Social, fins i tot obligacions d’exercicis anteriors.
e) El crèdit 19.101.251M.487.00, destinat a finançar quotes de beneficiaris de
prestacions contributives per desocupació, fins i tot obligacions d’exercicis anteriors.
f) El crèdit 19.101.251M.487.01, destinat a finançar quotes de beneficiaris del subsidi
de desocupació, fins i tot obligacions d’exercicis anteriors.
g) El crèdit 19.101.251M.487.05, destinat a finançar quotes de beneficiaris del subsidi
per desocupació per a eventuals del sistema especial de treballadors per compte d’altri
agraris del règim general de la Seguretat Social, fins i tot obligacions d’exercicis anteriors.
h) El crèdit 19.101.251M.488.01, destinat a finançar la renda activa d’inserció, fins i
tot obligacions d’exercicis anteriors.
i) El crèdit 19.101.251M.488.02, destinat a finançar l’ajuda econòmica
d’acompanyament inclosa en el Programa d’activació per a l’ocupació, fins i tot obligacions
d’exercicis anteriors.
j) El crèdit 19.101.251M.488.03, destinat a finançar l’ajuda complementària per a
joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Vuit. A la secció 20, «Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme»:
a) El crèdit 20.06.431A.444 «Per a cobertura de les diferències produïdes per
operacions autoritzades a l’empara de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als
emprenedors i la seva internacionalització, a lliurar a través de l’Institut de Crèdit Oficial
(ICO), incloses obligacions d’exercicis anteriors».
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b) El crèdit 20.06.431A.874, «Al Fons de reserva dels riscos de la internacionalització
(FRRI)».
Nou. A la secció 21, «Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació»:
a) El crèdit 21.01.411M.770 «Suport financer per danys ocasionats per la sequera i
altres causes extraordinàries».
b) El crèdit 21.01.416A.440 «Consorci de Compensació d’Assegurances. Cobertura
de pèrdues de l’assegurança agrària combinada».
c) El crèdit 21.01.000X.414.00 «A l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA)
per a subvencions del Pla anual d’assegurances agràries i liquidació de plans anteriors»,
en la mesura que les necessitats que sorgeixin en el pressupost d’ENESA no es puguin
atendre amb càrrec al seu romanent de tresoreria.
d) El crèdit 21.102.416A.471 «Pla anual d’assegurances agràries i liquidació de plans
anteriors».
Deu. A la secció 22, «Ministeri de Política Territorial i Funció Pública»:
a)

El crèdit 22.03.921P.830.10 «Avançaments a jurats d’expropiació forçosa».

Onze. A la secció 23, «Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic»:
a) El crèdit 23.03.425A.443 «A l’IDAE. Per finançar les actuacions d’assistència
tècnica i econòmica al Ministeri d’adscripció en procediments administratius, judicials o
arbitrals (DA dotzena del Reial decret llei 20/2012)».
b) El crèdit 23.03.425A.821.07 «A l’IDAE per a l’impuls de l’eficiència energètica i les
energies renovables».
c) El crèdit 23.12.451O.485 «Per a activitats d’interès general considerades d’interès
social regulades per l’article 2 del Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny».
d) El crèdit 23.12.451O.486 «Activitats d’interès general considerades d’interès social
procedents de l’impost sobre societats».
Dotze. A la secció 24, «Ministeri de Cultura i Esport»:
Els crèdits 24.05.337B.631 i 24.05.337C.621 per la diferència entre la consignació
inicial per a inversions producte de l’«1 per 100 cultural» (article 68 de la Llei 16/1985, del
patrimoni històric espanyol, i article 58 del Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de
desplegament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, en la redacció que en fa l’article
únic del Reial decret 162/2002, de 8 de febrer) i les retencions de crèdit no anul·lades a
què es refereix l’apartat tres de l’article 20 de la Llei 33/1987, de pressupostos generals de
l’Estat per a 1988.
Tretze. A la secció 27, «Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital»:
a) El crèdit 27.02.923Q.226.10 «Despeses derivades d’arbitratges de dret
internacional», en funció dels desemborsaments requerits, de conformitat amb el que
preveuen els tractats internacionals.
b) El crèdit 27.03.931M.892, «Aportació al Mecanisme Europeu d’Estabilitat
(MEDE)», en funció dels desemborsaments requerits pel seu Consell de Governadors, el
seu Consell d’Administració o el seu director executiu, de conformitat amb el que preveu el
Tractat constitutiu del MEDE.
c) El crèdit 27.04.923O.351, «Cobertura de riscos en avals prestats pel Tresor,
inclosos els riscos d’exercicis anteriors».
d) El crèdit 27.04.923O.355, «Compensacions derivades de l’execució d’avals davant
del Tresor Públic».
e) El crèdit 27.04.923O.891, «Reial decret llei 4/2016. A la Junta Única de Resolució,
segons el que estableix l’article 1».
f) El crèdit 27.04.923O.951 «Posada en circulació negativa de moneda metàl·lica».
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Catorze. A la secció 29, «Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030»:
a) El crèdit 29.05.231F.454 «Per a activitats de competència autonòmica d’interès
general considerades d’interès social, regulades per l’article 2 del Reial decret llei 7/2013,
de 28 de juny».
b) El crèdit 29.05.231F.484 «Per a activitats d’interès general considerades d’interès
social», regulades per l’article 2 del Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny».
c) El crèdit 29.05.231F.488 «Per a activitats d’interès general considerades d’interès
social amb càrrec al 0,7% de l’impost sobre societats».
Quinze. A la secció 30, «Ministeri d’Igualtat»:
a) El crèdit 30.03.232C.480, «Ajudes socials per a dones (article 27 de la LO 1/2004,
de 28 de desembre)».
Setze. A la secció 32, «Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions»:
a) El crèdit 32.02.231G.875 «Fons de garantia del pagament d’aliments».
b) El crèdit 32.03.231B.483.01 «Pensió assistencial per a espanyols d’origen
retornats regulada a l’article 25 Reial decret 8/2008, d’11 de gener».
Disset. Els crèdits de la secció 34, «Relacions financeres amb la Unió Europea»,
ampliables tant en funció dels compromisos que hagi adquirit o que pugui adquirir l’Estat
espanyol amb la Unió Europea o que es 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.
Divuit. A la secció de 37, «Altres relacions financeres amb ens territorials»:
El crèdit 37.02.942N.461 «Compensacions que es puguin reconèixer als municipis».
Dinou. A la secció 38, «Sistemes de finançament d’ens territorials»:
a) El crèdit 38.01.941O.456 «Compensació financera al País Basc derivada de
l’impost especial sobre les labors del tabac, fins i tot la liquidació definitiva de l’exercici
anterior».
b) El crèdit 38.01.941O.458 «Finançament de l’Estat del cost de la jubilació anticipada
de la policia autònoma basca».
c) El crèdit 38.02.941M.452 «A la Comunitat Autònoma de Catalunya, en concepte de
regularització del finançament revisat dels Mossos d’Esquadra, incloent-hi exercicis
anteriors».
d) Els crèdits 38.20.941M.452.00 «Fons de competitivitat», 38.20.941M.452.01
«Fons de cooperació» i 38.20.941M.452.02 «Altres conceptes de liquidació del sistema de
finançament».
e) El crèdit 38.20.941O.456 «Compensacions a comunitats autònomes, incloses
obligacions d’exercicis anteriors (article 6.2 de la Llei orgànica de finançament de les
comunitats autònomes)».
f) El crèdit 38.21.942M.468, «Liquidació definitiva de la participació en els ingressos
de l’Estat de les corporacions locals, corresponent a exercicis anteriors i compensacions
derivades del nou model de finançament local», en la mesura que ho exigeixi la liquidació
definitiva esmentada.
g) Els crèdits 38.21.942N.464 i 38.21.942N.466, per raó de drets legalment establerts
o que s’estableixin a favor de les corporacions locals.
h) Els crèdits que s’habilitin per fer front a les transferències a les comunitats
autònomes pel cost dels serveis assumits.
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Tercer.
Tots els crèdits d’aquest pressupost en funció dels compromisos de finançament
exclusiu o de cofinançament que es puguin contreure amb les comunitats europees.
Quart.
En el pressupost de la Seguretat Social, els crèdits que siguin necessaris en els
programes de despeses de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària per reflectir les
repercussions que hi tinguin les modificacions dels crèdits, que figuren en l’estat de
transferències entre subsectors dels pressupostos generals de l’Estat.
ANNEX III
Operacions de crèdit autoritzades a organismes i entitats integrants del sector
públic institucional estatal
Milers d’euros

Ministeri d’Hisenda:
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (1).

20.300,00

Consorci de la Zona Franca de Cadis (1).

12.300,00

Consorci de la Zona Franca de Santander (1).

4.000,00

Consorci de la Zona Franca de Sevilla (1).

500,00

Consorci de la Zona Franca de Gran Canària (1).

200,00

SEPI (2).

375.000,00

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana:
Entitat pública empresarial RENFE-Operadora (3).
ADIF-Alta Velocitat (4).
Ports de l’Estat i autoritats portuàries (consolidat) (5).
Fons financer d’accessibilitat terrestre portuària (FFATP).

780.137,00
1.500.000,00
121.221,00
36.888,00

Ministeri per a la Transició Ecològica:
Confederació Hidrogràfica del Segura.

10.000,00

Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir.

15.038,15

Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital:
Institut de Crèdit Oficial (6).
Ministeri d’Universitats:

5.900.000.00
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Milers d’euros

Universitat Nacional d’Educació a Distància.

10.000,00

(1) Aquesta xifra s’entén com la captació de deute amb entitats de crèdit a efectuar en l’exercici
pressupostari, independentment de les devolucions que s’hagin de fer.
(2) Aquesta xifra s’entén com a increment net màxim dels deutes a curt i llarg termini amb entitats de crèdit
i per emissions de valors de renda fixa, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’exercici pressupostari.
(3) Aquesta xifra s’entén com a increment net màxim dels deutes a curt i llarg termini amb entitats de crèdit,
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’exercici pressupostari.
(4) Aquest límit s’entén com a increment net màxim entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’exercici
pressupostari dels deutes a llarg termini (els que a la data de disposició tinguin un termini de venciment superior
a dotze mesos) a valor nominal amb entitats financeres i per emissions de títols de renda fixa.
No s’inclou en aquest límit cap deute que a la data de disposició o de registre inicial tingui un termini de
venciment igual o inferior a dotze mesos.
(5) Import màxim a contreure amb entitats de crèdit durant l’exercici pressupostari. Aquest límit no afecta
les operacions que es concertin i s’amortitzin dins de l’any ni les de refinançament del deute contret a curt i llarg
termini. En tot cas l’import del deute viu amb entitats de crèdit a 31 de desembre no pot excedir els 1.369.178
milers d’euros.
(6) Aquest límit no afecta les operacions de tresoreria que es concertin i amortitzin dins de l’any, ni el
refinançament del deute contret a curt i llarg termini.

ANNEX IV
Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres
concertats
De conformitat amb el que disposa l’article 13 d’aquesta Llei, els imports anuals i el
desglossament dels mòduls econòmics per unitat escolar en els centres concertats dels
diferents nivells i modalitats educatives queden establerts amb efectes des de l’1 de gener
i fins al 31 de desembre de 2021 de la manera següent:
Euros

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.

30.089,49

Despeses variables.

4.095,42

Altres despeses.

6.412,73

   Import total anual.

40.597,64

EDUCACIÓ ESPECIAL* (nivells obligatoris i gratuïts)
I.

Educació bàsica/primària.

Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.

30.089,49

Despeses variables.

4.095,42

Altres despeses.

6.840,28

   Import total anual.

41.025,19

Personal complementari (logopedes, fisioterapeutes, ajudants tècnics educatius,
psicòlegs-pedagogs i treballadors socials), segons deficiències:
– Psíquiques.

21.805,58

– Autistes o problemes greus de personalitat.

17.687,70

– Auditives.

20.289,25

– Plurideficients.

25.181,86

II. Programes de formació per a la transició a la vida adulta.
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Euros

Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.

60.178,94

Despeses variables.

5.373,53

Altres despeses.

9.744,88

   Import total anual.

75.297,35

Personal complementari (logopedes, fisioterapeutes, ajudants tècnics educatius,
psicòlegs-pedagogs i treballadors socials), segons deficiències:
– Psíquiques.

34.815,65

– Autistes o problemes greus de personalitat.

31.140,38

– Auditives.

26.975,21

– Plurideficients.

38.714,56
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

I.

Primer i segon curs.1

Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.

36.107,37

Despeses variables.

4.817,92

Altres despeses.

8.336,61

   Import total anual.
I.

49.261,90

Primer i segon curs.2

Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.

42.401,18

Despeses variables.

8.141,54

Altres despeses.

8.336,61

   Import total anual.

58.879,33

II. Tercer i quart curs.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.

48.054,66

Despeses variables.

9.227,07

Altres despeses.

9.201,47

   Import total anual.

66.483,20
BATXILLERAT

Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.

57.948,29

Despeses variables.

11.126,76

Altres despeses.

10.143,81

   Import total anual.

79.218,86
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.
Segon curs.

53.810,09
–
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Euros

Grup 2.

Cicles formatius de grau mitjà de 2.000 hores.

Primer curs.

53.810,09

Segon curs.

53.810,09

Grup 3.

Cicles formatius de grau superior de 1.300 a 1.700 hores.

Primer curs.
Segon curs.
Grup 4.

49.670,86
–

Cicles formatius de grau superior de 2.000 hores.

Primer curs.

49.670,86

Segon curs.

49.670,86

II. Despeses variables.
Grup 1.

Cicles formatius de grau mitjà de 1.300 a 1.700 hores.

Primer curs.
Segon curs.
Grup 2.

7.266,40
–

Cicles formatius de grau mitjà de 2.000 hores.

Primer curs.

7.266,40

Segon curs.

7.266,40

Grup 3.

Cicles formatius de grau superior de 1.300 a 1.700 hores.

Primer curs.
Segon curs.
Grup 4.

7.219,38
–

Cicles formatius de grau superior de 2.000 hores.

Primer curs.

7.219,38

Segon curs.

7.219,38

III. Altres despeses.
Grup 1.

Cicles formatius de:

– Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.
– Animació turística.
– Estètica personal decorativa.
– Química ambiental.
– Higiene bucodental.
Primer curs.

11.145,21

Segon curs.

2.606,62

Grup 2.

Cicles formatius de:

– Secretariat.
– Busseig a profunditat mitjana.
– Laboratori d’imatge.
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Euros

– Comerç.
– Gestió comercial i màrqueting.
– Serveis al consumidor.
– Molineria i indústries cerealistes.
– Laboratori.
– Fabricació de productes farmacèutics i afins.
– Cures auxiliars d’infermeria.
– Documentació sanitària.
– Adobats.
– Processos d’ennobliment tèxtil.
Primer curs.

13.551,10

Segon curs.

2.606,62

Grup 3.

Cicles formatius de:

– Transformació de fusta i suro.
– Operacions de fabricació de productes farmacèutics.
– Operacions de transformació de plàstics i cautxú.
– Indústries de processament de pasta i paper.
– Plàstic i cautxú.
– Operacions d’ennobliment tèxtil.
Primer curs.

16.127,71

Segon curs.

2.606,62

Grup 4.

Cicles formatius de:

– Enquadernació i manipulació de paper i cartró.
– Impressió en arts gràfiques.
– Fosa.
– Tractaments superficials i tèrmics.
– Calçat i marroquineria.
– Producció de filatura i teixidoria de calada.
– Producció de teixits de punt.
– Processos tèxtils de filatura i teixidoria de calada.
– Processos tèxtils de teixidoria de punt.
– Operacions de fabricació de vidre i transformats.
– Fabricació i transformació de productes de vidre.
Primer curs.

18.659,30

Segon curs.

2.606,62
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Euros

Grup 5.

Cicles formatius de:

– Realització i plans d’obra.
– Assessoria d’imatge personal.
– Radioteràpia.
– Animació sociocultural.
– Integració social.
Primer curs.

11.145,21

Segon curs.

4.215,19

Grup 6.

Cicles formatius de:

– Olis d’oliva i vins.
– Activitats comercials.
– Gestió administrativa.
– Jardineria i floristeria.
– Ramaderia i assistència en sanitat animal.
– Aprofitament i conservació del medi natural.
– Treballs forestals i de conservació del medi natural.
– Paisatgisme i medi rural.
– Gestió forestal i del medi natural.
– Animació sociocultural i turística.
– Màrqueting i publicitat.
– Gestió i organització d’empreses agropecuàries.
– Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics.
– Administració i finances.
– Assistència a la direcció.
– Pesca i transport marítim.
– Navegació i pesca de litoral.
– Transport marítim i pesca d’altura.
– Navegació, pesca i transport marítim.
– Producció d’audiovisuals i espectacles.
– Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles.
– Gestió de vendes i espais comercials.
– Comerç internacional.
– Gestió del transport.
– Conducció de vehicles de transport per carretera.
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Euros

– Transport i logística.
– Obres de paleta.
– Obres de formigó.
– Construcció.
– Organització i control d’obres de construcció.
– Operació i manteniment de maquinària de construcció.
– Projectes d’obra civil.
– Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques.
– Òptica i protètica ocular.
– Gestió d’allotjaments turístics.
– Serveis en restauració.
– Caracterització i maquillatge professional.
– Caracterització.
– Perruqueria estètica i capil·lar.
– Perruqueria.
– Estètica integral i benestar.
– Estètica.
– Estètica i bellesa.
– Estilisme i direcció de perruqueria.
– Assessoria d’imatge personal i corporativa.
– Elaboració de productes alimentaris.
– Forn, rebosteria i confiteria.
– Operacions de laboratori.
– Administració de sistemes informàtics en xarxa.
– Administració d’aplicacions multiplataforma.
– Desenvolupament de productes de fusteria i moble.
– Prevenció de riscos professionals.
– Anatomia patològica i citologia.
– Anatomia patològica i citodiagnòstic.
– Salut ambiental.
– Laboratori d’anàlisis i de control de qualitat.
– Química industrial.
– Planta química.
– Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.
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Euros

– Dietètica.
– Imatge per al diagnòstic.
– Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear.
– Radiodiagnòstic i densitometria.
– Electromedicina clínica.
– Laboratori de diagnòstic clínic.
– Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic.
– Higiene bucodental.
– Ortoprotètica.
– Ortopròtesis i productes de suport.
– Audiologia protètica.
– Coordinació d’emergències i protecció civil.
– Documentació i administració sanitàries.
– Emergències i protecció civil.
– Emergències sanitàries.
– Farmàcia i parafarmàcia.
– Interpretació del llenguatge de signes.
– Mediació comunicativa.
– Integració social.
– Promoció d’igualtat de gènere.
– Atenció a persones en situació de dependència.
– Atenció sociosanitària.
– Educació infantil.
– Desenvolupament d’aplicacions web.
– Direcció de cuina.
– Guia d’informació i assistència turístiques.
– Agències de viatges i gestió d’esdeveniments.
– Direcció de serveis de restauració.
– Fabricació i ennobliment de productes tèxtils.
– Vestuari a mida i d’espectacles.
– Calçat i complements de moda.
– Disseny tècnic en tèxtil i pell.
– Disseny i producció de calçat i complements.
– Projectes d’edificació.
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Euros

– Química i salut ambiental.
– Termalisme i benestar.
Primer curs.

10.037,65

Segon curs.

12.125,57

Grup 7.

Cicles formatius de:

– Producció agroecològica.
– Producció agropecuària.
– Organització i manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions.
– Muntatge d’estructures i instal·lacions de sistemes aeronàutics.
– Manteniment d’embarcacions d’esbarjo.
– Manteniment d’estructures de fusta i mobiliari d’embarcacions d’esbarjo.
– Operació, control i manteniment de maquinària i instal·lacions del vaixell.
– Operacions subaquàtiques i hiperbàriques.
– Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions.
– Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell.
– Equips electrònics de consum.
– Desenvolupament de productes electrònics.
– Manteniment electrònic.
– Sistemes electrotècnics i automatitzats.
– Sistemes de regulació i control automàtics.
– Automatització i robòtica industrial.
– Instal·lacions de telecomunicacions.
– Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
– Sistemes microinformàtics i xarxes.
– Obres d’interior, decoració i rehabilitació.
– Acabats de construcció.
– Cuina i gastronomia.
– Manteniment d’aviònica.
– Educació i control ambiental.
– Pròtesis dentals.
– Confecció i moda.
– Patronatge i moda.
– Energies renovables.
– Centrals elèctriques.
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Euros

– Manteniment aeromecànic d’avions amb motor de pistó.
– Manteniment aeromecànic d’avions amb motor de turbina.
– Manteniment aeromecànic d’helicòpters amb motor de pistó.
– Manteniment aeromecànic d’helicòpters amb motor de turbina.
– Manteniment de sistemes electrònics i aviònics d’aeronaus.
Primer curs.

12.362,71

Segon curs.

14.111,56

Grup 8.

Cicles formatius de:

– Animació d’activitats físiques i esportives.
– Condicionament físic.
– Guia en el medi natural i temps lliure.
– Ensenyament i animació socioesportiva.
– Activitats eqüestres.
– Artista faller i construcció d’escenografies.
– Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.
– Disseny i producció editorial.
– Disseny i gestió de la producció gràfica.
– Producció en indústries d’arts gràfiques.
– Imatge.
– Il·luminació, captació i tractament de la imatge.
– Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles.
– Realització d’audiovisuals i espectacles.
– Vídeo, discjòquei i so.
– So en audiovisuals i espectacles.
– So.
– Animacions 3D, jocs i entorns interactius.
– Sistemes de telecomunicacions i informàtics.
– Sistemes de telecomunicació i informàtics.
– Conformació per modelatge de metalls i polímers.
– Programació de la producció en modelatge de metalls i polímers.
– Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia.
– Programació de la producció en fabricació mecànica.
– Disseny en fabricació mecànica.
– Instal·lació i moblament.
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Euros

– Fabricació a mida i instal·lació de fusta i moble.
– Disseny i moblament.
– Fusteria i moble.
– Producció de fusta i moble.
– Instal·lacions frigorífiques i de climatització.
– Instal·lacions de producció de calor.
– Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i fluids.
– Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.
– Xarxes i estacions de tractament d’aigües.
– Gestió d’aigües.
– Carrosseria.
– Electromecànica de maquinària.
– Electromecànica de vehicles automòbils.
– Automoció.
– Pedra natural.
– Excavacions i sondejos.
– Manteniment aeromecànic.
– Eficiència energètica i energia solar tèrmica.
Primer curs.

14.540,77

Segon curs.

16.132,71

Grup 9.

Cicles formatius de:

– Cultius aqüícoles.
– Aqüicultura.
– Producció aqüícola.
– Vitivinicultura.
– Preimpressió digital.
– Preimpressió en arts gràfiques.
– Postimpressió i acabats gràfics.
– Impressió gràfica.
– Joieria.
– Mecanització.
– Soldadura i caldereria.
– Construccions metàl·liques.
– Processos de qualitat en la indústria alimentària.
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Euros

– Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.
– Manteniment electromecànic.
– Manteniment de material rodant ferroviari.
– Manteniment ferroviari.
– Mecatrònica industrial.
– Manteniment d’equip industrial.
– Fabricació de productes ceràmics.
– Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics.
Primer curs.

16.819,64

Segon curs.

18.035,69
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

I.

Salaris personal docent, incloses càrregues socials (primer i segon curs).

II. Despeses variables (primer i segon curs).

53.810,09
7.266,40

III. ALTRES DESPESES (primer i segon curs).
Serveis administratius.

9.973,45

Agrojardineria i composicions florals.

10.589,72

Activitats agropecuàries.

10.589,72

Aprofitaments forestals.

10.589,72

Arts gràfiques.

12.199,36

Serveis comercials.

9.973,45

Reforma i manteniment d’edificis.

10.589,72

Electricitat i electrònica.

10.589,72

Fabricació i muntatge.

13.070,76

Cuina i restauració.

10.589,72

Allotjament i bugaderia.

9.927,85

Perruqueria i estètica.

9.419,36

Indústries alimentàries.

9.419,36

Informàtica i comunicacions.

11.913,43

Informàtica d’oficines.

11.913,43

Activitats de forn i pastisseria.

10.589,72

Fusteria i moble.

11.502,56

Activitats pesqueres.

13.070,76

Instal·lacions electrotècniques i mecàniques.

10.589,72

Arranjament i reparació d’articles tèxtils i de pell.
Fabricació d’elements metàl·lics.

9.419,36
11.502,56
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Euros

Tapisseria i cortinatge.

9.419,36

Activitats domèstiques i neteja d’edificis.

10.589,72

Manteniment de vehicles.

11.502,56

Manteniment d’habitatges.

10.589,72

Vidrieria i terrisseria.

13.070,76

Manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo.

11.502,56

Accés i conservació d’instal·lacions esportives.

9.419,36

1
Als mestres que imparteixen 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria les administracions educatives
els han d’abonar el 2021 la mateixa quantia del complement que per a aquesta finalitat s’abona als mestres de
l’ensenyament públic.
2
Als llicenciats que imparteixin 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria se’ls ha d’aplicar el mòdul
indicat.
(*) Les comunitats autònomes poden adequar els mòduls de personal complementari d’educació especial
a les exigències derivades de la normativa aplicable a cadascuna.

ANNEX V
Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres
concertats ubicats a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla
De conformitat amb el que disposa l’article 13 d’aquesta Llei, els imports anuals i el
desglossament dels mòduls econòmics per unitat escolar en els centres concertats dels
diferents nivells i modalitats educatives ubicats a les ciutats de Ceuta i Melilla, queden
establerts, amb efectes des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de 2021, de la manera
següent:
Euros
EDUCACIÓ INFANTIL
Relació professor/unitat: 1,17:1.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.

36.866,52

Despeses variables.

4.095,42

Altres despeses.

7.213,47

Import total anual.

48.175,41
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Relació professor/unitat: 1,17:1.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.

36.866,52

Despeses variables.

4.095,42

Altres despeses.

7.213,47

Import total anual.

48.175,41
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

I.

Primer i segon curs:1

Relació professor/unitat: 1,49:1.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.

47.112,73
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Euros
Despeses variables.

4.817,92

Altres despeses.

9.377,55

Import total anual.
I.

61.308,20

Primer i segon curs:2

Relació professor/unitat: 1,49:1.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.

53.149,01

Despeses variables.

8.332,35

Altres despeses.

9.377,55

Import total anual.

70.858,91

II. Tercer i quart curs.
Relació professor/unitat: 1,65:1.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.

58.856,29
9.227,08

Altres despeses.

10.350,35

Import total anual.

78.433,72
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

–Serveis comercials–.
Primer i segon curs:
Relació professor/unitat: 1,20:1.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.

53.810,09
9.227,08

Altres despeses.

10.350,35

Import total anual.

73.387,52

La quantia del component del mòdul d’«Altres despeses» per a les unitats concertades en els ensenyaments
d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i formació professional bàsica s’ha
d’incrementar en 1.269,01 euros en els centres ubicats a Ceuta i Melilla, per raó del cost més elevat originat pel
plus de residència del personal d’administració i serveis.
Al personal docent dels centres concertats ubicats a Ceuta i Melilla se li ha d’abonar la quantitat corresponent
al plus de residència que estableix el conveni col·lectiu corresponent, si bé l’Administració educativa no assumeix
increments superiors al percentatge d’increment global fixat en aquesta Llei de pressupostos generals de l’Estat.
1
Als mestres que imparteixen 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria, se’ls ha d’abonar l’any 2021
la mateixa quantia que s’estableixi per als mestres dels mateixos cursos en els centres públics.
2
Als llicenciats que imparteixin 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria se’ls ha d’aplicar aquest
mòdul.

ANNEX VI
Costos de personal de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
per a l’any 2021
De conformitat amb el que disposa l’article 14 d’aquesta Llei, el cost del personal
docent (funcionari i contractat laboral) i del personal d’administració i serveis (funcionari i
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laboral fix) té el detall següent, en milers d’euros, sense incloure-hi triennis ni Seguretat
Social.
Personal docent
(funcionari i contractat)
Milers d’euros

Personal no docent
(funcionari i laboral fix)
Milers d’euros

61.283,81

29.688,80

El cost del personal no docent (funcionari i laboral fix) establert únicament es pot
superar en les quanties que siguin necessàries com a conseqüència dels processos
d’estabilització d’ocupació temporal i d’oferta d’ocupació pública, efectuats a l’empara de
la Llei de pressupostos generals de l’Estat corresponent.
ANNEX VII
Romanents de crèdit incorporables
Es poden incorporar als crèdits de l’exercici, segons l’estructura pressupostària de la
present Llei, els romanents que es recullen a continuació:
1. Els dels crèdits 19.01.291M.628 i 19.01.291M.638 «Patrimoni sindical acumulat».
2. Els dels crèdits 20.09.422B.772. «A empreses privades. Pla Renove, dins del Pla
d’impuls de la cadena de valor de la indústria de l’automoció», i 20.09.422B.782. «A
famílies i institucions sense ànim de lucre. Pla Renove, dins del Pla d’impuls de la cadena
de valor de la indústria de l’automoció».
3. Els crèdits 21.102.416A.227.08 «Per a despeses de gestió per la concessió
d’ajudes establertes en el Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener» i 21.102.416A.472 «Per
a ajudes establertes en el Reial decret llei 2/2017».
4. El del crèdit 23.107.452A.614 «Inversions de reposició per a l’aplicació del Reial
decret llei 2/2017».
5. Els dels crèdits 23.112.423M.771 i 23.112.457M.751 «Reactivació econòmica de
les comarques mineres del carbó».
6. A la secció 36, els procedents dels fons de compensació interterritorial, en els
termes que estableix la Llei 22/2001, de 27 de desembre.
7. Els de la secció 36, procedents de les transferències efectuades com a
conseqüència dels reials decrets de traspassos de serveis.
ANNEX VIII
Consorcis i resta d’entitats del sector públic administratiu
– Consorci Centre Sefarad-Israel.
– Consorci Casa Àrab.
– Consorci Casa de la Mediterrània.
– Consorci Casa Àfrica.
– Consorci Casa Àsia.
– Consorci Casa d’Amèrica.
– Obra Pía de los Santos Lugares.
– Consorci Castell de Sant Carles.
– Consorci Castell de Sant Ferran de Figueres.
– Consorci Castell de Sant Pere.
– Consorci del Museu Militar de Menorca i Patrimoni Historicomilitar del Port de Maó i
Cala de Sant Esteve.
– Centre Universitari de la Defensa a l’Acadèmia General de l’Aire de San Javier.
– Centre Universitari de la Defensa a l’Acadèmia General Militar de Saragossa.
– Centre Universitari de la Defensa a l’Escola Naval Militar de Marín.
– Centre Universitari de la Defensa en l’Acadèmia Central de la Defensa de Madrid.
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– Consorci d’Activitats Logístiques, Empresarials, Tecnològiques, Ambientals i de
Serveis de la Badia de Cadis, Consorci Aletas.
– Consorci Ciutat de Conca.
– Consorci de la Ciutat de Santiago de Compostel·la.
– Consorci Ciutat de Toledo.
– Consorci de la Zona Especial Canària (CZEC).
– Centre Universitari de la Guàrdia Civil.
– Treball Penitenciari i Formació per a l’Ocupació.
– Universitat Nacional d’Educació a Distància i centres associats.
– Consorci per a l’Equipament i Explotació del Laboratori Subterrani de Canfranc.
– Consorci Barcelona Supercomputing Center.
– Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS).
– Consorci de Malalties Neurodegeneratives.
– Consorci Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa, MP.
– Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Centre Nacional de
Recerca sobre l’Evolució Humana.
– Consorci per al Disseny, la Construcció, l’Equipament i l’Explotació del Centre
Nacional d’Experimentació de Tecnologies de l’Hidrogen i Piles Combustibles.
– Consorci per al Disseny, la Construcció, l’Equipament i l’Explotació del Sistema
d’Observació Costaner de les Illes Balears.
– Consorci per al Disseny, la Construcció, l’Equipament i l’Explotació de la Plataforma
Oceànica de Canàries.
– Consorci per al Disseny, la Construcció, l’Equipament i l’Explotació del Centre de
Làsers Polsats Ultracurts Ultraintensos.
– Consorci per a la Construcció, l’Equipament i l’Explotació del Laboratori de Llum
Sincotró.
– Consorci Institut d’Astrofísica de Canàries.
– Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
ANNEX IX
Entitats de dret públic que apliquen els principis i les normes de comptabilitat
que recullen el Codi de comerç i el Pla general de comptabilitat de l’empresa
espanyola
– Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial, EPE (CDTI).
– Consorci de Compensació d’Assegurances (CCA).
– Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
– Consorci de la Zona Franca de Cadis.
– Consorci de la Zona Franca de Gran Canària.
– Consorci de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife.
– Consorci de la Zona Franca de Santander.
– Consorci de la Zona Franca de Sevilla.
– Consorci de la Zona Franca de Vigo.
– Consorci per a la Construcció, l’Equipament i l’Explotació de la Seu Espanyola de la
Font Europea de Neutrons per Espal·lació (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION).
– Consorci València 2007.
– EPE ENAIRE.
– EPE Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR).
– Ens Públic RTVE en liquidació.
– Entitat Pública Empresarial Administrador d’Infraestructures Ferroviàries-Alta
Velocitat (ADIF-AV).
– Entitat Pública Empresarial Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF).
– Entitat Pública Empresarial Red.es, MP (RED.ES).
– Entitat Pública Empresarial RENFE-Operadora.
– Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.
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Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB).
ICEX Espanya Exportació i Inversions, EPE, MP.
Institut de Crèdit Oficial, EPE (ICO).
EPE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), MP.
Ports de l’Estat i autoritats portuàries.
SEPES Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES).
Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI).
ANNEX X
Fundacions del sector públic estatal

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars Carlos III, FSP.
FSP Centre Nacional del Vidre.
FSP Institut de Cultura Gitana.
Fundació Biodiversitat, FSP.
Fundació Canària Ports de Las Palmas.
Fundació Centre per a la Memòria de les Víctimes del Terrorisme.
Fundació Ciutat de l’Energia-CIUDEN, FSP.
Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza, FSP.
Fundació dels Ferrocarrils Espanyols.
Fundació del Sector Públic Centre de Recerca de Malalties Neurològiques, FSP.
FSP Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques Carlos III.
Fundació del Teatre Reial, FSP.
Fundació ENAIRE, FSP.
Fundació Escola d’Organització Industrial, FSP.
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, FSP.
Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació, FSP.
Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals, FSP.
Fundació Estatal Salut, Infància i Benestar Social, FSP.
Fundació Festival Internacional de Teatre Clàssic d’Almagro.
Fundació General de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (Fundació UNED).
Fundació ICO, FSP.
Fundació Institut Iberoamericà de Mercat de Valors, FSP.
Fundació Internacional i per a Iberoamèrica d’Administració i Polítiques Públiques, FSP.
Fundació Laboral de Persones amb Discapacitat Santa Bárbara, FSP, MP.
Fundació Lázaro Galdiano, FSP.
Fundació Observatori Ambiental del Puerto de Granadilla.
Fundació Pluralisme i Convivència, FSP.
Fundació Residencia de Estudiantes.
Fundació SEPI, FSP.
Fundació Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge, FSP (SIMA).
Fundació UIMP-Camp de Gibraltar.
Fundació Víctimes del Terrorisme, FSP.
ANNEX XI
Fons sense personalitat jurídica

–
–
–
–
–
–
–

Fons per a la promoció del desenvolupament.
Fons de cooperació per a aigua i sanejament.
Fons de garantia d’aliments.
Fons de finançament a comunitats autònomes.
Fons de finançament a entitats locals.
Fons financer d’accessibilitat terrestre portuària.
Fons nacional d’eficiència energètica.
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– Fons financer de l’Estat per a la competitivitat turística (FOCIT).
– Fons de suport a la diversificació del sector pesquer i aqüícola.
– Fons de carboni per a una economia sostenible.
– Fons de restauració ecològica i resiliència.
– Fons de suport per a la promoció i el desenvolupament d’infraestructures i serveis
del Sistema d’autonomia i atenció a la dependència.
– Fons per a inversions a l’exterior (FIEX).
– Fons per a inversions a l’exterior de la petita i mitjana empresa (FONPIME).
– Fons per a la internacionalització de l’empresa.
– Fons de reserva dels riscos de la internacionalització.
– Fons espanyol de reserva per a garanties d’entitats electrointensives (FERGEI).
– Fons de suport a la inversió industrial productiva (FAIIP).
– Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques.

4410, 4411

Tauler de fibres o partícules.

1501A a 1510B;
1512A a 1517B
i 1520A a 1522

1703

1001, 1003,
1005, 2303 y
2304

7308B, 8501A,
8501B, 8502,
8503, 8412

2523C

2516 i 2517
20%
35%
30%
20%
40%
35%
30%

Entre 1 i 50.000 t
Més de 350.000 t
Entre 200.001 t i 350.000 t
Entre 100.000 t i 200.000 t
Més de 15.000 t
Entre 7,501 i 15.000 t
Entre 1.000 i 7.500 t

40%

40%
30%
20%
10%
40%
30%
20%
10%

Més de 80.000 t
Més de 40.000 t
Més de 20.000 t
Més de 10.000 t
Més de 80.000 t
Més de 40.000 t
Més de 20.000 t
Més de 10.000 t
Més d'1 t

15%

Entre 300.000 i 1.000.000 t

28%

40%
30%
40%

Més de 100.000 t
Entre 50.000 i 100.000 t
Més de 50.000 t

Més d'1.000.000 t

40%
40%
35%
30%

40%
30%

40%
35%
30%
20%

40%

Més de 40.000 t
Més de 100.000 t
Entre 75.001 i 100.000 t
Entre 50.001 i 75.000 t

Més d'1 t
Més d'1 t

Més de 750.000 t
Entre 500.001 i 750.000 t
Entre 200.001 i 500.000 t
Entre 100.001 i 200.000 t

Més de 1.000 UTI

40%

Valor

Taxa del passatge

Des del primer pax

Tram

40%

Valor

Condicions específiques d'aplicació
a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor de la present Llei.

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

És incompatible amb altres bonificacions art.
245.3 a la taxa de la mercaderia

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)
S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a). Aquesta
bonificació és incompatible amb la que
estableix l'article 245.3.bis

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

CONDICIONS D'APLICACIÓ
ESPECÍFIQUES

Dijous 31 de desembre de 2020

Condicions generals d'aplicació
L'import total de les bonificacions de l'art. 245,3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes
del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.
L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.
En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.
L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Trams no previstos: 0% de bonificació.
TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)

INTERMODALITAT FERROVIÀRIA

Olis i greixos

Melassa

Blat de moro, blat, ordi, residus midó, polpa de remolatxa i farina de soja

AGRORAMADER I ALIMENTARI.

PRODUCTES EÒLICS. Aerogeneradors. Maquinària i peces.

Clínquer a granel

Granit en bloc, còdols, grava i pedres picades

40%

15%

Taxa de la mercaderia

Més de 1.000 TEU

Tram

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Quars

2506

4401A a 4409

Fustes en general.

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

7601
7602

ALUMINI
Alumini en brut
Ferralla d'alumini
FUSTES.

PRODUCTES SIDERÚRGICS Sense posar en contenidor. Fil de
màquina, vareta, perfils, planxes, billeta, ferralla

Des de la 1a escala

20%

Entre 1 i 5 escales

PLATAFORMES OFFSHORE EN WARM STACK

40%

Més de 6 escales

Des de la 1a escala

20%

Entre 1 i 5 escales

PLATAFORMES OFFSHORE EN COLD STACK

40%

40%

40%

Valor

Més de 6 escales

Taxa del vaixell

Des de la 1a escala

Tram

Des de la 1a escala

7204, 7207,
7213, 7214 i
7216

Codis
aranzelaris

VAIXELLS EN FLOTACIÓ EN CONSTRUCCIÓ, GRAN REPARACIÓ O
TRANSFORMACIÓ

MERCADERIA GENERAL Càrrega i descàrrega de mercaderies per
rodament ("roll on-roll off " o "ro-ro") en vaixells "con-ro", "ro-ro" o "ropax" i "car carrier"

CONTENIDORS entrada/sortida marítima en servei marítim. Càrrega i
descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o "lo-lo")

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 346

ANNEX XII

Tram

Taxa del vaixell

20%

Valor

Taxa de la mercaderia

Des de la primera UTI

Tram

20%

Valor

Tram

Taxa del passatge

Condicions d'aplicació
Trams no previstos: 0% de bonificació.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el territori
peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes Balears i Des de la primera escala
Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS
Valor

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 347

BONIFICACIONS 2021 (ART.182)

15%
20%

30%

Nre. de TEU en servei marítim regular feeder. Tràfic anual entre 20.001 i 30.000 TEU

Nre. de TEU en servei marítim regular feeder. Tràfic anual entre 30.001 i 40.000 TEU

Nre. de TEU en servei marítim regular feeder. Tràfic anual de més de 40.000 TEU

S'aplica en funció de la previsió del tràfic anual de serveis marítims regulars feeder, i s'ha d'ajustar al final de l'any en funció de
les dades reals.

Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Aquestes bonificacions només són aplicables a les concessions en què el titular estigui al
corrent de les obligacions que recull el títol d'ocupació.

5%

Taxa d'ocupació %

Nre. de TEU en servei marítim regular feeder. Tràfic anual entre 10.000 i 20.000 TEU

Terminal multipropòsit.

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de: ALACANT

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 348

40%

40%

Valor

Tram

Taxa de la mercaderia
Valor

20%
10%

Més de 40 escales

Entre 10 i 40 escales

Entre 1.000 i 20.000 TEU
20%

10%

Entre 20.001 i 50.000 TEU

Des del 1r TEU

30%
20%

Més de 50.000 TEU

Des del 1r pax

7308B i 8501B

2204B I 2205B

VINS I ELS SEUS DERIVATS, a granel.

4801, 4802,
4804 i 4805

PAPER

40%

Més de 100.000 t

30%

15%

Entre 1 i 30.000 t

Entre 1 i 100.000 t

20%

30%

Més de 50.000 t
Entre 30.001 i 50.000 t

35%

15%

Entre 1 i 35.000 t
Des de la 1a t

30%

40%

Més de 70.000 t
Entre 35.001 i 70.000 t

40%

Des de la 1a t

40%

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats
compreses en aquest que operin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i
únicament als granels líquids.

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats
compreses en aquest que operin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i
únicament a la mercaderia general convencional (exclòs contenidor).

S'aplica únicament a la mercaderia general convencional (exclòs contenidor).

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats
compreses en aquest que operin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i
únicament a la mercaderia general convencional (exclòs contenidor).

Incompatible amb la resta de bonificacions.

Incompatible amb la resta de bonificacions.

S'aplica únicament a la mercaderia convencional (exclòs contenidor).

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats
compreses en aquest que operin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats
compreses en aquest, que operin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, en un
mateix servei marítim regular per a la taxa al vaixell i per a un mateix consignatari de
la mercaderia en el cas de la taxa a la mercaderia. Aquesta bonificació és
incompatible amb la que estableix l'article 245.3.bis

Per determinar el tram de bonificació corresponent a la taxa de la mercaderia dels
contenidors plens es té en compte el nombre total de TEU, tant plens com buits, per
consignatari de la mercaderia.

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats
compreses en aquest, que operin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, en un
mateix servei marítim regular per a la taxa al vaixell i per a un mateix consignatari de
la mercaderia en el cas de la taxa a la mercaderia.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Dijous 31 de desembre de 2020

AEROGENERADORS

2515 i 2516

MARBRE I GRANIT

TOTES

DESCÀRREGA DE GRANEL SÒLID EN
TREMUJA ECOLÒGICA

Des de la 1a t

35%

Des de la 1a t

2521 - 2518

TOTES

CALCÀRIA I DOLOMITA a granel

CÀRREGA I DESCÀRREGA DE GRANEL
SÒLID MITJANÇANT CINTA AMB ORIGEN O
DESTINACIÓ A NAUS
D'EMMAGATZEMATGE TANCADES

35%

20%

30%

10%

20%

Des de la 1a t

Entre 1 i 30.000 t

Més de 30.000 t

Entre 1 i 100.000 t

Més de 100.000 t

2520

GUIX a granel

10%

Entre 10 i 40 escales

35%

2523C

CLÍNQUER a granel.

20%

Més de 40 escales

40%

40%

Valor

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Des de la 1a t

7208A, 7208B,
7209A, 7209B,
7210,7211 I 7219

BOBINES D'ACER

RESTA DE MERCADERIES

Mercaderia general per rodament

Taxa del passatge

Des del 1r pax

Tram

LÍNIA REGULAR DE TRÀFIC PER RODAMENT. Mercaderies d'entrada / sortida / trànsit marítim, amb càrrega i descàrrega per rodament ("ro-ro" pur i "con-ro")

Contenidors buits

Contenidors plens

LÍNIA REGULAR DE CONTENIDORS. Mercaderies d'entrada / sortida / trànsit marítim, amb càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o "lo-lo")

Des de la 1a escala

Taxa del vaixell

Des de la 1a escala

Tram

Trànsit

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Port base

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS
SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: ALACANT

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 349

2523A
3824

CIMENT ENVASAT/PREPARACIONS
AGLUTINANTS

Tram

Taxa del vaixell
Valor

40%

Més de 130.000 t

20%

10%

Entre 1 i 15.000 t

Entre 30.000 i 70.000 t

20%

Entre 15.001 i 50.000 t

30%

30%

Més de 50.000 t

Entre 70.001 i 130.000 t

10%

Des de la 1a tona

10%

30%

Més de 50.000 t
Entre 1 i 50.000 t

10%

20%

Més de 100.000 t
Entre 1 i 100.000 t

Valor

Taxa de la mercaderia
Tram

Tram

Taxa del passatge
Valor

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats
compreses en aquest que operin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i
únicament a la mercaderia general (exclòs contenidor).

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats
compreses en aquest que operin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i
únicament als granels sòlids.

Exclusivament a la mercaderia general convenional

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats
compreses en aquest que operin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i
únicament als granels sòlids i a la mercaderia general convencional (exclòs
contenidor).

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats
compreses en aquest que operin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i
únicament als granels líquids.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

En el cas que es produeixi canvi de tram de bonificació a la mercaderia en una mateixa escala, s'ha d'aplicar a la totalitat de la mercaderia de l'escala esmentada la bonificació més favorable per al consignatari de la mercaderia

Per al conjunt de "RESTA DE MERCADERIES", tant la determinació del tram corresponent com la bonificació assignada a aquest l'ha de fer el consignatari de la mercaderia.

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus. UTI: unitat de transport intermodal.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Suplement en llengua catalana al núm. 341

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:

7204

7005, 7013

4401A, 4401B,
4403B

2009

Codis
aranzelaris

FERRALLA

VIDRE I VIDRE COM A MERCADERIA
GENERAL CONVENCIONAL

BIOMASSA, PÈL·LETS I TRONCS DE FUSTA

MOST I SUCS DE FRUITES, a granel.

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS
SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 350

Taxa del vaixell

Des de la primera escala

Tram

20%

Valor

Taxa de la mercaderia

Des de la primera UTI

Tram

20%

Valor

Taxa del passatge

Des del primer passatger

Tram

UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)

Condicions d'aplicació
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

20%

Valor

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: ALACANT

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 351

Coc de petroli en tràfic d'entrada per terminals públiques

2701

2601A

Carbó en tràfic de sortida marítima

Mineral de ferro
40%

30%

40%

de
més

Des de la primera t

A partir de 600,000 t

Fins a 100,000 t
100,001 a 500,000 t
de 500,001

A partir de 30,000 t

A partir de 80.000 t

A partir de 50,000 t

Des de la primera t

20%

40%

20%
30%
40%

20%

30%

40%

20%

30%

30%

30%

30%

Taxa del passatge

30%

A partir de 165.000 pax.
A partir 35.000 vehicles règim de
passatge

40%

40%

A partir de 75.000 pax
A partir 16.000 vehicles en règim
de passatge

Des del primer passatger

20%

Valor

Des del primer passatger

A partir de 385
. 000 pax. A
partir 82 000 vehicles règim de

Només aplicable als valors que superin els llindars establerts.

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que hi estan
compreses.

Només aplicable als valors que superin els llindars establerts. Tots els tràfics d'aquest
apartat computen de manera conjunta als efectes d'establir el llindar bonificable.

Només aplicable a cada companyia naviliera, amb totes les seves línies regulars. No
aplicable als vaixells inactius. Només aplicable als valors que superin els llindars establerts.
Els trànsits de l'apartat anterior computen als efectes d'establir el llindar però no són
bonificables per aquest concepte. Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix
l'article 245.3.bis

Només aplicable als valors que superin els llindars establerts. No acumulable a la bonificació
de l'apartat següent. El càlcul del GT, per establir el llindar bonificable s'ha de fer per escala.
Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix l'article 245.3.bis

Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix l'article 245.3.bis

T1 només aplicable a vaixells amb càrrega completa

Només aplicable a vaixells frigorífics de càrrega amb palets.

No aplicable a mercaderia "ro-ro" o amb contenidor. Només aplicable la bonificació de la taxa
del vaixell a vaixells amb càrrega completa

No aplicable a mercaderia "ro-ro" o amb contenidor. Només aplicable la bonificació de la taxa
del vaixell a vaixells amb càrrega completa

No aplicable a mercaderia ro-ro o posada en contenidors

T1 només aplicable a vaixells amb càrrega completa

No aplicable a mercaderia ro-ro o posada en contenidors

Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix l'article 245.3.bis

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Trams no previstos: 0% de bonificació.
TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)
"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

Dijous 31 de desembre de 2020

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes del vaixell, mercaderia i passatge meritades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

Creuers

2517

Pedres picades i graves per terminals públiques

Des de la primera escala

A partir d'un GT: 6 milions

Tràfic en servei marítim regular, en vaixells "ferri" i "ro-pax"

2507, 2529B,
2508A

A partir d'un GT: 1,5 milions

Tràfic en servei marítim regular, en vaixells "ferri" i "ro-pax", de
línies amb ampliació de destinacions de les ja existents.

Primeres matèries per a la fabricació d'aglomerats artificials, en
tràfics d'entrada per terminals públiques.

20%

Des de la primera t

2523A , 2523B Y
2523C
Des de la primera escala

Des de la primera t

Des de la primera t

Des de la primera t

2621

Tràfic en servei marítim regular, en vaixells "ferri" i "ro-pax", en
noves línies marítimes

Ciment i clínquer, en tràfic de sortida per terminals públiques

30%

40%

40%

40%

40%

30%

40%

40%

Valor

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Cendres, per terminals públiques

2713A ,2713B

Des de la primera escala

0702, 0703,
0704, 0705,
0706, 0707,
0708, 0709,
0806, 0807

Productes hortofrutícoles, en tràfic de sortida sense contenidor.

Des de la primera t

Des de la primera escala

7305A, 7305B,
7306A, 7306B,
7307

Tubs de ferro

20%

Des de la primera t

20%

Des de la primera t

Des de la primera escala

40%

Producte laminat pla de ferro

Marbre, granit i dolomites

7208A, 7208B,
7209A, 7209B,
7210, 7211 i
7212

Des de la primera escala

Des de la primera t

Des de la primera UTI

Des del primer TEU

Des de la primera t

2520

Taxa de la mercaderia
A partir de 150.000 t

2515, 2516 i
2518

Guix en terminals públiques

4701, 4702,
4703, 4704,
4705,4804, 4805

Des de la primera escala

PAPER I PASTA DE PAPER. Bobines de paper.

40%

Des de la primera escala

MERCADERIA GENERAL. Càrrega i descàrrega de mercaderies
per rodament ("roll on-roll off" o "ro-ro") en vaixells "con-ro" o "ro-ro"
purs.
40%

Valor

Taxa del vaixell

(ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

A partir d'un GT: 4 milions

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS 2021

CONTENIDORS: trànsit marítim i entrada/sortida marítima en servei
marítim regular. Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o
"lo-lo")

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: ALMERIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 352

Taxa del vaixell

A partir d'un GT: 4 milions

Tram

30%

Valor

Taxa de la mercaderia

A partir de 150.000 t

Tram

30%

Valor

Valor

30%

A partir de 385.000
pax. A partir 82.000
vehicles règim de
passatge

Taxa del passatge
Tram

L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)

Condicions d'aplicació
Trams no previstos: 0% de bonificació.
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: ALMERIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 353

7901 a 7907

1001 a 1008;
1101 a 1106;
1109

ZINC

CEREALS

Des de la 1a escala

40%

Valor

Taxa de la mercaderia

40%

Més de 500.000 t

40%
20%

Més de 20.000 t
Fins a 20.000 t

15%

20%

Més de 300.000 t

30%

Des de 25.001 fins a 50.000 t

40%

Més de 100.000 t
Des de 50.001 fins a 100.000

40%

20%

Valor

Més de 10.000 t

Més de 400.000 t

Tram

Taxa del passatge

Més de 100 pax

Tram

40%

Valor

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica b).

S'aplica la condició específica b), i el límit inferior de les 500.000 t es refereix al
tràfic vinculat a cada concessionari.

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que hi estan compreses, operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor de la present Llei.

Condicions específiques d'aplicació

Trams no previstos: 0% de bonificació.

Els llindars establerts per tenir dret a les bonificacions els ha d'assolir individualment cada subjecte passiu per a l'obtenció d'aquestes.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas es pot superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Condicions generals d'aplicació:
L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.
L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

2701, 2704,
2713A, 2713B

4401A, 4401B;
4403A, 4403B,
4403C;
4404 a 4411

7208B

7207 a 7229;
7301 a 7309

CARBONS I COCS

FUSTES

PRODUCTES SIDERÚRGICS EN EXPORTACIÓ
CARREGATS EN MOLLS NO CONCESSIONATS
Sense instal·lar en contenidors

PRODUCTES SIDERÚRGICS Sense posar en contenidor

CREUERS TURÍSTICS

Taxa del vaixell

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
Codis aranzelaris
O ESTRATÈGICS
Tram

Autoritat Portuària de: AVILÉS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 354

Tram

Taxa del vaixell

20%

Valor

Taxa de la mercaderia

Des de la primera UTI

Tram

20%

Valor

Tram

Taxa del passatge

L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)

Condicions d'aplicació
Trams no previstos: 0% de bonificació.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el territori
peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes Balears i Des de la primera escala
Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS
Valor

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: AVILÉS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 355

Terminal de contenidors

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

30%

Taxa d'ocupació %

Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals

BONIFICACIONS 2021 (ART.182)

Autoritat Portuària de: BADIA D'ALGESIRES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 356

40%

40%

10%

A partir de la 1a unitat (t o
element de transport)

A partir d'1,5 milions de
tones de mercaderia per
terminal.

A partir de la 1a unitat (t o
element de transport)

40%

10%

30%

40%

10%

A partir de la 1a unitat (t o
element de transport)

A partir de la 1a unitat (t o
element de transport)

Valor

Taxa de la mercaderia
Tram

Tram

Taxa del passatge
Valor

No s'ha d'aplicar als vaixells que es dediquin al transport de gas natural liquat,
excepte que durant la seva estada en el port utilitzin electricitat subministrada
des del moll per alimentar els seus motors auxiliars.

Exclusivament en maniobres sense operació comercial de càrrega o descàrrega.

No es bonifiquen els primers 1,5 milions de tones de mercaderia per terminal. La
taxa del vaixell es bonifica des de l'escala següent, una vegada superats 1,5
milions de tones de mercaderia.

Aquestes bonificacions són incompatibles amb les que estableix l'article
245.3.bis. La bonificació a la taxa del vaixell s'aplica exclusivament en els molls
Príncep Felip i Isla Verde Interior.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

b) Els trànsits són computables des de la data 1 de gener de 2021

a) Aquesta bonificació és aplicable a les taxes meritades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

Dijous 31 de desembre de 2020

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.
Aquestes bonificacions no són aplicables en cap cas als tràfics portuaris que utilitzin instal·lacions en règim de concessió administrativa que, a l'entrada en vigor de la Llei 48/2003, hagin optat per l'aplicació de les quotes de les taxes d'utilització previstes per a
instal·lacions no concessionades amb les bonificacions previstes en el títol concessional.
Notes:

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:

A partir de la primera
escala

A partir d'1,5 milions de
tones de mercaderia per
terminal.

VAIXELLS QUE UTILITZIN COM A COMBUSTIBLE GAS
NATURAL LIQUAT PER A LA SEVA PROPULSIÓ EN ALTA MAR,
AIXÍ COM ELS VAIXELLS QUE DURANT LA SEVA ESTADA A
PORT UTILITZIN GAS NATURAL LIQUAT O ELECTRICITAT
SUBMINISTRADA DES DE MOLL PER A L'ALIMENTACIÓ DELS
SEUS MOTORS AUXILIARS.

Tots

TRÀNSIT MARÍTIM DE LÍQUIDS A GRANEL

A partir de la primera escala

Tots

MERCADERIA EN CONTENIDOR I ELS SEUS ELEMENTS DE
TRANSPORT EN RÈGIM D'ENTRADA I SORTIDA MARÍTIMA
EXCLOENT-NE L'ACCÉS O LA SORTIDA DE LA ZONA DE
SERVEI EN FERROCARRIL

10%

Valor

(ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin el desenvolupament econòmic o social

Taxa del vaixell

A partir de la primera escala

Tram

BONIFICACIONS 2021

Suplement en llengua catalana al núm. 341

TRÀFIC DE BADIA, EXCLOENT-NE EXPORTACIÓ.
(REPARACIONS, APROVISIONAMENT, AVITUALLAMENT…)

Tots

Codis
aranzelaris

MERCADERIA EN CONTENIDOR I ELS SEUS ELEMENTS DE
TRANSPORT EN RÈGIM D'ENTRADA I SORTIDA MARÍTIMA
QUE ACCEDEIXIN O SURTIN DE LA ZONA DE SERVEI DEL
PORT EN FERROCARRIL

TRÀNSIT RO-RO AMB ORIGEN/DESTINACIÓ NO NACIONAL

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: BADIA D'ALGESIRES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 357

Taxa del vaixell

A partir de la primera
escala

Tram

15%

Valor

Taxa de la mercaderia

A partir de la 1a unitat (t o
element de transport)

Tram

15%

Valor

Taxa del passatge

A partir de la 1a unitat

Tram

Condicions d'aplicació
S'aplica el percentatge de bonificació a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

15%

Valor

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: BADIA D'ALGESIRES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 358

50%
55%
60%

Entre 1,00 i 1,25

Entre 1,26 i 1,50

Més d'1,50

Taxa de la
mercaderia
%

Vegeu condicions d'aplicació

Taxa del vaixell
%

TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

S'aplica igual a cadascuna de les escales i a cada una de les mercaderies declarades per cada subjecte passiu en les condicions esmentades.

Taxa de la mercaderia: s'aplica únicament als TEU en trànsit.

Condicions d'aplicació:
L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació de les bonificacions una vegada que s'hagi assolit el límit conjunt de l'import total per a
l'exercici.

Relació entre el tràfic de
TEU mogut i el tràfic mínim
establert en el títol
concessional

> 60%

Proporció de
trànsit (t)

Suplement en llengua catalana al núm. 341

% de bonificació

Condicions d'aplicació. Taxes del vaixell i de la mercaderia

Terminals de contenidors

TERMINALS PORTUÀRIES EN CONCESSIÓ O AUTORITZACIÓ

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.4)
Potenciació d'Espanya com a plataforma logística internacional

Autoritat Portuària de: BADIA D'ALGESIRES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 359

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 360

AUTORITAT PORTUÀRIA DE LA BADIA DE CADIS

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social.

Taxa del vaixell
TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Taxa de la mercaderia

Taxa del passatge

Codis aranzelaris

CONDICIONS D'APLICACIÓ
Tram

Valor

Tram

Valor

Tram

A partir del primer
passatger

10%

S'aplica només als passatgers en trànsit amb una estada superior a un dia.

5%

A partir del primer
passatger

10%

Únicament s'aplica als vaixells de creuer i als passatgers que escalin en temporada baixa, que
comprèn els mesos de gener i febrer.

30%

A partir del primer
passatger

30%

CREUERS TURÍSTICS: Estades superiors a un dia

CREUERS TURÍSTICS: Temporada baixa

A partir de la primera
escala

CREUERS TURÍSTICS: Port base

A partir de la primera
escala

Valor

La bonificació per port base a la taxa del passatge només és aplicable als passatgers
efectivament embarcats o desembarcats.

Aquestes bonificacions són incompatibles amb qualsevol altra bonificació aplicable a creuers que
recull aquesta proposta.

A partir de la primera
escala

CONTENIDORS carregats i descarregats per elevació ("lift on‐lift off" o "lo‐lo").

A partir de la primera
escala

TRÀFIC "RO‐RO" EXCLOENT‐NE IMPORTACIÓ/EXPORTACIÓ (servei marítim regular)

40%

20%

TRÀFIC FERROVIARI: Desenvolupament de la intermodalitat en el port de Cadis

A partir de la primera
escala

TRÀFIC RO‐RO IMPORTACIÓ/EXPORTACIÓ (Servei marítim regular)

40%

A partir de la 1a unitat (t o TEU)

40%

Aquesta bonificació no és aplicable en períodes en què a la taxa del vaixell li sigui aplicable el
coeficient relatiu a estades prolongades.Exclosos trànsits de trànsit marítim internacional.

Entre 1 i 400.000 t

10%

Es bonifica exclusivament el tràfic "ro‐ro" en el servei marítim regular que NO és
d'importació/exportació.

Entre 400.001 i 900.000 t

15%

Aquesta bonificació no és aplicable en períodes en què a la taxa del vaixell li sigui aplicable el
coeficient relatiu a estades prolongades.

Més de 900.000 t

40%

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que hi estan
compreses.

A partir de la primera UTI

40%

S'aplica, si s'escau, des de la primera UTI aportada pel subjecte passiu mitjançant transport
ferroviari. Als efectes d'aquesta bonificació s'inclouen els contenidors, caixes mòbils i
semiremolcs de carretera d'entrada o sortida marítima, que siguin operats en la terminal
logística ferroviària gestionada per l'Autoritat Portuària Badia de Cadis.

A partir de la 1 t

40%

Es bonifica exclusivament el tràfic ro‐ro en servei marítim regular d'importació/exportació que
no està enquadrat a l'article 245.3.bis

Entre 1 i 150.000 t

10%

0713;
1001 a 1008;

Entre 150.001 t i 300.000 t

15%

1101 a 1109;
1201 a 1205;
1207 a 1214;

Entre 300.001 t i 400.000 t

25%

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en aquest.

Es bonifica únicament el tràfic a granel de cereals, llavors i fruits, pinsos, farines, hortalisses d'un
mateix subjecte passiu i que sigui manipulat en terminals marítimes de mercaderies que no
estiguin en règim de concessió o autorització.

CEREALS, LLAVORS I FRUITS, PINSOS, FARINES I HORTALISSES, presentats a granel

LLAVORS DE GIRA‐SOL, presentades a granel

SUCRE A GRANEL

COC DE PETROLI CALCINAT, presentat a granel

MATERIAL SIDERÚRGIC A GRANEL

2301 a 2309B.

Més de 400.000 t

30%

Quan un mateix subjecte passiu superi la quantitat de 400.000 t anuals per a aquest tipus de
mercaderies, se li aplica el màxim de bonificació del 30% des de la primera tona.

1206

A partir de la 1 t

40%

Es bonifica el tràfic a granel de llavors de gira‐sol, que sigui manipulat en terminals marítimes de
mercaderies que no estiguin en règim de concessió o autorització.

1701 a 1702

2713B

7213‐7215

Entre 1 i 150.000 t

5%

Entre 150.001 t i 300.000 t

10%

Més de 300.001 t

15%

A partir de la 1 t

5%

Es bonifica l'embarcament/desembarcament de productes bituminosos presentats com a granel
líquid, exclòs el trànsit marítim.

A partir de la 1 t es bonifica la mercaderia
embarcada/desembarcada com a granel
líquid (exclòs el trànsit marítim) des de la
primera tona.

25%

S'aplica la bonificació a la taxa a la mercaderia des de la primera tona.

Es bonifica únicament el tràfic a granel de sucre d'un mateixsubjecte passiu i que sigui
manipulat en terminals marítimes de mercaderies que no estiguin en règim de concessió o
autorització.
S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en aquest.

Condicions per a la seva aplicació:
Per estades en port iguals
o inferiors a 7 dies en zona
I

40%

Per estades prolongades
en port superiors a 7 dies
en Zona I

10%

1.‐ Aquesta bonificació s'aplica exclusivament durant el període d'estada del vaixell en què no
efectuï operacions comercials de càrrega, descàrrega, trànsit o transbord durant la qual s'aplica
la taxa general.
2.‐ Aquesta bonificació és incompatible amb l'aplicació dels coeficients que estableix l'art.
197.1.d (per a estada com a màxim de 48 hores), 197.1.f i 197.1.e) en els punts 3r, 4t, 5è i 6è
del TRLPEMM.
3.‐ Aquesta bonificació és d'aplicació exclusiva per a reparacions efectuades amb personal aliè a
la tripulació i per empreses de reparació autoritzades per l'Autoritat Portuària, quan l'import de
la reparació sigui igual o superior a 5.000 €.

VAIXELLS I ARTEFACTES FLOTANTS NAVALS EN REPARACIÓ

SORRA A GRANEL

ARTEFACTE FLOTANT (calaixeres i plataformes especialitzades en la indústria offshore) en estada
i utilització prolongada

2505

4. REQUISITS FORMALS: El representant del vaixell ha de presentar la sol∙licitud de bonificació
abans de l'inici de la reparació i adjuntar pressupost de l'empresa autoritzada per l'Autoritat
Portuària que ha de fer la reparació. Posteriorment ha d'acreditar fefaentment aquesta
circumstància mitjançant una còpia comparada de la factura de l'empresa de reparació en el
termini màxim de 10 dies hàbils des de la sortida del vaixell del port.

A partir de la 1 t

A partir de la primera
escala

5%

S'aplica la bonificació a la taxa a la mercaderia des de la primera tona.

40%

Condicions generals d'aplicació:
Aplicació de l'art.245.3:
L'import total de les bonificacions aplicades per aquest article en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuàriano pot ser superior al 20% de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.
L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.
En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació per aplicació de la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada trànsit o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.
L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Trams no previstos 0% de bonificació.
Altres condicions d'aplicació:
El nombre d'escales dels vaixells i el nombre de passatgers, contenidors (TEU) i tones de mercaderies es comptabilitza per al conjunt de vaixells que duguin a terme un mateix servei marítim a un determinat tipus de tràfic.
Aquestes bonificacions no són aplicables en cap cas als tràfics portuaris que utilitzin instal∙lacions en règim de concessió administrativa que, a l'entrada en vigor de la Llei 48/2003, hagi optat per l'aplicació de les quotes de les taxes d'utilització previstes per a instal∙lacions no concessionades amb les bonificacions que preveu el seu títol concessional.
TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.
"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

Taxa del vaixell

A partir de la primera escala

Tram

20%

Valor

15%

Entre 400.001 i 900.000 t

40%

10%

Entre 1 i 400.000 t

Més de 900.000 t

Valor

Taxa de la mercaderia
Tram

Tram

Taxa del passatge

Condicions d'aplicació
Trams no previstos: 0% de bonificació.
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de novembre de 2020.
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Tràfics regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: BADIA DE CADIS

Valor

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 361

t > 50%

t > 25%

0% < t ≤ 25%

PROPORCIÓ DE
TRÀNSIT DE LA
TERMINAL

A aplicar des de la
primera escala

Tram

60%

50%

40%

% Bonificació

Taxa del vaixell

A aplicar des del primer
TEU

Tram

60%

50%

40%

% Bonificació

Taxa de la mercaderia

La relació entre el tràfic de TEU mogut i el tràfic mínim que estableix el títol concessional ha
de ser superior a 2.

La relació entre el tràfic de TEU mogut i el tràfic mínim que estableix el títol concessional ha
de ser superior a 1,5.

Per poder aplicar el tram de bonificació corresponent, el tràfic efectuat en la terminal per a
contenidors en trànsit internacional durant l'exercici ha de complir les condicions següents :

CONDICIONS D'APLICACIÓ

Durant l'exercici l'APBC ha de liquidar les taxes meritades aplicant la bonificació corresponent en funció del compromís de tràfic del servei marítim regular. Finalitzat l'any i en funció del tràfic efectivament realitzat, s'han de regularitzar les liquidacions practicades
mitjançant liquidacions complementàries per diferències a favor o en contra.
La proporció de trànsit de la terminal (%) a aplicar en la bonificació es determina en funció del tràfic realitzat en l'exercici anterior

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació de les bonificacions una vegada que s'hagi assolit el límit conjunt de l'import total per a l'exercici.

En el Pla d'empresa s'ha de determinar l'import conjunt de les bonificacions per aquest apartat i exercici

Suplement en llengua catalana al núm. 341

TEU (“Twenty Equivalent Unit”): Unitat de contenidor equivalent a 20'

Taxa a la mercaderia: S'aplica únicament als TEU en trànsit marítim internacional (es comptabilitzen TEU tant plens com buits).

Taxa al vaixell: S'aplica a cada escala operada a partir de l'entrada en vigor de la present Llei, per als vaixells qualificats de servei marítim i el tipus de tràfic dels quals sigui l'embarcament o desembarcament de contenidors en trànsit marítim internacional, plens o buits.

Condicions generals:

TERMINAL DE CONTENIDORS

TERMINALS PORTUÀRIES EN CONCESSIÓ O AUTORITZACIÓ

BONIFICACIONS 2020 (ART. 245.4) POTENCIACIÓ D'ESPANYA COM A PLATAFORMA LOGÍSITICA INTERNACIONAL

AUTORITAT PORTUÀRIA DE LA BADIA DE CADIS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 362

10%

40%

20%

20%

Des de la primera escala, si es compleix la
condició específica

Des de la primera escala, si es compleix la
condició específica

Des de la primera escala, si es compleix la
condició específica

Des de la primera escala, si es compleix la
condició específica

1C

2A

2B

2C

4A

3B

CREUERS TURÍSTICS AL PORT D'ALCÚDIA (*)

LÍNIA REGULAR PORT DE MAÓ (*)

40%

40%

Des de la primera escala

Des de la primera escala, si es compleix la
condició específica

Taxa de la mercaderia

Des de la primera tona, si es compleix la
condició específica

Tram

40%

Valor

Taxa del passatge

A partir del primer pax, si es compleix la
condició específica

A partir del primer pax

A partir del primer pax

A partir del primer pax, si es compleix la
condició específica

A partir del primer pax, si es compleix la
condició específica

40%

40%

40%

20%

20%

40%

10%

A partir del primer pax, si es compleix la
condició específica
A partir del primer pax, si es compleix la
condició específica

10%

40%

Valor

A partir del primer pax, si es compleix la
condició específica

A partir del primer pax, si es compleix la
condició específica

Tram

Condicions generals d'aplicació:
(*) Són aplicables a les escales, les tones i els passatgers operats a partir de l'entrada en vigor de la Llei que aprovi aquestes bonificacions
Temporada baixa (TB): Als efectes d'aquestes bonificacions, es comptabilitzen com de temporada baixa:
A Palma les escales efectuades en el període de l'1 de gener al 15 d'abril i del 15 de novembre al 31 de desembre.
A Eivissa les escales efectuades en el període de l'1 de gener al 30 d'abril i de l'1 de novembre al 31 de desembre.
Totes les bonificacions són compatibles.
L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
L'import total de les bonificacions que regula aquest apartat per a 2021 i aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.
L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.
En cap cas es pot superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.
Trams no previstos: 0% de bonificació.
S'apliquen igual a totes i cadascuna de les escales, tones, unitats o passatgers dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i les condicions esmentats.
S'apliquen igual a tots els subjectes passius dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i les condicions esmentats.

3A

40%

10%

Des de la primera escala, si es compleix la
condició específica

1B

Des de la primera escala

40%

Des de la primera escala, si es compleix la
condició específica

1A

Valor

Taxa del vaixell

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o socia

Tram

Número

Serveis marítims regulars de trànsit rodat de mercaderia i/o de
passatge (com a mínim 48 escales durant l'any natural) en el
port. Aquestes bonificacions són incompatibles amb les
que estableix l'article 245.3.bis

S'aplica a tots els vaixells i passatgers, des de la primera
escala.

S'aplica a tots els vaixells i passatgers, des de la primera
escala.

S'aplica a vaixells que atraquin amb posterioritat a les 12 h del
migdia i finalitzin la seva escala abans de les 6 am l'endemà
de l'arribada.

Màxim un vaixell de creuer en port durant tota l'escala.

S'aplica al vaixell i al passatge en totes les escales del període
denominat temporada baixa (TB)

S'aplica a vaixells que atraquin amb posterioritat a les 12 h del
migdia

Màxim un vaixell de creuer en port durant tota l'escala.

S'aplica al vaixell i al passatge en totes les escales del període
denominat temporada baixa (TB).

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Suplement en llengua catalana al núm. 341

CREUERS TURÍSTICS AL PORT DE MAÓ (*)

CREUERS TURÍSTICS AL PORT D'EIVISSA (*)

CREUERS TURÍSTICS AL PORT DE PALMA (*)

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES,
PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: BALEARS
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Secc. I. Pàg. 363

Taxa del vaixell

A partir de primera escala

Tram

10%

Valor

Taxa de la mercaderia

A partir de la primera UTI

Tram

10%

Valor

Taxa del passatge

A partir del primer passatger

Tram

Condicions d'aplicació
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de novembre de 2020.

Tràfics regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el territori
peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes Balears i
Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: BALEARS

10%

Valor

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 364

40%

Taxa del vaixell
40%

Taxa de la mercaderia

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.5)
Insularitat, especial aïllament o ultraperifericitat
Taxa del passatge
Passatgers en règim de
Vehicles en règim de transport
transport
45%
60%

Condicions d'aplicació:
L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.
Taxa del vaixell: s'aplica a cada escala declarada pel subjecte passiu en què sigui aplicable la quantia bàsica S i és incompatible amb la reducció de l'article 197.1.h)
Taxa de la mercaderia: s'aplica a cadascuna de les mercaderies amb origen o destinació fora de l'arxipèlag balear. La bonificació és incompatible amb la reducció de l'article 216.b)
Taxa del passatge: s'aplica a cadascun dels passatgers amb origen o destinació fora de l'arxipèlag balear. La bonificació és incompatible amb la reducció de l'article 208.d).
S'aplica igual a cadascuna de les escales, les mercaderies i els passatgers declarats per cada subjecte passiu en les condicions anteriorment esmentades, operats a partir de l'entrada en vigor de la Llei

Serveis marítims amb altres ports situats fora de l'arxipèlag

SERVEIS MARÍTIMS

Autoritat Portuària de: BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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BONIFICACIONS 2021 (ART.182)

10%

10%

10%

30%

30%

TERMINALS DE CONTENIDORS (Fins a un 25% del tràfic total de la terminal l'any siguin trànsits)

TERMINALS MULTIPROPÒSIT

TERMINALS CÀRREGA RODADA

T. AUTOMÒBILS AMB MAGATZEMS VERTICALS

T. AUTOMÒBILS SENSE MAGATZEMS VERTICALS

Aquesta bonificació només és aplicable a la taxa meritada a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Aquesta bonificació només és aplicable a les concessions/autoritzacions en què el titular d'aquesta estigui al corrent de les obligacions que recull el títol d'ocupació.

25%

Taxa d'ocupació (milers d'euros)

TERMINALS DE CONTENIDORS (Més del 25% del tràfic total de la terminal l'any siguin trànsits)

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals
No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

Autoritat Portuària de: BARCELONA
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Tram

Taxa del vaixell

Capítol 10

30%

40%

Serveis marítims al tràfic de
vehicles no de curta distància
Quan es compleixi la condició

Quan es compleixi la condició

Quan es compleixi la condició

5%

30%

10%

25%

40%

40%

40%

20%

15%

Taxa del passatge

S'aplica als vaixells que en el moment de l'escala tinguin en vigor un dels certificats de bona gestió ambiental següents: ESI
(Enviromental Shipping Index) amb un valor >= 20, CSI (Clean Shipping Index) en la seva modalitat Yellow o superior o el
certificat Green Award. Aquesta bonificació és incompatible amb la que defineix l'article 245.1a de la Llei de ports

S'aplica als vaixells que utilitzin exclusivament combustible gas natural liquat, electricitat subministrada des del moll per a
l'alimentació dels seus motors auxiliars, bateries per a la substitució dels seus motors auxiliars i els que utilitzin filtres SCR i
DPF. No s'aplica als vaixells que es dediquin al transport de gas natural liquat, excepte que durant la seva estada al port
utilitzin electricitat subministrada des del moll per a l'alimentació dels seus motors auxiliars.

S'aplica als vaixells que utilitzin com a combustible gas natural liquat per a la seva propulsió en alta mar, excloent-ne els que
es dediquin al transport de gas natural liquat.

S'aplica al tràfic de productes químics a granel NO petrolífers que compleixin la condició:
- Sumar un tràfic superior a les 50.000 t d'una mateixa mercaderia i propietari en l'exercici objecte de la bonificació.
El propietari de la mercaderia que s'aculli a aquesta bonificació ha d'acreditar el compliment de la condició anterior.

S'aplica al tràfic marítim de líquids a granel que utilitzin el ferrocarril per accedir/sortir de la zona de servei.

S'aplica al tràfic de líquids a granel en règim de trànsit marítim, a excepció dels hidrocarburs.

S'aplica al tràfic de càrrega general en règim de trànsit marítim, amb les excepcions següents:
- Tràfic de càrrega general en contenidors.
- Tràfic de vehicles nous amb un pes inferior a 10.000 kg.
- Tràfic de càrrega i descàrrega per rodament en línies de transport marítim de curta distància que capten tràfic de cadenes
de transport per carretera.

Condicions de l'escala per a l'aplicació de la bonificació:
- Serveis marítims qualificats al tràfic de vehicles nous.
- Un nombre mínim de 50 operacions de càrrega/descàrrega en l'escala.
- Més del 50% de les operacions de càrrega/descàrrega realitzades en el port corresponguin a una mateixa marca de
vehicles.
- El tràfic de vehicles de la marca, a què fa referència el punt anterior, arriba en el port de Barcelona a més de 100.000
unitats en l'exercici d'aplicació de la bonificació.
Aquesta bonificació s'ha d'aplicar a final d'any, una vegada es pugui comprovar el compliment dels punts anteriors, i no és
acumulable a les anteriors, i el 40% és el màxim aplicable per escala.

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera escala que suposi un increment d'escales d'un servei marítim dedicat al tràfic de
vehicles nous. En aquestes escales aquesta bonificació substitueix la bonificació que preveu el punt anterior.

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera escala de l'any en vaixells en un servei marítim dedicat al tràfic de vehicles nous.

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera escala de l'any en vaixells de càrrega a granel.
- Taxa del vaixell: s'aplica quan més del 80% de les mercaderies operades s'enquadrin en els codis aranzelaris que es
bonifiquen.

S'exclou el tràfic en contenidors i el tràfic per rodament en línies de transport marítim de curta distància.

En cas que l'aplicació efectiva del total de bonificacions superi el límit marcat a l'article 245 punt 3 del TRLPEMM, tots els percentatges de bonificació ressenyats s'han de reduir en la mateixa proporció per tal que la bonificació no superi el límit esmentat.

La bonificació de la taxa al vaixell no és aplicable a escales inactives o durant períodes en què sigui aplicable el coeficient relatiu a estada prolongada.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

S'aplica a les escales en què es compleixin totes i cadascuna de les condicions següents:
- Hi hagi operativa d'estiba/desestiba en més d'una terminal, la qual cosa requereixi un canvi de lloc d'atracada.
- L'escala pertanyi a un servei marítim regular.

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim", "servei marítim regular" i "servei marítim de curta distància" segons definicions que inclou l'annex II del text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant

Valor

Dijous 31 de desembre de 2020

S'apliquen igual a tots els subjectes passius dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i les condicions esmentats.

Trams no previstos: 0% de bonificació

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació referent a una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

Condicions generals d'aplicació:

VAIXELLS. Reducció de l'impacte ambiental.

VAIXELLS. Disminució d'emissions contaminants i eficiència energètica.

Quan es compleixi la condició

LÍQUIDS A GRANEL. Intermodalitat maritimoferroviària

Des de la primera tona

Des de la primera tona
Des de la primera tona

LÍQUIDS A GRANEL NO HIDROCARBURS. Concentració de càrregues.
Tràfic en règim de trànsit

GRANELS LÍQUIDS DE PRODUCTES QUÍMICS. Concentració de càrregues.

Des de la primera tona

Des de la primera tona

PECES ESPECIALS. Concentració de càrregues. Tràfic en règim de trànsit

40%

15%

Serveis marítims al tràfic de
vehicles de curta distància

Des de la primera escala

40%

10%

Des de la primera escala. Vaixell
>= 30.000 GT

Des de la primera escala. Vaixell <
30.000 GT

Valor Tram

Suplement en llengua catalana al núm. 341

VEHICLES NOUS. Connectivitat marítima, increment de servei marítim i
concentració de càrregues.

Capítol 72

CEREALS a granel. Partides aranzelàries del capítol 10, cereals.
Concentració de càrrega. Potenciació d'escales i tràfic a granel.

SERVEIS MARÍTIMS REGULARS. Realització de més d'una atracada amb
operacions.

PRODUCTES SIDERÚRGICS En càrrega convencional o a granel.

Quan es compleixi la condició

CREUERS TURÍSTICS.

40%

Vegeu taula 2 de condicions d'aplicació

Vegeu taula 3 de condicions d'aplicació

MERCADERIA GENERAL. Càrrega i descàrrega per rodament ("roll on-roll
off" o "ro-ro") i el passatge associat en línies de transport marítim de curta
distància que capten tràfic de cadenes de transport per carretera.

Taxa de la mercaderia

Des de la primera tona

Valor Tram

Vegeu taula 1 de condicions d'aplicació

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

CONTENIDORS entrada/sortida marítima i tràfic marítim, en servei marítim.
Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o "lo-lo")

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: BARCELONA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 367

2

3

4

5

6

7

Connectivitat marítima. Serveis marítims de tràfic de contenidors.

Concentració de càrregues marítimes. Tràfic de contenidors en règim de
trànsit marítim.

Connectivitat terrestre. Tràfic de contenidors buits en règim d'entrada/sortida
marítima de mercaderies

Connectivitat terrestre. Intermodalitat maritimoferroviària de contenidors
plens.

Concentració de càrregues marítimes. Tràfic de contenidors plens en règim
d'entrada o sortida marítima de mercaderies.

Concentració de càrregues marítimes. Creixement en tràfic de contenidors
plens en règim d'entrada o sortida marítima de mercaderies.

Vegeu taula 1.1 de condicions
d'aplicació.

Quan es compleixi la condició

Tram

Taxa del vaixell

40%

Vegeu taula 1.3 de condicions
d'aplicació.

Vegeu taula 1.2 de condicions
d'aplicació.

Des del primer TEU

Des del primer TEU

Des del primer TEU

Valor Tram

Taxa de la mercaderia

40%

40%

40%

Valor Tram

Taxa del passatge

Valor

S'aplica només als contenidors plens en règim d'entrada/sortida marítima que s'encaminin per ferrocarril per accedir/sortir del
port de Barcelona. Als efectes d'aquesta bonificació s'inclouen també els contenidors plens d'entrada o sortida marítima que
siguin operats en la terminal ferroviària del Morrot.

S'aplica només als contenidors buits en règim d'entrada/sortida marítima.

S'aplica a tots els contenidors declarats en règim de trànsit marítim, tant plens com buits.

S'aplica igual a totes les escales que pertanyin a un servei marítim i l'escala immediatament anterior de les quals queda fora
de l'àmbit del transport marítim de curta distància, tal com defineix el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina
mercant, amb l'excepció de les que venen imposades per condicions tècniques associades a la navegació del canal de Suez
i les escales en ports insulars.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

2

Connectivitat marítima de serveis de transport marítim de curta distància.
Creació de serveis marítims regulars.

15% Entre 10.001 i 30.000 UTI
18% Entre 30.001 i 75.000 UTI
20% Entre 75.001 i 100.000 UTI
25% Entre 100.001 i 200.000 UTI
30%

40%

Des de la primera UTI que
40% compleixi les condicions
específiques

Entre 251 i 350 escales/any
Entre 351 i 500 escales/any
De 501 a 650 escales/any
De 651 a 800 escales/any
De 801 a 1200 escales/any

Més de 1.201 escales/any

Des de la primera escala que
compleixi les condicions
específiques

Més de 200.001 UTI

10% Entre 5.001 i 10.000 UTI

Entre 101 i 250 escales/any

Taxa de la mercaderia
Valor Tram

Taxa del vaixell
Tram

Més de 500.001
passatgers/any

Des del primer passatger
40% que compleixi les condicions
específiques

40%

Entre 400.001 i 500.000
30%
passatgers/any

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

S'aplica igual a totes les escales de serveis marítims regulars de transport marítim de curta distància creats l'any en curs o
l'any anterior.
40% Es considera que es crea un nou servei marítim regular si es genera un nou servei d'aquestes característiques amb almenys
una freqüència mínima setmanal.

40%

30%

27% S'aplica, si s'escau, igual des de la primera escala, UTI o passatger de l'any, en funció del volum acumulat en l'exercici
objecte de la bonificació d'una mateixa naviliera.

23%

25%

Entre 325.001 i 400.000
passatgers/any

19%

Entre 250.001 i 325.000
20%
passatgers/any

15%

10%

15%

Valor

Entre 175.001 i 250.000
passatgers/any

Taxa del passatge

Entre 100.001 i 175.000
passatgers/any

Valor Tram

Dijous 31 de desembre de 2020

Condicions generals d'aplicació per a la taula 2:
- Les bonificacions d'una taxa que s'apliquin de manera acumulativa no poden superar el 40%.

1

Número

Concentració de càrregues de serveis marítims de curta distància. Volum de
tràfic d'una naviliera.

CONCEPTE

TAULA 2. CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES PER A MERCADERIA GENERAL. Càrrega i descàrrega per rodament ("roll on-roll off" o "ro-ro") i el passatge associat en línies de transport marítim de curta distància que capten tràfic de cadenes de transport per carretera. Exclosos vehicles en règim de
transport.

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Condicions generals d'aplicació per a la taula 1:
La definició d'"entrada/sortida marítima de mercaderies" i "trànsit marítim" es correspon amb la que disposa el glossari de definicions que inclou l'annex II del text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

1

Número

Connectivitat marítima. Millora temps de trànsit de l'escala transoceànica

CONCEPTE

TAULA 1. CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES PER A CONTENIDORS en entrada/sortida marítima i trànsit marítim. Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o "lo-lo").

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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6%
12%

Vaixells construïts entre el 2000 i
2010
Vaixells construïts a partir del 2011

30%

Valor Tram
30%
25%
20%
0%
25%

0%

Taxa del vaixell

Vaixells construïts abans del 2000

Desembre

Tram
Gener-febrer
Març
Abril
Maig-octubre
Novembre

Taxa de la mercaderia

20%

Més de 40.000 passatgers

S'aplica a totes les escales de vaixells de creuer en funció de l'any de construcció del vaixell.

5%

S'aplica, si s'escau, igual a tots els vaixells sobre la base de la data d'inici de l'escala, segons el període indicat.
No s'aplica a escales inactives ni als períodes en què el creuer s'aculli a la quota de la taxa del vaixell corresponent a estada
prolongada.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

10% S'aplica, si s'escau, de manera marginal per trams, en funció del volum acumulat l'any de passatgers embarcats o
desembarcats atesos en el port de Barcelona d'una companyia de creuers turístics.
15%

Valor

Entre 20.001 i 30.000
passatgers
Entre 30.001 i 40.000
passatgers

Taxa del passatge

Entre 10.001 i 20.000
passatgers

Valor Tram

La definició de passatger de creuer en embarcament, desembarcament o trànsit es correspon amb la que disposa el glossari de definicions que inclou l'annex II del text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

Condicions generals d'aplicació per a la taula 3:

CREUERS TURÍSTICS. Reducció d'emissions Nox.

CREUERS TURÍSTICS. Concentració de tràfic de passatgers. Volum de
passatge de creuer en embarcament o desembarcament al port de Barcelona.

CREUERS TURÍSTICS. Concentració de tràfic de passatgers. Escales segons
períodes de l'any.

Número

TAULA 3. CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES PER AL TRÀFIC DE CREUERS TURÍSTICS.

CONCEPTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 369

0%
24%
34%
40%

% bonificació
(3)
15%
10%
5%

GT ≥ 50.000
(4)
5%
5%
5%

Vaixell "conro" (5)

Fins al mateix tràfic que l'any anterior (2)

40%

% bonificació
per increment
de tràfic (6)

0,0%
12,0%
14,0%
18,0%
20,0%

% bonificació
(2)

+ D%

% bonificació
addicional (3)

(2) S'obté en funció de la quota del tràfic de TEU total de l'any anterior calculat de manera marginal per a cada tram de tràfic de la columna (1)

(1) Quota en percentatge del volum total de TEU moguts en servei marítim al tràfic de contenidors d'una mateixa companyia naviliera / grup empresarial, l'any anterior a l'any objecte
de bonificació (entrada marítima + sortida marítima + trànsit)

Aquest percentatge de bonificació només és aplicable a la taxa de la mercaderia dels contenidors plens d'entrada/sortida marítima que utilitzin el camió en el transport terrestre de
sortida/entrada a la zona de serveis del port.

Entre 0% i 6,0%
Entre 6,0% i 10,0%
Entre 10,0% i 18,0%
Entre 18,0% i 25,0%
Més del 25%

Tràfic any anterior TEU (1)

TAULA 1.2. TRÀFIC CONTENIDORS PLENS ENTRADA/SORTIDA MARÍTIMA MITJANÇANT CAMIÓ. BONIFICACIÓ TAXA DE LA MERCADERIA

Suplement en llengua catalana al núm. 341

(6) La present bonificació, que és substitutiva de la del punt (2), s'aplica a les escales que suposin un increment de tràfic, bé sigui en nombre d'escales o en GT acumulat, respecte a
l'exercici anterior.

(3) El percentatge de bonificació s'obté d'aplicar sobre la quota de tràfic de l'any anterior, de manera marginal, els percentatges d'aquesta columna als diferents trams de quota de tràfic
definits a la columna (1).
A partir d'una quota del 20% la bonificació a aplicar és el 40%.
(4) A les escales realitzades en l'exercici d'aplicació de la bonificació el GT de les quals sigui més alt o igual a 50.000, shi ha de sumar el percentatge fix d'aquesta columna en funció
de la quota de trànsit de l'any anterior.
(5) A les escales efectuades en l'exercici d'aplicació de la bonificació mitjançant vaixells tipus "con-ro" acollits a serveis marítims regulars, s'aplica addicionalment el percentatge de
bonificació definit en aquesta columna.

(2) Càlcul de la bonificació a aplicar a les escales o GT acumulat l'any objecte de bonificació fins a igualar el mateix nombre d'escales/GT acumulat de l'any anterior. El percentatge de
bonificació a aplicar s'obté per addició de tres conceptes, els que recullen les columnes (3), (4) i (5), i no es pot superar en cap cas el 40%.

(1) Quota en percentatge del volum total d'escales en règim de servei marítim al tràfic de contenidor o GT acumulat d'aquestes, d'una companyia naviliera/grup empresarial l'any
anterior a l'any objecte de bonificació. Es considera la més gran de les quotes obtingudes, entre la corresponent al nombre d'escales i la de GT acumulat.

Entre 0% i 1,5%
Entre 1,5% i 8,0%
Entre 8,0% i 25,0%
Més del 25%

Quota de tràfic any anterior
(1)

TAULA 1.1. TRÀFIC DE VAIXELLS. BONIFICACIÓ TAXA DEL VAIXELL
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1%
2%
3%
4%
5%
6%

D

Suplement en llengua catalana al núm. 341

S'aplica una bonificació del 25% sobre l'increment de contenidors plens d'entrada o sortida marítima d'una mateixa companyia naviliera/grup empresarial que utilitzin camió en el
transport terrestre de sortida/entrada de la zona de serveis del port.
(1) Increment: diferència de tràfic de contenidors plens d'entrada o sortida marítima d'una mateixa companyia naviliera/grup empresarial de l'any objecte de bonificació respecte a l'any
anterior mesurats en TEU.
(2) Per aplicar aquesta bonificació l'increment del trànsit en valor absolut ha de ser, com a mínim, de 2.000 TEU.
Aquesta bonificació s'ha d'aplicar de manera successiva i multiplicadora a la bonificació que defineix el punt 1.2 anterior, i l'aplicació conjunta de totes dues bonificacions no pot
superar, en cap cas, el 40%.

TAULA 1.3 CREIXEMENT TRÀFIC CONTENIDORS PLENS ENTRADA/SORTIDA MARÍTIMA MOGUTS EN CAMIÓ. BONIFICACIÓ TAXA DE LA MERCADERIA

% TEU TRÀNSIT
plens/total TEU plens (any
anterior)
Entre 15% i 20%
Entre 20% i 25%
Entre 25% i 30%
Entre 30% i 35%
Entre 35% i 40%
Més de 40%

(3) Bonificació addicional a l'obtinguda de la columna (2), quantificada segons el quadre següent, sempre que es compleixin simultàniament les condicions:
a) Que el total de TEU de trànsit marítim plens de la naviliera, l'any anterior, superi els 5.000 TEU
b) La quantitat de TEU plens d'entrada/sortida marítima de la naviliera en l'exercici anterior, respecte de l'exercici precedent, no hagi registrat un descens superior al 15%.
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Taxa del vaixell

A partir de la primera escala

Tram

40%

Valor

Taxa de la mercaderia

A partir de la primera UTI

Tram

20%

Valor

Taxa del passatge

A partir del primer passatger

Tram

L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Condicions d'aplicació
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

40%

Valor

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: BARCELONA
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Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 372
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Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 373

Autoritat Portuària de: BILBAO
PROPOSTA DE BONIFICACIONS 2021 (ART.182)
Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals
No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

OBJECTE DE LA CONCESSIÓ

Taxa d'ocupació %

Terminal marítima de mercaderies per a contenidors

5%

Terminals marítimes de mercaderies públiques per a
granels sòlids, que manipulin almenys el 51% de productes
siderúrgics, carbó mineral i coc d'hulla, ferralles
de ferro, mineral de ferro o sulfats

5%

Activitat industrial de fabricació d'elements per a instal·lacions eòliques marines

20%

7308-B, 8501-B, 8503 i
8502

De 7208-A fins a 7212,
7307 i 7308-B

Torres eòliques

A partir de la 1a escala

A partir de la 1a escala

8%

5%

A partir de la 1a t

20%

15%

40%

A partir de la 1a t

30%

A partir de 250.0001 t

D'1 a 150.000 t
De 150.001 a 250.000 t

20%
18%

A partir de la 1a t

20%

20%

A partir de la 1a t

30%

Més de 350.000 t

30%

10%

25%

25%

De 200.000 a 350.000 t

A partir de la 1a t

A partir de la 1a t

A partir de la 1a UTI

A partir de la 1a UTI

S'aplica la condició específica a) a la importació de primera matèria i a l'exportació de
producte elaborat en els terminals dedicats a la fabricació de torres eòliques.

S'aplica la condició específica a) per a la taxa al vaixell d'un mateix servei marítim de
productes eòlics.
S'aplica la condició específica a) per a la taxa a la mercaderia de totes les unitats de productes
eòlics.

S'aplica la condició especifíca b) igual des de la primera escala de l'any, sempre que se superi
el tràfic mínim de 125.000 t any per empresa estibadora.

S'aplica la condició específica a), sempre que se superi un tràfic mínim acumulat l'any de
30.000 t per empresa estibadora.

S'aplica la condició específica a), per a un mateix receptor/expedidor, únicament si se supera
un tràfic mínim acumulat de 60.000 t.

S'aplica la condició específica b) sempre que se superi un tràfic acumulat de 200.000 t.

S'aplica la condició específica a) a tots els vaixells les operacions de càrrega i/o descàrrega de
mercaderies dels quals superin els 10 dies. Aquesta bonificació no és aplicable als vaixells que
inclou la lletra e) de l'art. 197 del RD 2/2011.

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica b) als vaixells d'un mateix servei marítim de mercaderia general
convencional amb un GT més gran de 9.000, i a vaixells de mercaderia general amb
contenidors amb tràfic de TEU superior a 5.000 anuals, amb un mínim de 6 escales anuals,
sempre que sigui aplicable la quantia bàsica "B"

S'aplica la condició específica b) als vaixells d'un mateix servei marítim de mercaderia general
convencional amb un GT més gran de 9.000, i a vaixells de mercaderia general amb
contenidor amb tràfic de TEU superior a 5.000 anuals, sempre que sigui aplicable la quantia
bàsica "B"

S'aplica la condició especifica a) a la taxa del vaixell i mercaderia ro-ro, amb un moviment
anual superior a 15.000 UTI del tipus ART, LOR, TAT, TE i TRU, autoritzats per circular per
carretera. Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix l'article 245.3.bis

S'aplica la condició especifica a) a la taxa del vaixell i mercaderia ro-ro, amb un moviment
anual inferior a 15.000 UTI del tipus ART, LOR, TAT, TE i TRU, autoritzats per circular per
carretera. Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix l'article 245.3.bis

Es considera ampliació del servei marítim regular de mercaderia general quan s'incrementa la
freqüència en més de 24 escales, o bé s'augmenta el GT dels vaixells en un 15% o més
respecte a l'any anterior (2019). S'aplica la condició específica a totes les noves escales del
servei marítim regular o a les escales que incrementin el GT, sempre que compleixin el que
estableix el paràgraf anterior. Aquesta bonificació s'aplica a partir de l'entrada en vigor de la
present Llei.

S'aplica la condició específica a) als vaixells de contenidors d'un servei marítim de vaixells
portacontenidors purs, sempre que sigui aplicable la quantia bàsica "B"

40% S'aplica la condició específica a) només als vaixells "ro-pax" en servei marítim regular, des de
la primera unitat sempre que se superin els tràfics mínims:
- més de 60 escales/any en la taxa del vaixell.
25% - més de 50.000 passatgers i 12.000 vehicles/any en la taxa del passatge.

S'aplica la condició específica b).

S'aplica la condició específica b) als vaixells operats per un mateix armador.

Dijous 31 de desembre de 2020

Productes eòlics, aerogeneradors, maquinària i peces

4802

7601,7604

Descàrrega alumini

Paper i pasta de paper. Paper.

4001 i 4002; 4011

7208-A, 7208-B, 7209-A,
7209-B i 7210

8601 fins a 8607

Pneumàtics i cautxú

Servei marítim regular de productes siderúrgics

Vaixells mercaderia general estades prolongades

Càrrega de material ferroviari

Embarcament de productes siderúrgics de mercaderia general no
instal·lada en contenidors

10%

5%

Des de l'escala del servei marítim núm. 13
fins a l'escala núm. 26

Des de l'escala del servei marítim núm. 1
fins a l'escala núm. 12

20%

5%

A partir de 1a escala

A partir de la 1a escala

15%

Des de la 1a escala

20%

A partir del 1r vehicle en règim de passatge

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

S'aplica la condició específica b) als vaixells i tots els passatgers operats per un mateix
25%
armador.
10%

40%

Valor

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Vaixells en servei marítim operats per una mateixa empresa naviliera

Càrrega i descàrrega de mercaderies per rodament ("roll on-roll off" o
"ro-ro"). Excepte vehicles en règim de mercaderia

Ampliació serveis regulars

30%

D'1 a 12a escala

5%
40%
0%

Des de la 1a fins a la 4a escala
Més de 24 hores
De 0 a 24 hores

A partir de la 1a escala

10%

Des de la 5a fins a la 8a escala

20%

Des de la 1a escala

A partir del 1r passatger

Des de la 2a fins a la 6a escala

15%

Contenidors entrada/sortida marítima en servei marítim regular.
Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o "lo-lo")

MERCADERIA GENERAL

Taxa del passatge
Tram
A partir de la 6a escala

10%

30%

Valor

25%

Més de 12a escala

Taxa de la mercaderia
Tram

Des de la 1a escala

40%

Valor

A partir de la 9a escala

Des de la 2a fins a la 6a escala

A partir de la 6a escala

Taxa del vaixell
Tram

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

A partir de la 1a escala

7201, 7202
7205 a 7306 B
7317, 7318, 7325 i 7326

Codis aranzelaris

Passatgers i vehicles en règim de transport

Creuers turístics estades prolongades

Creuers turístics port base

Creuers turístics

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: BILBAO
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Des d'1 t fins a 50.000 t

10%
5%
30%
20%

De 50.001 a 150.000 t

A partir de la 1a t

20%

Taxa del passatge
Tram
Valor

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

S'aplica la condició específica a), sempre que se superi un tràfic mínim acumulat l'any de
40.000 t per terminal

S'aplica la condició específica a), des de la primera tona.

S'aplica la condició especifica a) per a les partides indicades, sempre que el producte final
(gasolina 2710B) s'exporti via marítima.

S'aplica la condició específica a) a la taxa de la mercaderia, es consideren operacions
assimilades al trànsit marítim les de càrrega i descàrrega de la mateixa mercaderia en el
mateix vaixell i escala.

S'aplica la condició específica b) sempre que se superi un tràfic acumulat anual superior a
50.000 t de sòlid a granel per empresa estibadora.

S'aplica la condició específica b), sempre que se superi un tràfic de sòlids a granel superior a
250.000 tones per terminal.

S'aplica la condició específica b), sempre que se superi un tràfic mínim acumulat l'any de
40.000 t per exportador

S'aplica la condició específica b), sempre que se superi un tràfic mínim acumulat l'any de
250.000 t per expedidor/receptor.

S'aplica la condició específica a), sempre que se superi un tràfic mínim acumulat l'any de
20.000 t per empresa estibadora.

S'aplica la condició específica b), sempre que se superi un tràfic mínim acumulat l'any de
50.000 t.

S'aplica la condició especifica b) per a un mateix importador.

S'aplica la condició específica a), sempre que se superi un tràfic mínim acumulat l'any de
30.000 t per empresa estibadora.

S'aplica la condició específica b), sempre que se superi un tràfic mínim acumulat l'any de
725.000 t per terminal.

S'aplica la condició especifica a) únicament a la taxa del vaixell de gavarres quan el tràfic
interior es dugui a terme per aquest mitjà de transport. En la taxa de la mercaderia s'aplica la
condició especifica a) des de la primera t sempre que se superin les 60.000 t per importador.

S'aplica la condició específica a), des de la primera escala de l'any, sempre que se superi el
tràfic mínim de 250.000 t acumulat l'any i només quan l'atracada està en concessió.

S'aplica la condició específica a) només a la mercaderia amb origen o destinació als ports
secs situats en el hinterland reduït del port de Bilbao. (Es consideren hinterlands reduïts els
situats en un radi inferior a 110 km).

S'aplica la condició específica b) sempre que se superi un tràfic mínim acumulat l'any de
10.000 u. La bonificació de la taxa al vaixell només s'aplica a vaixells car-carrier.

Dijous 31 de desembre de 2020

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.
L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.
En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.
L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Trams no previstos: 0% de bonificació.
TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.
Les bonificacions de la partida 7308-B són incompatibles entre si.
"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.
L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.
a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor de la present Llei.
b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que hi estan compreses, operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

Condicions generals d'aplicació:

2807

Àcid sulfúric descàrrega

25%

Des d'1 a 10.000.000 t

2709-A

0%

A partir de la 1a t
Més de 10.000.000 t

2707, 2710B, 2902,
3811,2710E

Descàrrega/Concentració components per a la fabricació de gasolina

Descàrrega cru de petroli

40%

A partir d'1 tona

2710 A, 2710 B,
2710 E i 2710 F

3102 A, 3102 B, 3102 C,
3102 D, 3103 i 3105

40%

30%

més de 200.000 t
De 250.001 a 500.000 t
Des de 0 a 250.000 t
Més de 150.000 t

2833

2521

25%

20%

35%
30%
25%

D'1 a 100.000 t

40%

Més de 500.000
De 250.001 a 500.000 t
De 100.001 a 250.000 t
De 0 a 100.000 t

30%

10%

A partir de 50.001 t

Des de la 1a t

0%
15%

Des d'1 t fins a 50.000 t

40%
30%

Des de la 1a t

24%

A partir de 50.001 t

32%

De 875.001 a 1.025.000 t

36%

23%

30%

Des de 725.000 t fins a 875.000 t

Més d'1.025.001 t

A partir de la 1a t

A partir de la 1a t

25%

25%

Des d'1 u. fins a 20.000 u.
Des de la 1a tona/TEU

30%

Des de 20.001 u. fins a 40.000 u.

40%

Valor

de 100.001 a 200.000 t

2505

30%

A partir de 725.000 t

Taxa de la mercaderia
Tram
A partir de 40.001 u.

2517

40%

30%

Valor

A partir de la 1a escala

A partir de la 1a escala

Taxa del vaixell
Tram

Concentració de càrregues d'hidrocarburs, operacions assimilades al
trànsit marítim

Adobs naturals i artificials

Sulfat sòdic

Embarcament sorra, còdols, graves i altres pedres.

2523-B, i 2523-C

1001, 1002,
1003, 1004,
1005

1518-B

2306

1701

1201, 2304, 1512 B, 1507
B i 1511B

7201 i 7203

7204

8703 E, 8703 F, 8703 G,
8703 H, 8703 I, 8703 J,
8703 K i 8703 L

Codis aranzelaris

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Embarcament de ciment i clínquer a granel

Cereals, blat, ordi, sègol, blat de moro i civada

Olis, greixos per a producció biodièsel

Importació tortons i residus

Sucre a granel

Faves, farina i olis vegetals

Lingots i briquetes

Ferralla

A GRANEL

Connectivitat terrestre intermodalitat maritimoferroviària mercaderia

Vehicles en règim de mercaderia

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 375

Taxa del vaixell

A partir de 1a escala

Tram

20%

Valor

Tram

A partir de la 1a UTI

Taxa de la mercaderia

20%

Valor

Tram

Taxa del passatge

Condicions d'aplicació
Trams no previstos: 0% de bonificació.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS
Valor

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: BILBAO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 376

CEREALS, PINSOS, FARRATGES, ADOBS I LLAVORS.

0701 a 0814

1001 al 1005, 1007,
1008, 1207, 1208,
1212, 1214, 2302,
2303, 2304, 2306,
2308, 2309B, 2834A,
3102A, 3102C, 3103,
3105,1207, 1208 I
0713

FRUITES I HORTALISSES.

2204B, 2205B, 2009

7204

2523C

1213, 1214

0101 a 0106

Vins, mostos i sucs a granel

FERRALLA

CLÍNQUER DE CIMENT A GRANEL

FARRATGE I PINSO PER A ANIMALS VIUS

A partir de la primera escala

A partir de la primera escala

A partir de la primera escala

15%

40%

40%

40%

40%

Escales d'hivern (gener, febrer, març).
Des de la 1a escala

A partir de la primera escala

40%

Més de 10 escales

Taxa de la mercaderia

10%

40%

A partir de la primera tona

A partir de la primera tona

20%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Valor

A partir de la primera tona

A partir de la primera tona

A partir de la primera tona

A partir de la primera tona

A partir de la primera tona

A partir de la primera tona

A partir de la primera tona

Tram

Taxa del passatge

40%

40%

Escales a l'hivern: gener,
febrer i març. Des de la 1a
escala

35%

30%

Valor

Més de 10 escales

Entre 6 i 10 escales

Entre 1 i 5 escales

Tram

Només s'aplica a la mercaderia general sense contenidors, en vaixells dedicats en exclusiva a
aquest tipus de mercaderies.

Només s'aplica als sòlids a granel

Aliment per a animals vius que s'embarquin en vaixells dedicats al seu transport.

Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix l'article 245.3.bis

És incompatible amb altres bonificacions art. 245.3. Les escales efectuades durant aquest
període es consideren en el còmput anual als efectes de la condició anterior.

S'aplica la condició específica b) al conjunt de vaixells que siguin operats per una mateixa
companyia (línia) de creuers

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES
(En tots els casos les bonificacions s'apliquen als tràfics operats a partir de l'entrada en
vigor d'aquesta Llei)

Suplement en llengua catalana al núm. 341

ANIMALS VIUS.

MERCADERIA GENERAL. RORO/ CONRO / ROPAX
Càrrega i descàrrega de mercaderies per rodament ("roll onroll off " o " ro-ro") en servei marítim regular amb vaixells " conro" o " ro-ro" purs (menys de 12 pax), o bé en vaixells ro-pax o
vaixells tipus ferri. Excepte vehicles en règim de mercaderia.

Trànsit marítim en servei marítim regular. Càrrega i
descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o "lo-lo")

Entrada/sortida marítima en servei marítim regular. Càrrega i
descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o "lo-lo")
CONTENIDORS

CONTENIDORS

CREUERS TURÍSTICS

30%
35%

Entre 1 i 5 escales

Valor

Entre 6 i 10 escales

Taxa del vaixell

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
Codis aranzelaris
O ESTRATÈGICS
Tram

Autoritat Portuària de: CARTAGENA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 377

2710C

A partir de la primera escala

A partir de la primera escala

40%

40%

15%

Valor

2%
40%

A partir de la primera tona

40%

A partir de la primera tona

A partir de la primera tona

40%

40%

A partir de la primera tona

A partir de la primera tona

40%

40%

i >= 10

A partir de la primera tona

35%

5 <= i < 10

30%

0<i<5

Valor
20%

Taxa de la mercaderia

A partir de la primera tona

Tram

Tram

Taxa del passatge
Valor

Només s'aplica a les mercaderies declarades com a pertrets.

Atracat en el dic sud-oest de l'ampliació d'Escombreras

És incompatible amb altres bonificacions art. 245.3 a la taxa de la mercaderia

És incompatible amb altres bonificacions art. 245.3 a la taxa de la mercaderia

És incompatible amb altres bonificacions art. 245.3 a la taxa de la mercaderia

S'aplica a qualsevol operació d'embarcament o desembarcament de vaixells de GNL amb
capacitat igual o inferior a 30.000 m3. És incompatible amb altres bonificacions art. 245.3 a la
taxa de la mercaderia

S'aplica, si s'escau, de la mateixa manera, des de la següent tona al tràfic anual mínim de gas
natural de cada empresa distribuïdora, i el tràfic anual mínim és la mitjana del que s'ha
descarregat en el port de Cartagena els anys 2016, 2017 i 2018, i "i", l'increment total percentual
del tràfic anual de cada empresa distribuïdora de gas natural respecte del tràfic anual mínim.

En vaixells dedicats en exclusiva a aquest tipus de mercaderies.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES
(En tots els casos les bonificacions s'apliquen als tràfics operats a partir de l'entrada en
vigor d'aquesta Llei)

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que hi estan compreses, operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor de la present Llei.

Condicions específiques d'aplicació

Aquestes bonificacions no són aplicables en cap cas als tràfics portuaris que utilitzin instal·lacions en règim de concessió administrativa que, a l'entrada en vigor de la Llei 48/2003, hagin optat per l'aplicació de les quotes de les taxes d'utilització previstes per a instal·lacions no concessionades
amb les bonificacions que preveu el seu títol concessional.

TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor
equivalent de 20 peus.
"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Condicions generals d'aplicació:
L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

LUBRICANTS. Transportats a granel.
PERTRETS Vaixells en fondeig o atracament que efectuïn
operacions d'avituallament, sòlids o líquids, en el port.

ARTEFACTE FLOTANT (vaixells i plataformes
especialitzades en la indústria offshore) en estada i utilització
prolongada

4401A

2711 B

OPERACIONS GNL SMALL SCALE

Biomassa, arbres fruiters i boscos

2711 B

MERCADERIA GENERAL NO POSADA EN
CONTENIDORS. Embarcament o desembarcament de
mercaderia general
MERCADERIA EN FERROCARRIL. Entrada i sortida per
ferrocarril

Taxa del vaixell

302B, 303A, 303B,
A partir de la primera escala
304

GAS NATURAL.

PESCA CONGELADA I REFRIGERADA.

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
Codis aranzelaris
O ESTRATÈGICS
Tram

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 378

Taxa del vaixell

A partir de primera escala

Tram

20%

Valor

Taxa de la mercaderia

A partir de la primera tona

Tram

20%

Valor

Taxa del passatge

A partir del primer passatger

Tram

Condicions d'aplicació
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

20%

Valor

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: CARTAGENA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 379

BONIFICACIONS 2021 (ART. 182)

10%
5%

Taxa d'ocupació %

Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

Aquesta bonificació és incompatible amb les parcel∙les en què s'apliqui la bonificació de l'art.181 F del TRLPEMM

Terminal de contenidors
Terminal de granel sòlid

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de: CASTELLÓ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 380

Taxa del vaixell

Des de la primera tona

20%

20%

20%

20%

10%

5%

20%

5%

40%

Valor

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).
S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica b). Únicament als vaixells
portacontenidors o RoRo d'un servei marítim.

S'aplica la condició específica b). Únicament als contenidors
en servei marítim.

S'aplica la condició específica a) únicament als contenidors
buits en servei marítim.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que hi estan compreses, operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor de la present Llei.

Condicions específiques d'aplicació

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

Dijous 31 de desembre de 2020

TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:

4410, 4411

Taulers de fusta

Des de la primera tona

Des de la primera tona

7228

Des de la primera tona

2834A

Des de la primera tona

8412, 8502,
8501B,7308B

Barres d'acer aliat

Pales eòliques. Motors i grups electrògens

Nitrits, nitrats

ALTRES MERCADERIES

2615

Des de la primera tona

2508A, 2508B, 2508C;
2529A, 2529B; 2507;
2505; 2529C

DESEMBARCAMENT. Argila, feldespat, caolí, sorra mineral, nefelina,
attapulgita, bentonita i leucita.

Zirconi

Des de la primera tona

Des de la primera tona

6907; 3207A; 3207B;
3207C

3102C, 3105

EMBARCAMENT. Rajoles de València i plaques i rajoles sense
esmaltar. Frita de vidre, pigments i esmalts.

SECTOR CERÀMIC

20%
40%

Taxa del passatge

A partir d'1 pax

Tram

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Adobs: urea i fertilitzants

Des de la primera tona
Des de la primera tona

0805
0303A

25%
25%

25%

35%

Més de 5.000 TEU

Des de la primera tona

25%

Entre 1 i 5.000 TEU

Valor

40%

Taxa de la mercaderia

Des del primer TEU

Tram

Cítrics

40%

35%

30%

25%

40%

Valor

Peix congelat

Més de 150 escales

Des de l'escala 51 fins a 100
escales
Des de l'escala 101 fins a 150
escales

Fins a 50 escales

A partir de la 1a escala

Tram

Des de la primera tona
Des de la primera tona

1001, 1002, 1003,
1005, 1007, 1208

Codis aranzelaris

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coajudin en el desenvolupament econòmic o social

2306
1201

Farines de colza
Faves de soja

CEREALS. Blat, sègol, ordi, blat de moro, melca per a gra i farina de
llavors

SECTOR AGRORAMADER I ALIMENTARI

CONTENIDORS entrada/sortida marítima en servei marítim

CONTENIDORS tràfic marítim en servei marítim

CONTENIDORS BUITS entrada/sortida marítima en servei marítim

CONTENIDORS

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: CASTELLÓ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 381

Taxa del vaixell

Des de la primera escala

Tram

10%

Valor

Tram

Des de la primera UTI

Taxa de la mercaderia

10%

Valor

Tram

Des del primer passatger

Taxa del passatge

Condicions d'aplicació
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: CASTELLÓ

10%

Valor

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 382

No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació.

Condicions d'aplicació:

Terminals de contenidors

30%

Taxa d'ocupació %

Suplement en llengua catalana al núm. 341

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

BONIFICACIONS 2021 (ART. 182) Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de: CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 383

A partir de la 1a escala

VAIXELLS DE GUERRA DE NO RECIPROCITAT

A partir de la 1a tona

Tram

40%

Valor

Des d'1 pax

Tram

40%

Valor

Taxa del passatge

A partir de la primera tona de sòlid a granel descarregada sense
instal·lació especial

Escales de vaixells de guerra de països no subjectes a
reciprocitat.

A la gavarra del servei des de la primera operació de
subministrament efectuada.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la
mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:

40%

40%

40%

Valor

Taxa de la mercaderia

Suplement en llengua catalana al núm. 341

SÒLIDS A GRANEL SENSE INSTAL·LACIÓ ESPECIAL

A partir de la 1a escala

SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE per gavarra

Tram

Taxa del vaixell

A partir de la 1a escala

Codis aranzelaris

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES,
PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 384

60%

més del 50%

60%

50%

40%

Taxa de la
mercaderia

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'atorgament de bonificacions una vegada que s'hagi assolit el límit conjunt de l'import total per a l'exercici.
Taxa de la mercaderia: s'aplica únicament als TEU en trànsit.
S'aplica de la mateixa manera a cadascuna de les escales i mercaderies declarades per cada subjecte passiu en les condicions anteriorment esmentades.
TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Condicions d'aplicació:

50%

40%

menys del 25%
entre 25% i 50%

Taxa del vaixell %

Proporció de trànsit (t)

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Terminals de contenidors

TERMINALS PORTUÀRIES EN CONCESSIÓ O AUTORITZACIÓ

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.4) Potenciació d'Espanya com a plataforma logística internacional

Autoritat Portuària de: CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 385

40%

Taxa del vaixell

40%

Taxa de la
mercaderia

20%

Passatgers en
règim de transport

Taxa de la mercaderia: s'aplica a cada una de les escales esmentades anteriorment. La bonificació és incompatible amb la reducció de l'article 216.b)
Taxa del passatge: s'aplica a cada una de les escales esmentades anteriorment. La bonificació és incompatible amb la reducció de l'article 208.d)
S'aplica igual a cadascuna de les escales, mercaderies i passatgers declarats per cada subjecte passiu en les condicions esmentades anteriorment.

Taxa del vaixell: s'aplica a cada escala declarada pel subjecte passiu quan sigui aplicable la quantia bàsica S. La bonificació és incompatible amb la reducció de l'article 197.1.i)

51%

Vehicles en règim
de passatge

Taxa del passatge

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'atorgament de bonificacions una vegada que s'hagi assolit el límit conjunt de l'import total per a l'exercici.

Condicions d'aplicació:

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.5)
Insularitat, especial aïllament o ultraperificitat

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Serveis marítims amb altres ports

SERVEIS MARÍTIMS

Autoritat Portuària de: CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 386

30%

Terminal de granels sòlids de trànsit marítim en el port exterior*

*Supeditada a la consecució d'un tràfic mínim de trànsit marítim internacional de granels de, com a mínim, 500.000 t/any.

30%

Taxa d'ocupació %

Terminal de contenidors del port exterior

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

BONIFICACIONS 2021 (ART. 182)
Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de: FERROL-SAN CIBRAO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 387

4403A

De l'escala 12 a la 23

4802

2517

Des de la 1a escala

40%

40%

40%

10%

15%

10%

D'1 t a 600.000 t

Més de 100.000 t
De 10.000 t a 100.000 t

D'1 t a 800.000 t

De 0 a 50.000 t

De 0 a 50.000 t

40%

18%
15%

40%

40%

40%

7%
5%
3%
35%
30%
25%
20%
40%
30%
20%
15%
10%
5%
30%
24%
18%
9%
10%
5%
30%
20%
15%
20%
15%
10%

De 50.000 t a 200.000 t
De 200.000 t a 600.000 t
De 100.000 t a 200.000 t
De 45.000 t a 100.000 t
De 30.000 t a 45.000 t
De 15.000 t a 30.000 t
D'1 t a 15.000 t
De 150.000 t a 200.000 t
De 100.000 t a 150.000 t
De 50.000 t a 100.000 t
De 10.000 t a 50.000 t
Més de 40.000 t
De 20.000 t a 40.000 t
De 50.000 t a 100.000 t
De 20.000 t a 50.000 t
De 10.000 t a 20.000 t
Més de 50.000 t
De 40.000 t a 50.000 t
De 20.000 t a 40.000 t

25%

Més de 400.000 t
De 300.000 t a 400.000 t
De 200.000 t a 300.000 t
De 400.000 t a 600.000 t
De 300.000 t a 400.000 t
De 200.000 t a 300.000 t

40%

40%

VALOR

Des de la 1a tona

Des del primer TEU

Des del primer TEU

TRAM

TAXA DE LA MERCADERIA
VALOR
40%

TRAM
Des del
primer pax.

TAXA DEL PASSATGE

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica c).

S'aplica la condició específica b).

S'aplica la condició específica b).

S'aplica la condició específica a). Taxa del vaixell: per comptabilitzar l'escala
almenys el 80% de la càrrega ha de ser paper.

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica c).

S'aplica la condició específica c).

S'aplica la condició específica c).

S'aplica la condició específica c).

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Dijous 31 de desembre de 2020

ÀRIDS RECICLATS ASFÀLTICS (ARA) ACTUALMENT
APILATS EN EL PORT EXTERIOR

De 1001 a 1008
De 1101 a 1109
De 1201 a 1214
De 2301 a 2309B

2521, 2617, 2520, 2620,
2621,
Des de la 1a escala
3825A, 3825B

MATERIALS COMPLEMENTARIS A LA PRODUCCIÓ, O
SUBPRODUCTES, DE CENTRALS TÈRMIQUES, PEL
PORT EXTERIOR: CALCÀRIA, GUIX, CENDRA, ESCÒRIA,
FANGS DE DEPURADORA

GRANELS AGROALIMENTARIS

2601A, 2601B, 2601C,
Des de la 1a escala
2821; 2701, 2702, 2703,
2704, 2713A, 2713B

2606, 2603

7601

Escala 24 i següents

4801

4411

4410

4407

4403C

4403B

GRANELS SÒLIDS PER A L'ENERGIA I SIDERÚRGIA, en
trànsit marítim

MINERALS METÀL·LICS pel port exterior

ALUMINI EN BRUT

PAPER

Taulers aglomerats

Fusta serrada no en servei marítim regular

Fusta troncs (exclòs trànsit terrestre)

4401A

Des de la 1a escala

20%

40%

40%

40%

VALOR

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Biomassa

4401B

7213
7214
7207
7314

PRODUCTES SIDERÚRGICS
Sense contenidors.

Pèl·lets i estelles de fusta

7204

FERRALLA
En port interior

7204

Des de la 1a escala

CONTENIDORS trànsit marítim. Càrrega i descàrrega per
elevació ("lift on-lift off" o "lo-lo")
Des de la 1a escala

Des de la 1a escala

CONTENIDORS entrada/sortida marítima en servei marítim
regular. Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o
"lo-lo")

VAIXELLS QUE ATRAQUIN EN 2 TERMINALS DE LÍQUIDS,
AMB OPERACIÓ EN TOTES DUES, EN LA MATEIXA
ESCALA
FERRALLA
En port exterior

Des de la 1a escala

CREUERS TURÍSTICS

TRAM

TAXA DEL VAIXELL

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
CODIS ARANZELARIS
O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: FERROL-SAN CIBRAO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 388

2710F
2711B

2711B

2711B

3826

GASOIL PER A BÚNQUER

GNL per a BÚNQUER

GAS NATURAL

GNL (gassing-up i cooling-down)

BIODIÈSEL

5%
20%

5 escales o més

0%

40%

VALOR

3-4 escales

1-2 escales

Des de la 1a escala

TRAM

TAXA DEL VAIXELL

0%

Des de 200.000 t
De 100.000 t a 200.000 t
De 50.000 t a 100.000 t
D'1 t a 50.000 t

20%
10%
5%
0%

40%

D'1 t a 2.000.000 t
Des de la 1a tona

5%

10%

De 2.000.000 t a 2.500.000 t

40%

De 2.500.000 t a 3.000.000 t

32%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
5%
0%

40%
35%
30%

40%
35%
30%

VALOR

Des de la 1a tona

De 120.000 t a 200.000 t
De 50.000 t a 120.000 t
De 20.000 t a 50.000 t
D'1 t a 20.000 t
Des de 100.000 t
De 50.000 t a 100.000 t
D'1 t a 50.000 t
Des de 20.000 t
D'1 t a 20.000 t

De 300.000 t a 600.000 t
De 100.000 t a 300.000 t
D'1 t a 100.000 t

De 300.000 t a 600.000 t
De 100.000 t a 300.000 t
D'1 t a 100.000 t

TRAM

TAXA DE LA MERCADERIA
TRAM

VALOR

TAXA DEL PASSATGE

c) Només per a les escales, passatgers o TEU operats des de l'entrada en vigor de la present Llei.

Si s'ha superat el llindar màxim considerat, s'aplica la bonificació màxima a les mercaderies fins a aquest llindar, i cap bonificació a la resta.

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que hi estan compreses, operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

Si s'ha superat el llindar màxim considerat, s'aplica la bonificació màxima a les mercaderies fins a aquest llindar, i cap bonificació a la resta.

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor de la present Llei.

Condicions específiques d'aplicació:

Aquestes bonificacions no són aplicables en cap cas als tràfics portuaris que utilitzin instal·lacions en règim de concessió administrativa que, a l'entrada en vigor de la Llei 48/2003, hagin optat per l'aplicació de les quotes de les taxes d'utilització previstes per a instal·lacions
no concessionals amb les bonificacions que preveu el seu títol concessional.
En els talls de tonatge entre trams, si coincideix el moviment total amb el llindar de tall, s'entén que s'està en el tram inferior.
Als efectes de comparació amb els límits en aquesta taula, es consideren els tràfics assolits per cadascun dels subjectes passius de la taxa de la mercaderia.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.
En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.
L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Trams no previstos: 0% de bonificació.
TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.
"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

La liquidació d'aquestes bonificacions es practica amb un abonament després de la fi de l'any natural considerat, en vista dels trànsits fets, excepte per als casos en què el percentatge de la bonificació sigui únic i sigui aplicable des de la primera escala o unitat de càrrega, en
què s'aplica en cada escala.

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica a), i es considera el nombre d'escales de cada
naviliera per separat

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica a).
Es consideren els codis aranzelaris només quan el material es presenti formant
part d'un aerogenerador o d'una peça d'un aerogenerador.

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Condicions generals d'aplicació:
L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell,
del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

2710A

FUEL PER A BÚNQUER

4811, 7019, 7308B
7326, 8412, 8415
8471, 8483, 8501B
8502, 8504

2516, 2517

ÀRIDS I ESCULLERES DE PLANTER, EN OPERACIÓ
D'EMBARCAMENT EN PORT EXTERIOR AMB GRUA
AUTOMÒBIL TITULARITAT D'ESTIBADORA

PRODUCTES EÒLICS. Aerogeneradors (excloent
estructures de suport per a parcs off-shore)

2516, 2517

MATERIALS EXCEDENTS D'EXCAVACIÓ DEL PORT
EXTERIOR I TÚNEL FERROVIARI, EN OPERACIÓ
D'EMBARCAMENT AMB GRUA AUTOMÒBIL TITULARITAT
D'ESTIBADORA

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
CODIS ARANZELARIS
O ESTRATÈGICS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 389

Taxa del vaixell

Des de la primera escala

Tram

20%

Valor

Tram

Des de la primera UTI

Taxa de la mercaderia

20%

Valor

Tram

Taxa del passatge

Condicions d'aplicació
Trams no previstos: 0% de bonificació.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS
Valor

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: FERROL - S. CIBRAO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 390

2601A i 2601B

2601A i 2601B

7207 a 7229 i
7301 a 7309

4401A a 4411

4701 a 4707;
4801 a 4812

1001 a 1008;
1101 a 1109;
1201 a 1214

3101, 3102A,
3103, 3104A i
3105

MINERAL DE FERRO A GRANEL EN TRÀNSIT

SIDERÚRGICS sense posar en contenidor

FUSTES I ALTRES

PAPER I PASTA DE PAPER

CEREALS I ALTRES

ADOBS NATURALS I ARTIFICIALS

Codis
aranzelaris

10%
0%

Entre 12 i 24 escales
Entre 0 i 11 escales

10%

20%

Taxa de la mercaderia

20%
10%

Des de 50.001 fins a 100.000 t
Fins a 50.000 t

40%

A partir de 200,000 t

30%

10%

Fins a 20.000 t

Taxa del passatge

Des del primer passatger

Tram
40%

Valor

S'aplica la condició específica a cadascun dels subjectes passius que superin el
tràfic mínim

S'aplica la condició específica a cadascun dels subjectes passius que superin el
tràfic mínim

S'aplica la condició específica a cadascun dels subjectes passius que superin el
tràfic mínim

S'aplica la condició específica a cadascun dels subjectes passius que superin el
tràfic mínim

S'aplica la condició específica a cadascun dels subjectes passius que superin el
tràfic mínim

Taxa de la mercaderia: S'aplica la condició específica a cadascun dels subjectes
passius que superin el tràfic mínim per a les mercaderies declarades en el règim de
trànsit esmentat

Taxa del vaixell: la bonificació s'aplica en proporció al percentatge que representin
les mercaderies en trànsit sobre el total de mercaderies carregades o
descarregades del vaixell

S'aplica la condició específica a cadascun dels subjectes passius que superin el
tràfic mínim

S'aplica la condició específica a cadascun dels subjectes passius que superin el
tràfic mínim.

S'aplica la condició específica a la taxa del vaixell.
Als efectes d'aplicació de les bonificacions establertes per a la taxa a la
mercaderia, s'entén per línia en fase de llançament la que s'hagi iniciat l'any
d'aprovació d'aquestes bonificacions.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Dijous 31 de desembre de 2020

Des de 100.001 fins a 200,000 t

20%

40%

A partir de 100.000 t

Des de 20.001 fins a 50.000 t

10%

Fins a 100.000 t

30%

20%

Des de 100.001 fins a 200.000 t

Des de 50.001 fins a 100.000 t

40%
30%

10%

Fins a 20.000 t

Des de 200.001 fins a 300.000 t

20%

Des de 20.001 fins a 50.000 t

A partir de 300.000 t

40%
30%

Des de 50.001 fins a 100.000 t

0%

A partir de 100.000 t

20%

Fins a 200.000 t

40%

A partir de 200.000 t

A partir de 400.000 t

30%

A partir de 5.500.001 t

10%

10%

Des de la 1a t

Fins a 5.500.000 t

35%

10%

20%

30%

Valor

Des de la 1a UTI

Consolidades (> any 3r)

Manteniment (anys 2n i 3r)

Llançament (any 1r)

Tram

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Des de la 1a escala

Des de la 1a escala

40%

20%

Entre 25 i 49 escales

Des de la 1a escala

30%

50 escales o més

Valor
40%

Taxa del vaixell

Des de la 1a escala

Tram

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

MINERAL DE FERRO A GRANEL IMPORT/EXPORT

TRÀFIC RO-RO (Excepte tràfics regulars de càrrega rodada que
uneixen el territori peninsular espanyol amb les comunitats
autònomes de les Illes Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i
Melilla que tenen bonificació segons el 245.3 bis)

CONTENIDORS entrada/sortida marítima en servei marítim
regular. Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o "lolo")

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: GIJÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 391

8703E, 8703F,
8703G, 8703H,
8703I, 8703J,
8703K i 8703L

VEHICLES en règim de mercaderia

Tram

Taxa del vaixell
Valor

30%
25%

De 0 a 100,000 t

40%

35%

De 100,001 a 250,000 t

Des de la 1a unitat

40%

0%

Fins a 40.000 t

De 250,001 a 500,000 t

40%

A partir de 40.000 t

A partir de 500,000 t

10%

Fins a 50.000 t

30%
20%

A partir de 100.000 t
Des de 50.001 fins a 100.000 t

Valor

Taxa de la mercaderia
Tram

Tram

Taxa del passatge
Valor

S'aplica la condició específica a cadascun dels subjectes passius que superin el
tràfic mínim

S'aplica la condició específica a cadascun dels subjectes passius que superin el
tràfic mínim

S'aplica la condició específica a cadascun dels subjectes passius que superin el
tràfic mínim

S'aplica la condició específica a cadascun dels subjectes passius que superin el
tràfic mínim

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al trànsit anual assolit, a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor de la present Llei

Condicions específiques d'aplicació

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Suplement en llengua catalana al núm. 341

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:

2523B i 2523C

CIMENT I CLÍNQUER a granel embarcament per instal·lació
especial

2207B

1214, 2304,
2305, 2306

PINSOS I FARRATGES

BIOETANOL I ALCOHOL ETÍLIC A GRANEL

Codis
aranzelaris

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
O ESTRATÈGICS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 392

Taxa del vaixell

Des de la 1a escala

Tram

20%

Valor

Taxa de la mercaderia

Des de la 1a UTI

Tram

20%

Valor

Tram

Taxa del passatge

Condicions d'aplicació
Trams no previstos: 0% de bonificació.
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: GIJÓN

Valor

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 393

BONIFICACIONS 2021 (Art. 182)

30%
30%
30%

Terminal per a "BUNKERING" LNG i/o "small scale"

Terminal "RO-RO"/"RO-PAX"

Terminal AUTOMATITZADA de càrrega/descàrrega directa de CEREAL,
FARINES I/O PINSOS, entre vaixell i magatzem a cobert.

Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

a 30.000 m3 de capacitat de càrrega.

En la bonificació a terminals per a "bunkering" LNG i/o "small scale", s'entén per "small scale" l'escala d'un vaixell inferior

estigui al corrent de les obligacions que recull el títol d'ocupació.

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Aquestes bonificacions només són aplicables a les concessions/autoritzacions en què el titular d'aquesta

30%

Taxa d'ocupació %

Terminal de CONTENIDORS

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de: HUELVA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 394

Des d'escala 1

SMALL SCALE DE LNG (GAS)

2711B

Des d'escala 1

40%

10%

40%

Des d'1 t

Des d'1 t

Des d'1 t

Des d'1 t

Des d'1 t

Des d'1 t

40%

40%

40%

20%

20%

20%

25%

20%

20%

25%

25%

25%

Des de passatger 1

Des de passatger 1

Taxa del passatge

40%

40%

Valor

Aquestes bonificacions són aplicables només en operacions d'embarcament de fins a 30.000 m3 i en
vaixells metaners no superiors a 30.000 m3 de capacitat.

S'aplica als importadors/exportadors de cereals, farines i/o pinsos que acreditin mitjançant la pòlissa de
noliejament corresponent que són els noliejadors per temps del vaixell amb descàrrega/càrrega a
Huelva.

La bonificació en taxa al vaixell s'aplica als vaixells que operin a càrrega completa.

S'aplica des del primer servei a les gavarres i cisternes autoritzades per l'Autoritat Portuària de Huelva
per a avituallament de combustible per mar i terra. També és aplicable a la T-1 dels vaixells que
disposin d'un lloc d'atracament i hagin escalat en port exclusivament per fer bunkering.

Presentació del certificat halal o caixer de la mercaderia. Es bonifica només la mercaderia halal o caixer
documentada degudament en el percentatge que correspongui respecte al total de la mercaderia.

Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix l'article 245.3.bis

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Dijous 31 de desembre de 2020

VAIXELLS DE CÀRREGA DE CEREALS NOLIEJATS EN TIME CHARTER

Des d'escala 1

FUSTES I BIOMASSA (ESTELLES, ORUJO, ORUJILLO, OS D'OLIVA I PÈL·LETS DE
FUSTA)
2306 i 4401A a 4403C

Des d'escala 1

TRÀFIC D'AVITUALLAMENT

7402

2701 i 2713A

CARBÓ I COC SENSE CALCINAR

COURE SENSE REFINAR I REFINAT BRUT

2601B i 2601C

CENDRES DE PIRITA

Des d'1 t

1507B,1508B,
1511B,1512B,1513B,1514B,
1515B, 1518B, 1520B,
1509A, 1509B

Des d'1 t

Des d'1 t

1001 a 1008;1101 a
1106;1109;1203 a
1208;1212 a 1214;2301 a
2305 i 2307 a 2309B

1503A i 1503B

Des d'1 t

7201 a 7229

SEUS

OLIS VEGETALS

CEREALS, FARINES, PINSOS I FARRATGES

PRODUCTES SIDEROMETAL·LÚRGICS

Des d'1 t

2523A
2523B

CIMENT ENVASAT

CIMENT A GRANEL

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Tram

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Des d'1 t

Des d'1 t

2009

40%

Des d'1 t

0302A a 0304;
0306 i 0307

PESCA FRESCA I CONGELADA

SUCS DE FRUITES (POLPA DE TARONJA A GRANEL)

Des d'1 t

FRUITES, HORTALISSES I LLEGUMS

Des d'1 t

40%

0101 a 0106
0701 a 0714;
0801 a 0814

ANIMALS VIUS

Des d'escala 1

Des d'UTI 1

Des d'1 t

40%

Des de TEU 1

Valor

Taxa de la mercaderia
Tram

Tràfics caixer i halal

Des d'escala 1

PASSATGERS I MERCADERIA GENERAL. Càrrega i descàrrega de mercaderies per
rodament ("roll on-roll off " o "ro-ro") en vaixells "con-ro", "ro-ro" o "ro-pax" i car carrier.

40%

40%

Des d'escala 1
Des d'escala 1

CREUERS TURÍSTICS

Valor

Taxa del vaixell
Tram

CONTENIDORS i les seves mercaderies

Codis aranzelaris

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: HUELVA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 395

8702 C,D,E,F, 8703
E,F,G,H,I,J,K,L, 8704
B,C,D,E, 8705, 8709, 8710 i
8711

40%

40%

Valor

Des d'1 unitat

Des d'1 t

40%

40%

Valor

Taxa de la mercaderia
Tram

Tram

Taxa del passatge
Valor

Aplicable a vaixells que transportin càrregues de transport especial, fora de mesura, amb requeriment de
mitjans d'elevació i maniobres no convencionals. Seria bonificable exclusivament aquest tipus de
mercaderia.

Aplicable a vaixells que utilitzin com a combustible LNG per a la seva propulsió en alta mar, així com als
vaixells que durant la seva estada a port utilitzin gas natural liquat o electricitat subministrada des de moll
per als seus motors auxiliars. No aplicable a vaixells que transportin LNG, llevat que en la seva estada a
port compleixin la condició anterior.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Suplement en llengua catalana al núm. 341

en règim de concessió administrativa i que, a l'entrada en vigor de la Llei 48/2003, hagin optat per l'aplicació de les quotes de les taxes d'utilització previstes per a instal·lacions no concessionades amb les bonificacions previstes en el seu títol concessional.

D'acord amb el que preveuen les disposicions transitòries tercera de la Llei 48/2003, primera de la Llei 33/2010 i tercera de l'actual text refós, aquestes bonificacions no són aplicables en cap cas als tràfics portuaris que utilitzin instal·lacions

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)

TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas es pot superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:

VEHICLES EN RÈGIM DE MERCADERIA

Des d'escala 1

Taxa del vaixell

PROJECT CARGO (PECES ESPECIALS)

Tram

Des d'escala 1

Codis aranzelaris

VAIXELLS PROPULSATS A GAS. Eficiència energètica.

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Secc. I. Pàg. 396

Taxa del vaixell

Des d'escala 1

Tram

40%

Valor

Des d'UTI 1

Tram

Taxa de la mercaderia

40%

Valor

Des de passatger 1

Tram

Taxa del passatge

Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Condicions d'aplicació

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: HUELVA

40%

Valor

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 397

BONIFICACIONS (ART.182)

10%
5%
20%
15%
10%
5%

Terminal marítima especialitzada en tràfic de contenidors lo-lo (a) amb mercaderies en trànsit internacional C ≥0,3 (b)

Terminal marítima especialitzada en tràfic de contenidors lo-lo (a) amb mercaderies en trànsit internacional C ≥0,1 (b)

Terminals marítimes dedicades exclusivament a activitats relacionades directament amb les operatives del trànsit internacional de productes
pesquers (inclòs el seu emmagatzematge quan sigui directe des de moll) C ≥0,5 (c)

Terminals marítimes dedicades exclusivament a activitats relacionades directament amb les operatives del trànsit internacional de productes
pesquers (inclòs el seu emmagatzematge quan sigui directe des de moll) C ≥0,3 (c)

Terminals marítimes dedicades exclusivament a activitats relacionades directament amb les operatives del trànsit internacional de productes
pesquers (inclòs el seu emmagatzematge quan sigui directe des de moll) C ≥0,2 (c)

Terminals marítimes dedicades exclusivament a activitats relacionades directament amb les operatives del trànsit internacional de productes
pesquers (inclòs el seu emmagatzematge quan sigui directe des de moll) C ≥0,1 (c)

Dijous 31 de desembre de 2020

S'ha de calcular el percentatge provisional de bonificació, en funció de les tones mogudes de l'exercici anterior. Al final de l'exercici s'ha de regulatitzar atenent les tones
realment mogudes.

temporal d'un mateix subjecte passiu que hi tingui dret. En relació amb l'import de tones mogudes, només s'han d'incloure en el càlcul de la bonificació les mercaderies que
hagin estat declarades en trànsit tant a l'entrada com a la sortida del port en les declaracions, sumaris i/o manifestos de càrrega, i han de ser coincidents en la mateixa
naturalesa en les declaracions de totes dues operatives.

S'ha de calcular el percentatge provisional de bonificació, en funció dels TEU de trànsit (plens+bluits) de l'exercici anterior. Al final de l'exercici s'ha de regularitzar atenent els
TEU realment moguts. Aquesta bonificació s'aplica sobre la taxa d'ocupació de la superfície atorgada en concessió o autorització temporal d'un mateix subjecte passiu que hi
tingui dret, en les superfícies destinades exclusivament al tràfic de contenidors d'acord amb el pla lliurat amb aquesta finalitat.

(b) C= Nre. TEU en trànsit internacional (plens+buits) moguts l'any/metres quadrats de superfície atorgada en concessió traient, si escau, qualsevol superfície destinada a
altres usos diferents de l'emmagatzematge de contenidors. La detracció esmentada s'ha de dur a terme tant per a l'aplicació de la bonificació a la superfície esmentada com
per al càlcul del percentatge de bonificació que correspongui. Per a això, al principi de l'exercici, s'ha d'aportar el pla de delimitació on quedin reflectits els metres quadrats
destinats al tràfic de contenidors. Qualsevol modificació que es produeixi en aquest sentit s'ha de comunicar a l'APLP immediatament.

Suplement en llengua catalana al núm. 341

(a) Terminal marítitima especialitzada en tràfic de contenidors lo-lo: a efectes exclusius d'aquesta bonificació, es considera la que té prevista aquesta activitat en el seu objecte
concessional i disposa de la maquinària i els mitjans específics per a aquestes operatives singulars, i efectua almenys el 80% de les seves operacions anuals mitjançant
sistema lo-lo, mesurades en tones manipulades en entrada, sortida, transbord o trànsit marítim.

25%
20%

Terminal marítima especialitzada en tràfic de contenidors lo-lo (a) amb mercaderies en trànsit internacional C ≥1,3 (b)

Terminal marítima especialitzada en tràfic de contenidors lo-lo (a) amb mercaderies en trànsit internacional C ≥0,7 (b)

30%

Taxa d'ocupació %

Terminal marítima especialitzada en tràfic de contenidors lo-lo (a) amb mercaderies en trànsit internacional C ≥1,8 (b)

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de: LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 398

701 a 714;
801 a 814

Codis
aranzelaris

30%

25%

25%
8%
40%

Escala en 3 ports de l'APLP durant el mateix itinerari

Escala en 2 ports de l'APLP durant el mateix itinerari

Escala en 1 port de l'APLP, amb port base en un altre
port de l'APLP

Resta

Escala en temporada baixa

20%

Per estades en port superiors a 180 dies a vaixells
vinculats a activitats Off Shore de prospecció i
extració d'hidrocarburs. Bonificació aplicable en zona
II

30%

10%

Per estades prolongades en port superiors a 7 dies e
zona I en reparació efectuades per personal propi del
vaixell amb adquisició a empreses autoritzades a
l'Autoritat Portuària de Las Palmas dels materials
utilitzats.

Per estades en port superiors a 180 dies a vaixells
vinculats a activitats Off Shore de prospecció i
extració d'hidrocarburs. Bonificació aplicable en zona I

15%

Per estades prolongades en port superiors a 7 dies e
zona I en reparació efectuades per empreses
autoritzades per a aquesta finalitat per l'Autoritat
Portuària de Las Palmas.

40%

30%

Escala en port base de l'APLP

Per estades en port iguals o inferiors a 7 dies en zona
I

Valor

Tram

Taxa del vaixell

Taxa de la mercaderia

A partir de la 1a tona

Tram

40%

Valor

30%

Valor

Taxa del passatge

A partir d'1 pax

Tram

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

REQUISITS FORMALS: La bonificació l'ha de sol·licitar el representant del vaixell i ha d'acreditar que aquest es dedica a les
activitats offshore de prospecció i extracció d'hidrocarburs i ha d'establir el temps previst d'estada a port.
La bonificació s'aplica de manera provisional des del moment de la sol·licitud. En cas que el vaixell abandoni el port sense
completar el temps mínim d'estada de 180 dies, s'ha de procedir a la rectificació de les liquidacions emeses, i s'ha d'eliminar
la bonificació provisional aplicada per incompliment del requisit relatiu al temps d'estada mínima.

1.- Aquesta bonificació és aplicable exclusivament durant el període d'estada del vaixell en què no efectuï operacions
comercials de càrrega, descàrrega, trànsit o transbord durant el qual se li aplica la taxa general.
2.- És aplicable a vaixells i artefactes flotants que es dediquin a la realització d'activitats Offshore de prospecció i extracció
d'hidrocarburs i a vaixells auxiliars i de suport a aquests destinats exclusivament a aquesta activitat.
3.- Aquesta bonificació no és aplicable als vaixells i artefactes flotants als quals siguin aplicables els coeficients que
estableixen els art. 199.a).2n i 199.b).2n del TRLPEMM.
4.- A l'hora de computar el temps mínim d'estada requerit, es considera el temps d'estada total del vaixell en cada escala tant
en zona I com en zona II. En el cas de vaixells que estiguin a port en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei s'ha de
computar el temps d'estada des de la seva entrada a port.
5.- Aquesta bonificació és incompatibleamb els vaixellsque s'acullin als coeficients que descriu l'art. 197.1.e punts 3r, 4t, 5è i
6è.
6.- Aquesta bonificació és incompatible amb qualsevol altra recollida en aquest quadre en aplicació de l'article 245.3.

En el cas de vaixells i artefactes que ja estiguin a port en la data d'entrada en vigor, la bonificació és aplicable als períodes
impositius meritats a partir de la data d'entrada en vigor sempre que se sol·liciti i quan compleixi els requisits que exigeixen
condicions següents:

S'aplica des de la primera escala operada a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, en les condicions següents:

S'aplica, si s'escau, igual per a l'escala que compleixi les condicions que estableix l'apartat b) de condicions específiques
d'aplicació a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

S'aplica, si s'escau, igual per a l'escala que compleixi les condicions que estableix l'apartat a) de condicions específiques
d'aplicació a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

1.- Aquesta bonificació és aplicable exclusivament durant el període d'estada del vaixell en què no efectuï operacions
comercials de càrrega, descàrrega, trànsit o transbord durant el qual se li aplica la taxa general.
2.- Aquesta bonificació és incompatible amb l'aplicació dels coeficients que estableix l'art. 197.1.d i 197.1.f del TRLPEMM.
3.- Aquesta bonificació és d'aplicació exclusivament per a reparacions efectuades amb personal aliè a la tripulació i per
empreses de reparació autoritzades per l'Autoritat Portuària per a la prestació de serveis comercials i l'exercici d'activitats
industrials comercials o de serveis per tercers sempre que l'import de la reparació sigui igual o superior a 5.000
€.
4.- REQUISITS FORMALS: El representant del vaixell ha de presentar la sol·licitud de bonificació abans de l'inici de la
reparació i adjuntar el pressupost de l'empresa autoritzada per l'Autoritat Portuària que ha de dur a terme la reparació.
Posteriorment ha d'acreditar fefaentment aquesta circumstància mitjançant una còpia confrontada de la factura de l'empresa
de reparació en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la sortida del vaixell de port.

S'aplica, si s'escau, igual per a l'escala que compleixi les condicions següents:

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera escala de l'any, només en operacions de sortida marítima (exportació).

Es considera temporada baixa el període comprès entre l'1 de juliol i el 31 d'agost i s'aplica en funció de la data real d'entrada.

El consignatari o representant del vaixell ha de comunicar a l'APLP abans de la seva arribada l'itinerari del vaixell en cada
escala, el seu port anterior i posterior, i si durà a terme operacions d'embarcamenti desembarcamentcom a port base segons
el que descriu l'annex II del TRLPEMM.

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Suplement en llengua catalana al núm. 341

VAIXELLS I ARTEFACTES FLOTANTS - ACTIVITAT
OFFSHORE

VAIXELLS I ARTEFACTES FLOTANTS NAVALS EN
REPARACIÓ

FRUITA I HORTALISSES

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: LAS PALMAS
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Períodes màxims d'aplicació de la bonificació

Import d'adquisició

Períodes màxims d'aplicació de la bonificació

En el cas de vaixells i artefactes flotants que estiguin a port en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei i que ja hagin tingut reconeguda prèviament una bonificació per aquest concepte, els és aplicable la bonificació i es computa el període transcorregut com a part del termini màxim d'aplicació establert.

6.- Requisits formals: El representant del vaixell ha de presentar la sol·licitud de bonificació i hi ha d'adjuntar un pressupost dels materials subministrats per una empresa autoritzada, i es comença a aplicar a partir de la data de sol·licitud o amb posterioritat i s'inicia el còmput del període d'aplicació màxim d'aquesta sobre la base de l'import de la despesa
prevista. El representant del vaixell ha d'acreditar la despesa realment efectuada durant el període bonificat mitjançant una còpia de la factura de l'empresa proveïdora dels materials i equips degudament segellada per aquesta en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la sortida del vaixell de port o de finalització del període bonificat. En cas que una
vegada concloses les reparacions no s'acrediti que la despesa realment efectuada arriba als imports establerts, s'ha de procedir a rectificar les liquidacions emeses, i s'ha d'eliminar la bonificació provisional aplicada per incompliment dels requisits per tot el període o part d'aquest.

10.000 a 14.999 euros.........................................60 dies
15.000 a 24.999 euros.......................................120 dies
Superior a 25.000 euros..................................180 dies

Suplement en llengua catalana al núm. 341

b) CONDICIONS D'APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ PER ESTADES SUPERIORS A 7 DIES A VAIXELLS I ARTEFACTES NAVALS EN REPARACIÓ EFECTUADA PER PERSONAL PROPI DEL VAIXELL AMB ADQUISICIÓ A EMPRESES AUTORITZADES DELS MATERIALS UTILITZATS
1.- Aquesta bonificació és aplicable exclusivament durant el període d'estada del vaixell en què no efectuï operacions comercials de càrrega, descàrrega, trànsit o transbord durant el qual se li aplica la taxa general, i a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.
2.- Aquesta bonificació només és aplicable durant l'estada del vaixell en zona I per a reparacions efectuades amb personal propi del vaixell sempre que els materials utilitzats per a aquestes siguin adquirits a empreses autoritzades per l'Autoritat Portuària per a la prestació de serveis comercials i l'exercici d'activitats industrials comercials o de serveis per
tercers i que l'import dels materials adquirits sigui superior a 10.000 €. Es consideren materials destinats a la reparació del vaixell principalment els següents: peces i recanvis per a la reparació del vaixell i la maquin ària, així com eines necessàries per als treballs esmentats.
3.- Aquesta bonificació és incompatible amb els vaixells que s'acullin als coeficients que descriu l'art. 197.1.e punts 3r, 4t, 5è i 6è.
4.- Aquesta bonificació és incompatible amb qualsevol altra recollida en aquest quadre en aplicació de l'article 245.3.
5.- En funció de l'import dels materials de reparació adquirits s'estableixen els períodes màxims d'aplicació següents per escala de la bonificació:

En el cas de vaixells i artefactes flotants que estiguin a port en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei i que ja hagin tingut reconeguda prèviament una bonificació per aquest concepte, els és aplicable la bonificació i es computa el període transcorregut com a part del termini màxim d'aplicació establert.

6.- Requisits formals: El representant del vaixell ha de presentar la sol·licitud de bonificació i hi ha d’adjuntar un pressupost d’empreses autoritzades per l’AP, i es comença a aplicar a partir de la data de sol·licitud o amb posterioritat i s'inicia el còmput del període d'aplicació màxim d'aquesta sobre la base de l'import de la despesa prevista. El representant
del vaixell ha d'acreditar la despesa realment efectuada durant el període bonificat mitjançant una còpia de la factura de l'empresa de reparació degudament segellada per aquesta en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la sortida del vaixell de port o de finalització del període bonificat. En cas que una vegada concloses les reparacions no s'acrediti
fefaentment que la despesa realment efectuada arriba als imports establerts, s'ha de procedir a rectificar les liquidacions emeses, i s'ha d'eliminar la bonificació provisional aplicada per incompliment dels requisits per tot el període o part d'aquest.

5.000 a 9.999 euros ................................................60 dies
10.000 a 19.999 euros ..............................................120 dies
Superior a 20.000 euros .......................................180 dies

Import de la reparació

5.- En funció de l'import de la reparació s'estableixen els següents períodes màxims d'aplicació per escala:

a) CONDICIONS D'APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ PER ESTADES SUPERIORS A 7 DIES A VAIXELLS I ARTEFACTES NAVALS EN REPARACIÓ EFECTUADA PER EMPRESES AUTORITZADES PER L'AUTORITAT PORTUÀRIA:
1.- Aquesta bonificació és aplicable exclusivament durant el període d'estada del vaixell en què no efectuï operacions comercials de càrrega, descàrrega, trànsit o transbord durant el qual se li aplica la taxa general.
2.- Aquesta bonificació només és aplicable durant l'estada del vaixell en zona I sempre que faci reparacions amb personal aliè a la tripulació i per empreses de reparació autoritzades per l'Autoritat Portuària per a la prestació de serveis comercials i l'exercici d'activitats industrials comercials o de serveis per tercers, sempre que l'import de la reparació sigui
igual o superior a 5.000€.
3.- Aquesta bonificació és incompatible amb els vaixells que s'acullin als coeficients que descriu l'art. 197.1.e punts 3r, 4t, 5è i 6è.
4.- Aquesta bonificació és incompatible amb qualsevo altra recollida en aquest quadre en aplicació de l'article 245.3.

Condicions específiques d'aplicació

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc).

TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

Totes aquestes bonificacions són incompatibles entre si.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:
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25%

10%

40%

REQUISITS FORMALS: La bonificació l'ha de sol·licitar el representant del vaixell.
La bonificació s'aplica de manera provisional des del moment de la sol·licitud. En cas que el vaixell abandoni el port
sense completar el temps mínim d'estada de 90 dies, s'ha de procedir a la rectificació de les liquidacions emeses i
eliminar la bonificació provisional aplicada per incompliment del requisit relatiu al temps d'estada mínima.”

S'aplica des de la primera escala operada a partir de l'entrada en vigor de la present Llei, en les condicions següents:
En el cas del vaixell i artefactes que ja estiguin en port en la data d'entrada en vigor, la bonificació és
aplicable als períodes impositius meritats a partir de la data d'entrada en vigor, sempre que se sol·liciti i quan es
compleixin els requisits establerts en les condicions següents:
1.- Aquesta bonificació és aplicable exclusivament durant el període d'estada del vaixell en què no efectuï operacions
comercials de càrrega, descàrrega, trànsit o transbord durant el qual se li aplica la taxa general.
2.- Només és aplicable als vaixells i artefactes flotants l'estada mínima dels quals en port sigui de 90 dies.
3.- Aquesta bonificació no és aplicable als vaixells i artefactes flotants als quals siguin aplicables els coeficients que
estableixen els art. 199.a).2n i 199.b).2n del TRLPEMM.
4.- A l'hora de computar el temps mínim d'estada requerit, es considera el temps d'estada total del vaixell en cada
escala tant en zona I com en zona II.
5.- Aquesta bonificació és incompatible amb els vaixells que s'acullin als coeficients que descriu l'art. 197.1.e punts 3r,
4t, 5è i 6è.
6.- Aquesta bonificació és incompatible amb qualsevol altra recollida en aquest quadre en aplicació de l'article 245.3.

El consignatari o representant del vaixell ha de sol·licitar la bonificació abans de l'arribada del vaixell a port davant
l'Autoritat Portuària. Bonificació exclusiva en escales dedicades a l'activitat formativa en què el nombre de tripulants en
pràctiques constitueixi més del 50% de la dotació del vaixell; la condició esmentada s'ha d'acreditar mitjançant una
declaració per part del capità que ha d'incloure una llista de tripulants en què es detalli quins d'ells estan en pràctiques.
Aquesta bonificació únicament és aplicable per a estades curtes, això és, en els casos de vaixells que romanguin a port
menys de 7 dies.

Aquesta bonificació s'ha de sol·licitar davant l'Autoritat Portuària. Es pot aplicar a vaixells que facin escala
exclusivament per efecuar operacions d'avituallament i/o descàrrega de Marpol I i V, i que sol·licitin atracament en zona
II però que, a causa de les males condicions meteorològiques i per raons de seguretat, l'hagin de fer en zona I. És
aplicable durant una estada màxima de 48 hores en zona I. La circumstància esmentada ha de ser verificada per
l'Autoritat Portuària.

S'entén per operacions de mercaderies en terminals marítimes en concessió o autorització les que tinguin dret a
qualsevol de les reduccions que preveu l'article 215 del TRLPMM. En cas que en la mateixa escala es duguin a terme
diferents tipus d'operacions, s'aplica a cada període la bonificació corresponent a l'operació que s'hi dugui a terme.
Aquesta bonificació només és aplicable durant els 15 primers dies d'estada en les infraestructures del moll d'Arinaga.

Condicions específiques d'aplicació

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc).

TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

Totes aquestes bonificacions són incompatibles entre si.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:

A partir de la 1a escala

VAIXELLS DE LLARGA ESTADA EN EL PORT D'ARRECIFE

A partir de la 1a tona en operacions
d'entrada, sortida, trànsit o transbord de
mercaderies en terminals marítimes de
mercaderies que no estiguin en règim de
concessió o autorització.

A partir de la 1a tona en operacions
d'entrada, sortida, trànsit o transbord de
mercaderies en terminals marítimes de
mercaderies en règim de concessió o
autorització.

A partir de la 1a tona

Suplement en llengua catalana al núm. 341

40%

20%

Per estada en ports iguals o inferiors a 7 dies en
zona I

40%

A partir de la 1a escala durant el període en què el
vaixell no efectua operacions comercials amb
mercaderies (entrada, sortida, trànsit i transbord).

VAIXELLS ESCOLES CIVILS

30%

A partir de la 1a escala en els casos de vaixells que
efectuïn operacions d'entrada, sortida, trànsit o
transbord de mercaderies operades en terminals
marítimes que no estiguin en règim de concessió
ni autorització.

40%

15%

A partir de la 1a escala en els casos de vaixells que
efectuïn operacions d'entrada, sortida, trànsit o
transbord de mercaderies en terminals marítimes
de mercaderies en règim de concessió o
autorització.

A partir de la 1a escala

40%

A partir de la 1a escala

AVITUALLAMENT

TRÀFICS A ARINAGA

AJUDA HUMANITÀRIA

Taxa del vaixell: S'aplica als vaixells d'una entitat d'ajuda humanitària o contractats per l'entitat esmentada, prèvia
sol·licitud i acreditació d'aquesta circumstància davant l'Autoritat Portuària per aquesta institució. A aquests efectes,
s'entén per vaixell contractat per una entitat d'ajuda humanitària tots aquells en què aquesta sigui contractualment
responsable de costejar les despeses d'explotació del vaixell, especialment els gravàmens portuaris (per exemple, els
casos de noliejament a buc nu, bareboard charter, o contracte de noliejament per temps, time charter), i la institució
esmentada ha d'acreditar documentalment aquesta circumstància.
Taxa de la mercaderia: És aplicable quan la mercaderia de caràcter humanitari tingui com a finalitat l'enviament a
zones o regions en crisi o d'emergència, dutes a terme per entitats com ara administracions públiques, agències
governamentals nacionals o estrangeres, suficientment acreditades per un organisme públic, així com agències
internacionals que tinguin en els seus fins l'ajuda humanitària. Aquesta condició l'ha d'acreditar i sol·licitar prèviament
l'organització que el promou.
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Períodes màxims d'aplicació de la bonificació

Períodes màxims d'aplicació de la bonificació
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En el cas de vaixells i artefactes flotants que estiguin a port en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei i que ja hagin tingut reconeguda prèviament una bonificació per aquest concepte, els és aplicable la bonificació i es computa el període transcorregut com a part del termini màxim d'aplicació establert.

6.- Requisits formals: El representant del vaixell ha de presentar la sol·licitud de bonificació i hi ha d'adjuntar un pressupost dels materials subministrats per una empresa autoritzada, i es comença a aplicar a partir de la data de sol·licitud o amb posterioritat i s'inicia el còmput del període d'aplicació màxim d'aquesta sobre la base de l'import de la despesa prevista.
El representant del vaixell ha d'acreditar la despesa realment efectuada durant el període bonificat mitjançant una còpia de la factura de l'empresa proveïdora dels materials i equips degudament segellada per aquesta en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la sortida del vaixell de port o de finalització del període bonificat. En cas que una vegada concloses
les reparacions no s'acrediti que la despesa realment efectuada arriba als imports establerts, s'ha de procedir a rectificar les liquidacions emeses, i s'ha d'eliminar la bonificació provisional aplicada per incompliment dels requisits per tot el període o part d'aquest.

10.000 a 14.999 euros.........................................60 dies
15.000 a 24.999 euros.......................................120 dies
Superior a 25.000 euros..................................180 dies

Import d'adquisició

b) CONDICIONS D'APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ PER ESTADES SUPERIORS A 7 DIES A VAIXELLS I ARTEFACTES NAVALS EN REPARACIÓ EFECTUADA PER PERSONAL PROPI DEL VAIXELL AMB ADQUISICIÓ A EMPRESES AUTORITZADES DELS MATERIALS UTILITZATS
1.- Aquesta bonificació és aplicable exclusivament durant el període d'estada del vaixell en què no efectuï operacions comercials de càrrega, descàrrega, trànsit o transbord durant el qual se li aplica la taxa general, i a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.
2.- Aquesta bonificació només és aplicable durant l'estada del vaixell en zona I per a reparacions efectuades amb personal propi del vaixell sempre que els materials utilitzats per a aquestes siguin adquirits a empreses autoritzades per l'Autoritat Portuària per a la prestació de serveis comercials i l'exercici d'activitats industrials comercials o de serveis per tercers i
que l'import dels materials adquirits sigui superior a 10.000€. Es consideren materials destinats a la reparació del vaixell principalment els següents: peces i recanvis per a la reparació del vaixell i la maquin
ària, així com eines necessàries per als treballs esmentats.
3.- Aquesta bonificació és incompatible amb els vaixells que s'acullin als coeficients que descriu l'art. 197.1.e punts 3r, 4t, 5è i 6è.
4.- Aquesta bonificació és incompatible amb qualsevol altra recollida en aquest quadre en aplicació de l'article 245.3.
5.- En funció de l'import dels materials de reparació adquirits s'estableixen els períodes màxims d'aplicació següents per escala de la bonificació:

En el cas de vaixells i artefactes flotants que estiguin a port en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei i que ja hagin tingut reconeguda prèviament una bonificació per aquest concepte, els és aplicable la bonificació i es computa el període transcorregut com a part del termini màxim d'aplicació establert.

6.- Requisits formals: El representant del vaixell ha de presentar la sol·licitud de bonificació i hi ha d’adjuntar un pressupost d’empreses autoritzades per l’AP, i es comença a aplicar a partir de la data de sol·licitud o amb posterioritat i s'inicia el còmput del període d'aplicació màxim d'aquesta sobre la base de l'import de la despesa prevista. El representant del
vaixell ha d'acreditar la despesa realment efectuada durant el període bonificat mitjançant una còpia de la factura de l'empresa de reparació degudament segellada per aquesta en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la sortida del vaixell de port o de finalització del període bonificat. En cas que una vegada concloses les reparacions no s'acrediti fefaentment
que la despesa realment efectuada arriba als imports establerts, s'ha de procedir a rectificar les liquidacions emeses, i s'ha d'eliminar la bonificació provisional aplicada per incompliment dels requisits per tot el període o part d'aquest.

5.000 a 9.999 euros ................................................60 dies
10.000 a 19.999 euros ..............................................120 dies
Superior a 20.000 euros .......................................180 dies

Import de la reparació

5.- En funció de l'import de la reparació s'estableixen els següents períodes màxims d'aplicació per escala:

a) CONDICIONS D'APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ PER ESTADES SUPERIORS A 7 DIES A VAIXELLS I ARTEFACTES NAVALS EN REPARACIÓ EFECTUADA PER EMPRESES AUTORITZADES PER L'AUTORITAT PORTUÀRIA:
1.- Aquesta bonificació és aplicable exclusivament durant el període d'estada del vaixell en què no efectuï operacions comercials de càrrega, descàrrega, trànsit o transbord durant el qual se li aplica la taxa general.
2.- Aquesta bonificació només és aplicable durant l'estada del vaixell en zona I sempre que faci reparacions amb personal aliè a la tripulació i per empreses de reparació autoritzades per l'Autoritat Portuària per a la prestació de serveis comercials i l'exercici d'activitats industrials comercials o de serveis per tercers, sempre que l'import de la reparació sigui igual o
superior a 5.000€.
3.- Aquesta bonificació és incompatible amb els vaixells que s'acullin als coeficients que descriu l'art. 197.1.e punts 3r, 4t, 5è i 6è.
4.- Aquesta bonificació és incompatible amb qualsevo altra recollida en aquest quadre en aplicació de l'article 245.3.
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(*)

Proporció de trànsit (t)
Vegeu condicions d'aplicació

Taxa de la mercaderia i del vaixell

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.4)
Potenciació d'Espanya com a plataforma logística internacional
Valor

10%

Entre 5.000.000 i 10.000.000 GT

Només aplicable als vaixells que embarquin o desembarquin més del 50%
dels contenidors en règim de trànsit marítim internacional. El tram
corresponent es calcula en funció del volum de trànsit efectuat l'any per
cadascuna de les navilieres tenint en compte únicament els vaixells als
quals és aplicable la bonificació. A l'inici de cada any, les navilieres han de
presentar una previsió de trànsit anual, sobre la base de la qual es determin
un percentatge de bonificació provisional, que ha de ser regularitzat a final
d'any amb la comprovació dels GT acumulats reals de l'any. Aquesta
bonificació no és aplicable als vaixells de TMCD.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

25%

20%

Entre 100.001 i 250.000 TEU

Entre 0 i 100.000 TEU

Només aplicable als contenidors declarats en règim simplificat de trànsit
marítim. El tram corresponent es calcula en funció del volum de
mercaderies manipulades l'any, i es comptabilitzen independentment els
TEU plens dels TEU buits, i es determina un percentatge de bonificació
independent per a cada un. El subjecte passiu ha de presentar a l'inici de
l'any la previsió de mercaderies que han de ser manipulades l'any, sobre la
base de la qual s'aplica un percentatge de bonificació provisional, que ha de
ser regularitzat a final d'any amb la comprovació dels TEU realment
moguts.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.
El percentatge de bonificació és el que resulti al tràfic efectuat per cada companyia naviliera, independentment de la terminal en la qual operin.

Condicions generals d'aplicació:

Dijous 31 de desembre de 2020

(**) Com a resultat d'aplicació de la fórmula obtenim que a partir de 250.001 TEU la bonificació del 25% s'incrementa un 1% addicional cada 10.000 TEU, o la part proporcional que li
correspongui. El percentatge resultant de bonificació s'arrodoneix amb dos decimals.

25% + [(Nre. TEU totals any - 250.000)/10.000]% (**)

60%

Valor (%)

Entre 250.001 i 599.999 TEU

A partir de 600.000 TEU

Tram

Taxa de la mercaderia

(*) Com a resultat d'aplicació de la fórmula obtenim que a partir de 10.000.001 GT la bonificació del 10% s'incrementa un 0,0033% addicional per cada 1.000 GT, o la par
proporcional que li correspongui. El percentatge resultant de bonificació s'arrodoneix amb dos decimals.

10%+[((GT totals any - 10.000.000 GT)/1.000) x 0,0033]% (*)

60%

Valor (%)

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Entre 10.000.001 i 25.000.000 GT

A partir de 25.000.001 GT

Tram

Taxa del vaixell

Condicions d'aplicació

(*) En aplicació de la disposició addicional vint-i-quatrena del TRLPMM, als efectes d'aplicació del règim econòmic del sistema portuari que preveu la Llei i, en particular, de l'establiment i
l'exigència de les taxes portuàries respecte al transport marítim de trànsit internacional, les terminals dels ports canaris, com que estan situats en una regió ultraperifèrica europea, tenen la
consideració de plataforma logística atlàntica per a Europa, per la qual cosa poden aplicar el màxim de bonificació prevista per a aquest supòsit.

Terminals de contenidors del port de Las
Palmas

TERMINALS PORTUÀRIES EN
CONCESSIÓ O AUTORITZACIÓ

Autoritat Portuària de: LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 403

40%

Taxa de la
mercaderia
45%

45%

Taxa del passatge
Passatgers en règim de Vehicles en règim de
transport
passatge

S'aplica igual a cadascuna de les escales, mercaderies i passatgers declarada per cada subjecte passiu en les condicions anteriorment esmentades.

Taxa del passatge: s'aplica als passatgers en règim de transport i vehicles en règim de passatge l'origen o la destinació dels quals siguin ports de països Schengen. La
bonificació és incompatible amb la reducció de l'article 208.e).

Taxa de la mercaderia: s'aplica a cadascuna de les mercaderies d'entrada o sortida marítima l'origen o la destinació de les quals sigui un país dels que es consideren en el
TMCD segons la definició 27a de l'annex II del TRLPMM. La bonificació és incompatible amb la reducció de l'article 216.c).

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Taxa del vaixell: s'aplica als vaixells en TMCD (quantia bàsica S) i que duguin a terme operacions comercials de càrrega i/o descàrrega. La bonificació és incompatible amb
la reducció de l'article 197.1.i).

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

Condicions d'aplicació:

40%

Taxa del vaixell

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.5)
Insularitat, especial aïllament o ultraperifericitat

Serveis marítims amb altres ports situats fora de l'arxipèlag

SERVEIS MARÍTIMS

Autoritat Portuària de: LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 404

Terminal multipropòsit

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

30%

Taxa d'ocupació %

BONIFICACIONS 2021 (ART.182)
Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de: MÀLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 405

(ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

A partir de la 1a escala
A partir de la 1a escala

En temporada baixa

Resta de l'any

Coques de soja

2304

1001 a 1008; 1101 a 1109;
1201, 1206 a 1208; 1212 a
1214
Des de la 1a escala

20%

A partir de la 1a tona

40%

40%

10%

20%

10%

20%

Taxa del passatge

A partir del primer passatger

A partir del primer passatger

A partir del primer passatger

A partir del primer passatger

Segons la temporada en
què es produeixi l'escala

Tram

10%

25%

30%

35%

Valor

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

És aplicable la bonificació a la taxa del vaixell, quan més del 80% de les
mercaderies operades s'enquadrin en els codis aranzelaris que es
bonifiquen.

Als efectes de la bonificació a la taxa del vaixell, s'aplica només als vaixells
granelers la mercaderia transportada dels quals estigui dins dels codis
aranzelaris objecte de bonificació, en les escales produïdes a partir de
l'entrada en vigor de la present Llei.

Als efectes de la bonificació de la taxa del vaixell, s'aplica només a vaixells
"car carrier" la càrrega dels quals sigui en més del 80% del tipus del trànsit
bonificat.

S'aplica el percentatge de bonificació a les unitats operades en
embarcaments o desembarcaments per via marítima. No computen els
embarcaments en trànsit ni els transbords per al càlcul de la xifra de
control. El còmput es fa per cada any natural.

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats
que hi estan compreses, quantificades independentment per a cada
terminal marítima atorgada en concessió; i es computa per cada any
natural

S'aplica, per a vaixells que no entrin a dic, des de la primera escala en
estades de més de 48 hores i fins a un màxim de set dies

S'aplica des de la primera escala en estades no superiors a tres dies
anteriors i/o posteriors a l'entrada/sortida de dic, i es totalitzen com a
màxim 6 dies

Als efectes de la taxa del passatge aquesta bonificació s'aplica a tots els
passatgers que transporti el vaixell.

No es poden simultaniejar les bonificacions, i s'aplica en cada cas la més
favorable a l'armador o al seu representant

En el cas dels ports subjectes a conveni, la bonificació en la taxa del
passatge s'aplica segons la temporada en què es produeixi l'escala.

La bonificació per port base en la taxa del passatge és només aplicable als
passatgers efectivament embarcats o desembarcats, i a la resta de
passatgers s'aplica la bonificació establerta per a vaixells en trànsit.

Es consideren "temporada baixa" els períodes compresos entre l'1 de
gener i el 28 de febrer, l'1 de juny i el 31 d'agost, i l'1 de desembre i el 31
de desembre.

Dijous 31 de desembre de 2020

Pinsos, cereals i llavors

GRANELS AGROALIMENTARIS

A partir de la 1a unitat

8702C, 8702D, 8702E,
8702F, 8703E, 8703F,
8703G, 8703H, 8703I,
8703J, 8703K, 8703L

VEHICLES en règim de mercaderia
40%

A partir de la 1a tona

2204A, 2204B, 2205A,
2205B

VINS i els seus derivats

A partir de la 1a escala

A partir de 250.001 t

Fins a 50.000 t

2710A i 2710F

5%

A partir de 50.001 t

FUEL I GASOILS

Fins a 10 escales

20%

A partir de l'escala núm. 11

Valor

Taxa de la mercaderia

1507A a 1518B

A partir de la 1a escala

Reparacions en flotació al moll

Tram

Suplement en llengua catalana al núm. 341

OLI VEGETAL

40%

A partir de la 1a escala
40%

15%

25%

25%

35%

40%

35%

Valor

En dic flotant

VAIXELLS PER A REPARACIÓ

A partir de la 1a escala
A partir de la 1a escala

Temporada baixa

Resta de l'any

Trànsit

A partir de la 1a escala

Taxa del vaixell

A partir de la 1a escala

Tram

Amb fi trajecte en algun port subjecte a conveni

Codis aranzelaris

Amb escala en algun port subjecte a conveni

Port base

CREUERS TURÍSTICS

BONIFICACIONS 2021

Taula 1. CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES per a creuers, vaixells en reparació, vehicles en règim de mercaderia i mercaderia diversa

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: MÀLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 406

(ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Condicions generals d'aplicació bonificacions taules 1 i 2:

A partir de la 1a escala

Tram

25%

Valor

25%

De 12.501 a 15.000 unitats

20%

30%

A partir de 15.001 unitats

De 10.001 a 12.500 unitats

30%

Valor

Taxa de la mercaderia

A partir de la 1a UTI/t
transportada en vaixell que
compleixi les condicions
específiques

Tram

Taxa del passatge

20%

20%

A partir del passatger
300.001

A partir del primer passatger
transportat en vaixell que
compleixi les condicions
específiques

15%

10%

Valor

De 250.001 a 300.000 pax

De 150.000 a 250.000 pax

Tram

4. S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les
unitats que hi estan compreses, i es computa l'any natural.

3. El percentatge de bonificació s'aplica, si s'escau, sobre la
quantia de la taxa de la mercaderia, amb indepència del règim al
qual s'hagi acollit el subjecte passiu; i a partir del manifest següent
a l'obtenció de la quantia a què dona dret.

2. Relació d'elements de transport d'acord amb la taula que conté l'article
214.a).2n.2 del text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina
mercant

1. El volum de tràfic d'aquesta bonificació es quantifica en unitats
d'elements de transport per cada any natural i ha de ser com a
mínim de 10.000 unitats d'elements de transport

Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix l'article
245.3.bis. S'aplica, si s'escau, als elements de transport d'una
mateixa línia de servei marítim regular, que superi la xifra de control
indicada i sempre que es compleixin les condicions següents:

Es considera port de destinació diferent dels actuals el port que
compleix la condició de servei marítim regular, i és diferent dels que
s'operin a la data d'entrada en vigor de la Llei de pressupostos on
figuri aquesta bonificació.

Es considera que es crea un nou servei marítim regular si es
genera un nou servei d'aquestes característiques amb almenys 36
escales a l'any.

Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix l'article
245.3.bis. S'aplica de la mateixa manera a totes les escales de
serveis marítims regulars creats l'any en curs o l'any anterior.

Les bonificacions exposades només són aplicables a partir de l'entrada en vigor de la Llei de pressupostos que les aprovi. Als efectes de còmput de les xifres de control que donen lloc a l'obtenció d'aquestes, sí que és aplicable l'any natural.

Són ports subjectes a conveni, als efectes de la bonificació per a creuers turístics, els corresponents a l'Autoritat Portuària de Santa Cruz de Tenerife, com també aquells amb els quals se signin convenis en el futur i que han de ser publicitats a la pàgina web de l'Autoritat Portuària.

Dijous 31 de desembre de 2020

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Respecte dels trams no previstos, s'entén que no s'aplica cap bonificació.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix l'article
245.3.bis. S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada
tram a les unitats que hi estan compreses, operades per una
mateixa naviliera en cada servei regular. El còmput es fa per cada
any natural.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Codis aranzelaris

Exclosos vehicles en règim de transport
Taxa del vaixell

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Concentració de càrregues: increment d'elements de
transport

Creació de serveis marítims regulars amb port de
destinació diferents dels actuals

Connectivitat marítima de serveis de curta distància

Potenciació de trànsit de passatgers en serveis marítims
regulars

TRÀNSITS RO-RO I RO-PAX

BONIFICACIONS 2021

TAULA 2. CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFICA PER A TRÀFICS EN SERVEIS MARÍTIMS REGULARS I LÍNIES DE TRANSPORT MARÍTIM DE CURTA DISTÀNCIA

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: MÀLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 407

Taxa del vaixell

A partir de l'escala 100

Tram

20%

Valor

25%
20%

De 10.001 a 12.500 unitats

30%

A partir de 15.001 unitats
De 12.501 a 15.000 unitats

Valor

Taxa de la mercaderia
Tram

Taxa del passatge

A partir de 300.001 pax

De 250.001 a 300.000 pax

De 150.000 a 250.000 pax

Tram

20%

15%

10%

Valor

Condicions d'aplicació
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.
S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que hi estan compreses, i es computa l'any natural.
En el cas de la taxa del vaixell, la xifra de còmput de les escales que donen dret a la bonificació, es calcula per a cada subjecte passiu, o companyia naviliera prestadora del servei
En el cas de la taxa de la mercaderia, les unitats es refereixen a la relació d'elements de transport d'acord amb la taula que conté l'article 214.a).2n.2 del text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant
A més, el percentatge de bonificació s'aplica, si s'escau, sobre la quantia de la taxa de la mercaderia, amb independència del règim a què s'hagi acollit el subjecte passiu; i a partir del manifest següent a l'obtenció de la quantia a què dona dret.
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: MÀLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 408

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.4)

48,86%

Proporció de trànsit (t)
40,00%

Taxa del vaixell
%
40,00%

Taxa de la mercaderia
%

Taxa de la mercaderia: s'aplica només i exclusivament a la mercaderia moguda per contenidors, siguin o no de trànsit, incloent el propi element.

Taxa del vaixell: s'aplica a cadascuna de les escales declarades pel subjecte passiu.

Condicions d'aplicació:

TERMINAL DE CONTENIDORS

TERMINALS PORTUÀRIES EN CONCESSIÓ O AUTORITZACIÓ

Potenciació d'Espanya com a plataforma logística internacional

Autoritat Portuària de: MÀLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 409

De 0801 a 0814
Entre 35 i 70 escales

Més de 70 escales

Més de 5 escales

Des de la 1a escala

Tram

Taxa del vaixell

5%

10%

35%

40%

Valor

Més de 20.000 t

Més de 25.000 t

Més de 350.000 t

28,00%

40,00%

10,00%

5,00%

Entre 1 i 35.000 t

30,00%
18,00%

Entre 35.001 i 70.000 t

Més de 70.000 t

5,00%

Entre 50.000 i 75.000 t
40,00%

10,00%

Entre 75.001 i 100.000 t

Més de 5.000 t

23,00%
18,00%

Entre 100.001 i 150.000 t

Valor

Més de 150.000 t

Vegeu taula 1

Tram

Taxa de la mercaderia
Tram

Valor

Taxa del passatge

En la taxa de la mercaderia, s'aplica el percentatge de
bonificació del tram corresponent al tràfic anual efectuat, a totes
les unitats operades des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

En la taxa del vaixell, s'aplica el percentatge de bonificació
diferenciat de cada tram a les unitats compreses en aquest,
operades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al
tràfic anual assolit, a totes les unitats operades des de l'entrada
en vigor de la present Llei.

S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al
tràfic anual assolit, a totes les unitats operades des de l'entrada
en vigor de la present Llei.

S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a
les unitats que hi estan compreses, operades a partir de l'entrada
en vigor de la present Llei.

S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al
tràfic anual assolit, a totes les unitats operades des de l'entrada
en vigor de la present Llei.

S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al
tràfic anual assolit, a totes les unitats operades des de l'entrada
en vigor de la present Llei.

Per a la taxa de la mercaderia, vegeu les condicions
específiques d'aplicació a la taula 1.

Per a la taxa del vaixell, s'aplica el percentatge de bonificació del
tram corresponent al tràfic anual efectuat, a totes les unitats
operades des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.
Els trams establerts per a les bonificacions en la taxa de la mercaderia s'estableixen per a cada subjecte passiu o subjecte passiu substitut.
Els trams establerts per a les bonificacions en la taxa del vaixell s'estableixen per a cada servei marítim qualificat per l'Autoritat Portuària de Marín i Ria de Pontevedra.
En el trànsit de FRUITA (com a mercaderia no en contenidor), la bonificació s'aplica als vaixells que únicament transportin mercaderies amb els codis indicats, i no als que ho facin conjuntament amb altres mercaderies. En el supòsit que la càrrega
sigui transportada en vaixells mixtos (és a dir, que puguin albergar les dues formes de presentació de la càrrega: convencional i contenidor), l'aplicació de la bonificació a la taxa del vaixell s'ha de fer proporcionalment a les tones transportades en les
dues formes de presentació.
En el trànsit de PESCA CONGELADA (com a mercaderia no en contenidor), la bonificació s'aplica als vaixells que únicament transportin mercaderies amb els codis indicats, i no als que ho facin conjuntament amb altres mercaderies. En el supòsit
que la càrrega sigui transportada en vaixells mixtos (és a dir, que puguin albergar les dues formes de presentació de la càrrega: convencional i contenidor), l'aplicació de la bonificació a la taxa del vaixell s'ha de fer proporcionalment a les tones
transportades en les dues formes de presentació.
En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.
L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Trams no previstos: 0% de bonificació.
TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.
"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

FRUITA. Mercaderia general no en contenidor

8502, 8503, 8501A, 8501B

4703

4401A, 4401B, 4403A, 4403B,
4403C, 4404 a 4413, 4501 a 4504

0303B

7201,7202,7205 a 7207,7208A-B,
7209A-B, 7210, 7211, 7212, 7213 a
7229, 7301 a 7303, 7304A-B, 7305AB, 7306A-B, 7317, 7318, 7325, 7326

Codis aranzelaris

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Suplement en llengua catalana al núm. 341

APARELLS, EINES I MAQUINÀRIA. Mercaderia no instal·lada
en contenidors

PASTA DE PAPER

FUSTES I SURO. Mercaderia general no en contenidor

PEIX CONGELAT I REFRIGERATS. Mercaderia general no en
contenidor

PRODUCTES SIDERÚRGICS

CONTENIDORS entrada/sortida marítima i trànsit marítim.
Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o "lo-lo")

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: MARÍN I RIA DE PONTEVEDRA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 410

Més de 1.000 TEU (Des del 1r TEU)

Tràfic mínim total anual de contenidors plens l'any objecte de la bonificació per subjecte passiu

2.- Per incentivació al creixement de tràfic (**)

Més de 500 TEU
Entre 501 i 5.000 TEU
Entre 5.001 i 10.000 TEU
Més de 10.000 TEU

Volum total anual de TEU moguts per un mateix subjecte passiu en el trànsit total de
contenidors en el port de Marín l'any objecte de la bonificació

1.- Per contribució a la consolidació del trànsit (*)

2,00%

Entre 1 i 3%
3,00%

Més d'un 3%

(**) Percentatge de bonificació (addicional a l'obtinguda en
el punt 1, si s'escau), per l'increment total del tràfic anual de
contenidors mogut per cada subjecte passiu en l'exercici
d'aplicació de la bonificació respecte a l'any anterior

(*) Bonificació a aplicar a totes les unitats operades per subjecte passiu de la taxa de
la mercaderia (des del 1r TEU), a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, amb un
trànsit mínim anual de 500 TEU l'any objecte de la bonificació sempre que el
percentatge de TEU plens superi el 25% sobre el total de contenidors moguts pel
subjecte passiu l'any objecte de la bonificació

% de creixement del tràfic total de contenidors del subjecte passiu
respecte a l'any anterior al port de Marín

5%
10%
15%
25%

% Bonificació a aplicar a la totalitat del tràfic de contenidors operat
pel subjecte passiu l'any objecte de la bonificació

Taula 1.- Condicions específiques d'aplicació en la taxa de la mercaderia en el trànsit de contenidors

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 411

Taxa del vaixell

Des de la primera escala

Tram

20%

Valor

Taxa de la mercaderia

Des de la primera UTI

Tram

20%

Valor

Tram

Taxa del passatge

Condicions d'aplicació
Trams no previstos: 0% de bonificació.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS
Valor

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: MARÍN I RIA DE PONTEVEDRA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 412

Codis
aranzelaris

Taxa del vaixell

A partir de la 1a escala

Tram

40%

Valor

Tram

Taxa de la mercaderia
Valor

Des d'1 pax

Tram

Taxa del passatge

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

40%

Valor

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

La bonificació és aplicable a les escales i els passatgers operats a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en
l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES,
PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 413

Codis
aranzelaris
40%

Taxa del vaixell

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.5)
Insularitat, especial aïllament o ultraperificitat

40%

Taxa de la
mercaderia

Aquesta bonificació és aplicable a les taxes meritades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

20%

Vehicles en règim
de passatge

S'aplica igual a cadascuna de les escales, mercaderies i passatgers declarats per cada subjecte passiu en les condicions esmentades anteriorment.

20%

Passatgers en
règim de transport

Taxa del passatge

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Taxa del passatge: s'aplica a cada una de les escales esmentades anteriorment.

Taxa de la mercaderia: s'aplica a cada una de les escales esmentades anteriorment.

Taxa del vaixell: s'aplica a cada escala declarada pel subjecte passiu quan només sigui aplicable la quantia bàsica S.

Condicions d'aplicació:

Serveis marítims amb altres ports

SERVEIS MARÍTIMS

Autoritat Portuària de: MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 414

Taxa de la mercaderia

Des del primer TEU

Des del primer TEU

Tram

30%

40%

Valor

Tram

Taxa del passatge

Des de la 1a escala

30%
Des de la 1a tona

Més de 500 TEU

10%

30%
Des del primer passatger

30%

2601A, 2601B,
Des de la 1a escala
2601C

2523B i 2523C

MINERAL DE FERRO I ELS SEUS CONCENTRATS

CIMENT I CLÍNQUER A GRANEL

5%

5%

30%

A partir de la 1a escala

Fins a 10 escales

20%

Més de 10 escales

Des de la 1a escala

6809

8503, 7308B i
8501B

PRODUCTES EÒLICS. Aerogeneradors

MANUFACTURES DE GUIX

1507A a 1518B

S'aplica la condició específica b)

S'aplica als passatgers i vaixells operats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

A partir de la 1a tona

17%

30%

30%

20%

10%

20%

30%

S'aplica a les mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

S'aplica a les mercaderies i vaixells operats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

S'aplica a les mercaderies i vaixells operats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

S'aplica a les mercaderies i vaixells operats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

S'aplica la condició específica b)

Dijous 31 de desembre de 2020

A partir de la 1a tona

Des de la 1a tona

A partir de la 1a tona

Fins a 60.000 t

Més de 60.000 t

Més de 20.000 t

10%

20%

40%

S'aplica la condició específica b)

10%
30%

Fins a 5 escales

Més de 5 escales

Fins a 20.000 t

Més de 180.000 t

10%

20%

40%

Des del primer passatger

S'aplica a les mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. S'aplica la condició
específica c). Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix l'article 245.3.bis.

1001, 1002,
1003, 1004,
1005, 1006,
1007,

15%

Més de 20 escales

Fins a 70.000 t

De 70.001 a 120.000 t

Més de 120.001 t

35%

S'aplica la condició específica b)

5%

15%

40%

Fins a 10 escales

Més de 10 escales

Des de la 1a escala

Des del 1r vehicle

Per a la taxa del vaixell, en cas d'aplicació de la reducció de l'article 197.1.j del text refós de la Llei de
ports de l'Estat i de la marina mercant, la bonificació és del 0%, només en la taxa del vaixell. S'aplica la
condició específica a) per a la taxa de la mercaderia. S'aplica la condició específica c). Aquesta
bonificació és incompatible amb la que estableix l'article 245.3.bis.

Taxa del vaixell: s'aplica proporcional al percentatge de TEU manipulats en règim d'entrada/sortida
respecte al total de TEU manipulats. S'aplica a les mercaderies i vaixells operats a partir de l'entrada en
vigor d'aquesta Llei. S'aplica la condició específica a)

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

2304, 2305,2306
i 4401A

OLI I GREIXOS D'ORIGEN ANIMAL O VEGETAL

CEREALS I LES SEVES FARINES I LLAVORS DE GIRASOL

BIOMASSES

PAPER I PASTA DE PAPER.

4702, 4703,
4705, 4801,
4802, 4804,
4805, 4810,
4811, 4816,
4817, 4823

8701A, 8701B,
8702C, 8702D,
8702E, 8702F,
8703E, 8703F,
8703G, 8703H,
8703I, 8703J,
8703K, 8703L,
8704B, 8704C,
8704D, 8704E,
8716D, 8716E,
8716F, 8716G

10%

Valor

Suplement en llengua catalana al núm. 341

CREUERS

Vehicles

30%

Des de la 1a escala

Valor
40%

Taxa del vaixell

Des de la 1a escala

Tram

VEHICLES QUE ES TRANSPORTIN COM A MERCADERIA, LES SEVES PARTS I ACCESSORIS, transportats en servei marítim regular en vaixells "ro-pax", "ferri", "ro-ro", "con-ro".

Mercaderia sense contenidor

Passatgers

Contenidors

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

PASSATGERS I MERCADERIA GENERAL en servei marítim en vaixells "ro-pax", "ferri", "ro-ro", "con-ro". Excepte vehicles en règim de mercaderia.

CONTENIDORS entrada/sortida marítima en servei
marítim. Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-lift off"
o "lo-lo")
CONTENIDORS trànsit marítim. Càrrega i descàrrega per
elevació ("lift on-lift off" o "lo-lo")

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES,
PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: MOTRIL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 415

2515, 2517,
2518, 2520

MARBRE, TRAVERTINS I PEDRES CALCÀRIES.
CÒDOLS, GRAVES I PEDRA PICADA. DOLOMITA. GUIX
NATURAL, ANHIDRITA, GUIXOS
25%

40%

A partir de la 5a escala

10%

1a a 3a escala

4a i 5a escala

Valor

Taxa del vaixell

Tram

Taxa de la mercaderia

Fins a 100.000 t

De 100.001 a 199.000 t

A partir de 200.000 t

Tram

10%

25%

40%

Valor

Tram

Taxa del passatge
Valor

S'aplica la condició específica a) a cadascun dels subjectes passius que superin les 100.000 t.

S'aplica la condició específica a) a cadascun dels subjectes passius que superin les 200.000 t.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

c) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor de la Llei a les terminals operades pel subjecte passiu sempre que el subjecte hagi assolit el tràfic mínim exigit en el títol corresponent.

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que hi estan compreses, operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

Condicions específiques d'aplicació
a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor de la present Llei.

Quan es tracti de vaixells mixtos la bonificació en la taxa del vaixell s'aplica de la manera següent: es bonifica amb el valor corresponent el tràfic que representi en tones el percentatge més gran de mercaderia embarcada o desembarcada.

Suplement en llengua catalana al núm. 341

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas es pot superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:

Codis
aranzelaris

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES,
PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 416

Codis aranzelaris
Tram

Taxa del vaixell
Valor

Taxa de la mercaderia
Tipus de mercaderia/tram

Valor

Tram

Taxa del passatge

Des de la 1a escala

40%

40%
40%

40%

Més de 500 TEU
Des de la 1a tona

Des del 1r vehicle

Des del primer passatger

Per a la taxa del vaixell, en cas d'aplicació de la reducció de l'article 197.1.j del text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, la bonificació és del 0%, només en la taxa del vaixell.

L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit, a totes les unitats operades a partir de l'1 de març de 2020 a les terminals operades pel subjecte passiu sempre que el
subjecte hagi assolit el tràfic mínim exigit en el títol corresponent.

40%

Valor

Suplement en llengua catalana al núm. 341

S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent a la taxa a la mercaderia al tràfic anual assolit a totes les unitats operades a partir de l'1 de març de 2020.

Condicions d'aplicació
Trams no previstos: 0% de bonificació.

8701A, 8701B, 8702C,
8702D, 8702E, 8702F,
8703E, 8703F, 8703G,
Vehicles que es transportin com a mercaderia, les seves parts i els seus 8703H, 8703I, 8703J,
accessoris.
8703K, 8703L, 8704B,
8704C, 8704D, 8704E,
8716D, 8716E, 8716F,
8716G

Contenidors
Passatgers
Mercaderia sense contenidor

Tràfics regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla.

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: MOTRIL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 417

BONIFICACIONS 2021 (Art. 182)

30%

Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

obligacions recollides en el títol d'ocupació.

Aquestes bonificacions només són aplicables a les concessions/autoritzacions en què el titular d'aquestes estigui al corrent de les

Terminal productes siderúrgics

Taxa d'ocupació %

Suplement en llengua catalana al núm. 341

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de: PASAIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 418

10%

15%

Des de la 1a tona

30%

40%

Si s'arriba a les 700.000 t

Si s'arriba a les 250.000 t

35%

Si s'arriba a les 650.000 t

25%

25%

Si s'arriba a les 620.000 t

Si s'arriba a les 200.000 t

20%

Des de la 1a tona

Valor

Totes les escales

Tram

Taxa del passatge

40%

Valor

Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix l'article
245.3.bis

El percentatge de bonificació esmentat s'aplica des de la primera tona
operada a partir de l'entrada en vigor de la present Llei, en funció del
llindar de tràfic anual que s'assoleixi, per a cada client final (expedidor o
receptor)

El percentatge de bonificació a la T3 s'aplica des de la primera tona
operada a partir de l'entrada en vigor de la present Llei, en funció del
llindar de tràfic anual que s'assoleixi. El percentatge de bonificació en la
T1 s'aplica des de la primera escala si s'arriba a les 150 o 200 escales

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:

Totes les escales

Vaixells ro-ro

40%

15%

Si s'arriba a les 200
escales

Totes les escales

7208A a 7212

Productes siderúrgics plans com a mercaderia convencional.
Excepte "ro-ro"

10%

Si s'arriba a les 150
escales

Tram

Taxa de la mercaderia

Suplement en llengua catalana al núm. 341

CREUERS

7207,7213,
7214 i 7216

Productes siderúrgics llargs com a mercaderia convencional.
Excepte "ro-ro"

Valor

Tram

Taxa del vaixell

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
Codis aranzelaris
O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de PASAIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 419

Taxa del vaixell

Des de la primera escala

Tram

20%

Valor

Taxa de la mercaderia

Des de la primera UTI

Tipus de mercaderia/tram

20%

Valor

Tram

Taxa del passatge
Valor

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Condicions d'aplicació
Trams no previstos: 0% de bonificació.
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: PASAIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 420

2

Aquesta bonificació és aplicable a les taxes meritades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

Condicions d'aplicació:

(*) C = TEU (plens i buits) en trànsit internacional moguts en el període/la superfície concessionada en m

Terminal de contenidors C>= 0,29

Terminal de contenidors (C)*

No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

30%

Taxa d'ocupació

BONIFICACIONS 2021 (ART. 182)
Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de: SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 421

15%
8%
25%

30%

30%

Escala en 2 ports de l'APSCT durant el
mateix itinerari
Resta
Port base en port subjecte a conveni i
escala en un port APSCT
Port base a l'APSCT i escala en port
subjecte a conveni
Les escales en temporada baixa

30%

30%

10%

Zona 1 - Gran reparació: a partir de la 1a
escala
Zona 1 - Reparació fins als primers 180
dies
Zona 1 - Reparació a partir dels primers
180 dies

ACTIVITATS OFF SHORE: PLATAFORMES, VAIXELLS PERFORADORS I ALTRES
ARTEFACTES FLOTANTS

30%

A partir de la 1a escala

VAIXELLS EN REPARACIÓ I VAIXELLS INACTIUS FINS I TOT PESQUERS

0%

10%

5%

Zona 1 - Inactivitat fins als primers 90
dies
Registre en zona 2 - Reparació fins als
primers 180 dies
Registre en zona 2 - Reparació a partir
dels primers 180 dies

5%

A partir de 2 gavarres de serveis

SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE GAVARRA

30%

Escales de vaixells que tenen el propòsit
exclusiu de subministrament de
combustible

AVITUALLAMENT DE COMBUSTIBLE

Des de 550.000 t

Fins a 550.000 t

A partir de la 1a tona

20%

Escala en 3 ports de l'APSCT durant el
mateix itinerari

30%

30%

Escala en 4 ports de l'APSCT durant el
mateix itinerari

0303A, 0303B, 0304,
A partir de la 1a escala
0306, 0307 i 0308

15%

Escala en 1 port de l'APSCT, amb port
base en un altre port de l'APSCT

PESCA CONGELADA en règim de trànsit o embarcament

20%

Escala en port base de l'APSCT

Taxa de la mercaderia

A partir de la 1a tona

Valor Tram

Taxa del vaixell
Tram

701 a 714; 801 a 814

Codis aranzelaris

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.3)

30%

5%

30%

10%

A partir d'1 pax

Taxa del passatge

A partir d'1 pax

A partir d'1 pax

Valor Tram

Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

20%

20%

30%

Valor

S'aplica exclusivament durant el període de temps en què s'estigui
efectuant
la
gran
reparació,
reparació
i
inactivitat.
Gran reparació: Tal com la defineix el Reial decret 1837/2000, de 10 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'inspecció i certificació de
vaixells civils del Ministeri de Foment, BOE núm. 285, de 28.11.2000. A
tots els vaixells no afectats pel RD esmentat, els són aplicables els
requisits que defineix el procediment específic elaborat per l'APSCT, que
implica: 1) presentació del "scope of works" (llista de tasques); i 2)
certificat de les tasques efectuades emès pel consignatari.

S'aplica la condició específica a), només en règim d'activitat no mercantil
amb estades superiors a 7 dies

S'aplica la condició específica d)

S'aplica la condició específica c)

S'aplica només als vaixells lligats directament amb aquesta activitat i, si
s'escau, als vaixells factoria.

S'aplica la condició específica a)

Temporada baixa: període comprès entre l'1 de juliol i el 31 d'agost (a. i.)

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica a)

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES
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EMBARCAMENT DE FRUITA I HORTALISSES.

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS
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Dijous 31 de desembre de 2020
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4401A, 4403A, 4403B
i 4403C

A partir de la 1a escala

30%
A partir de la 1a tona

30%

10%

30%

20%

30%

30%

Taxa del passatge

A partir d'1 pax

Valor Tram

40%

Valor

S'aplica la condició específica h)

S'aplica la condició específica g)

No s'aplica a activitats off-shore

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica e)

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Dijous 31 de desembre de 2020

h) S'aplica a la biomassa la font d'extracció de la qual són els boscos, i és explotada actualment per a fins energètics. Inclou llenya, serradures, deixalles i deixalles de fusta, així com fusta en brut, fins i tot escorxada, sense albeca o escairada en escales operades a partir de l'entrada en
vigor d'aquesta Llei.

g) S'aplica a les operacions de sortida marítima de productes químics produïts per indústries químiques o connexes en domini públic portuari a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

f) S'aplica a estades màximes d'1 mes des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i el màxim de vaixells autoritzables en espera per a la utilització de dic flotant no pot ser superior a 2.

e) S'aplica com a regla general als vaixells que s'aprovisionin de LNG a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.
Taxa del vaixell: Quan els vaixells que s'aprovisionin de LNG siguin creuers, s'aplica aquesta bonificació del 40% amb caràcter prioritari, i, en aquest cas, és incompatible amb les altres bonificacions definides per a aquest tipus de tràfic de creuers.
Taxa mercaderia: s'aplica a partir de la 1a tona de LNG.

d) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que hi estan compreses, operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei. a la gavarres del servei.
Taxa del vaixell: a partir de l'inici de l'operativa de la segona barcassa associada a una mateixa empresa autoritzada per a la prestació del servei d'avituallament de combustible, s'aplica aquesta bonificació.
Taxa de la mercaderia: el tràfic mínim per accedir a la bonificació del 40% és de 550.000 tones subministrades a través de gavarra i haver aprovisionat 480 escales. La bonificació del 5% s'aplica a partir de la primera tona subministrada.

c) S'aplica als vaixells que facin escales operades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, exclusivament per dur a terme operacions d'avituallament de combustible amb una estada màxima de 48 hores a la zona I. A més, es pot aplicar als vaixells que sol·licitin escala a la zona II
però que a causa de males condicions meteorològiques, per raons de seguretat o operativa portuària, l'hagin de fer a la zona I, i en aquest cas l'estada màxima de 48 hores de l'operació d'avituallament exclusiu de combustible comença a comptar des de la data d'inici de l'estada a la
zona I. Aquesta circumstància l'ha de verificar l'Autoritat Portuària.

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que hi estan compreses, operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor de la present Llei.

Condicions específiques d'aplicació

"Itinerari". Ruta que se segueix per arribar a un lloc. És per això que, independentment de l'ordre en què es dugui a terme, sempre que les escales estiguin en el mateix itinerari per al nombre de ports indicats, li correspon la bonificació prevista. L'interessat ha de facilitar l'itinerari creuer
a l'APSCT, amb caràcter previ a l'inici de l'escala.

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatIu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
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En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:

EMBARCAMENT/DESEMBARCAMENT ALTERNATIVES ENERGÈTIQUES
SUBSTITUTIVES (BIOMASSA)

VAIXELLS CABLERS

A partir de la 1a tona

1801, 1802, 1803,
1804 i 1805

DESEMBARCAMENT DE CACAU

A partir de la 1a tona

A partir de la 1a tona

30%

20%

2828, 2806 i 2815

A partir de la 1a escala

EMMAGATZEMATGE FLOTANT DE COMBUSTIBLE

A partir de les 100.000 t

EMBARCAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS

A partir de la 1a escala

EMBARCAMENT/DESEMBARCAMENT A GRANADILLA

30%

30%

Escales de vaixells que s'aprovisionin de
LNG

Taxa de la mercaderia

A partir de la 1a tona

Valor Tram

Taxa del vaixell
Tram

A partir de la 1a escala

2523A i 2523B

2711B

Codis aranzelaris

LÍNIA INTERIOR MARÍTIMA DE LA GOMERA

EMBARCAMENT DE CIMENT

EMBARCAMENT/DESEMBARCAMENT DE LNG

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS
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(*)

Proporció de
trànsit (t)
Més de 3.000 TEU

Taxa del vaixell
30%

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.4)
Potenciació d'Espanya com a plataforma logística internacional

Més de 3.000 TEU

Taxa de la mercaderia
30%

TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.
La bonificació s'aplica des del primer TEU, sempre que hi hagi una declaració responsable de compromís d'un trànsit mínim de 3.000 TEU/any. En cas que no es compleixi el compromís
esmentat, quan hagi transcorregut el termini corresponent, s'han d'emetre les liquidacions complementàries corresponents.

La bonificació a la taxa del vaixell i de la mercaderia que correspongui s'aplica, assolit el llindar que estableix la bonificació, des de la primera escala operada a partir de l'entrada en vigor de
la present Llei.
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Taxa de la mercaderia: només s'aplica als TEU en trànsit marítim internacional. (Es comptabilitzen els TEU tant plens com buits.)

Taxa del vaixell: s'aplica a cada escala operada a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, per als vaixells qualificats de servei marítim en un dels ports d'aquesta APSCT i el tipus de trànsit
dels quals sigui l'embarcament o desembarcament de contenidors en trànsit marítim internacional, plens o buits que tinguin origen o destinació a tercers països, independentment de la
terminal en què operin.

Condicions d'aplicació:
L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

(*) En aplicació de la disposició addicional vint-i-quatrena del TRLPEMM, als efectes d'aplicació del règim econòmic del sistema portuari que preveu la Llei i, en particular, de l'establiment i
l'exigència de les taxes portuàries respecte al transport marítim de trànsit internacional, les terminals dels ports canaris, atès que estan situats en una regió ultraperifèrica europea, tenen la
consideració de plataforma logística atlàntica per a Europa, i per això poden aplicar el màxim de bonificació prevista per a aquest supòsit.

Terminals de contenidors

TERMINALS PORTUÀRIES EN CONCESSIÓ O
AUTORITZACIÓ
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30%

Taxa del vaixell

10%

Taxa de la
mercaderia

30%

Passatgers en
règim de
transport
50%

Vehicles en règim
de passatge

Taxa del passatge

S'aplica igual a cadascuna de les escales, les mercaderies i els passatgers declarats per cada subjecte passiu en les condicions esmentades anteriorment,
operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

Taxa del passatge: s'aplica a cada un dels passatgers amb origen o destinació en TMCD, excepte Canàries. La bonificació és incompatible amb la reducció de
l'article 208.e)

Taxa de la mercaderia: s'aplica a cada una de les mercaderies amb origen o destinació en TMCD, excepte Canàries. La bonificació és incompatible amb la
reducció de l'article 216.c)
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Taxa del vaixell: s'aplica a cada escala declarada pel subjecte passiu en què sigui aplicable la quantia bàsica S. La bonificació és incompatible amb la reducció
de l'article 197.1.i)

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a
l'exercici.

Condicions d'aplicació:

Serveis marítims amb altres ports situats fora de l'arxipèlag

SERVEIS MARÍTIMS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.5)
Insularitat, especial aïllament o ultraperifericitat
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15%

Terminals de granels sòlids dedicades en més d'un 50%, mesurat en tones,
a la descàrrega de carbó
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Aquesta bonificació només és aplicable a les concessions en què el titular està al corrent de les obligacions que recull el títol de la concessió o
autorització

15%

Taxa d'ocupació %

Terminals de granels sòlids agroalimentaris

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

BONIFICACIONS 2021 (ART. 182)
Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals
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2207B

BIOETANOL i ALCOHOL ETÍLIC A GRANEL

Valor

20%

Entre 25.000 t i 75.000 t

Més de 100.000 t

20%

25%
40%

Entre 50.000 i 100.000 t

Des de la 1a t

20%
40%

Més de 40.000 t

Més de 600.000 t
Entre 20.000 i 40.000 t

30%
40%

De 300.001 a 600.000 t

25%
20%

Més de 50.000 t

40%

De 150.000 a 300.000 t

Més de 50.000 t

25%

30%

Més de 30.000 t
Més de 25.000 t

15%

De 15.000 a 30.000 t

10%

De 25.000 a 75.000 t

30%

40%

Més de 150.000 t

30%

20%

20%

Però de 300.000 t

De 75.001 a 150.000 t

10%

De 50.000 a 175.000 t

25%

Més de 50.000 t
De 175.001 a 225.000 t

15%

De 20.000 a 50.000 t

De 225.000 t. a 300.000 t

30%
40%

Més de 300.000 t

20%

De 75.000 a 150.000 t
De 150.001 a 300.000 t

25%
40%

25%

Més de 400.000 t

15%

Més de 15.000 t
De 200.001 a 400.000 t

40%

Més de 150.000 t
De 5.000 a 15.000 t

30%

40%

Entre 75.001 t i 150.000 t

30%

Més de 45.000 t

20%

De 15.000 a 30.000 t
De 30.001 a 45.000 t

Valor

Tram

Taxa de la mercaderia
Valor

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

(*) No es considera que un servei marítim és de nova creació quan un mateix tràfic o mercaderia passa a ser transportat per una naviliera diferent

Condicions d'aplicació específiques

S'aplica als líquids a granel que utilitzin una terminal de líquids a granel concessionada

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera tona operada a partir de l'entrada en vigor de
la present Llei, si se supera el tràfic mínim que indica el tram

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera tona operada a partir de l'entrada en vigor de
la present Llei, si se supera el tràfic mínim que indica el tram

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera tona operada a partir de l'entrada en vigor de
la present Llei, si se supera el tràfic mínim que indica el tram

S'aplica, si s'escau, de la mateixa manera des de la primera tona operada a partir de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, si la mercaderia s'ha manipulat en una terminal
concessionada i se supera el trànsit mínim que indica el tram
S'aplica, si s'escau, de la mateixa manera des de la primera tona embarcada per una
terminal concessionada, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, si se supera el
trànsit mínim que indica el tram
S'aplica, si s'escau, de la mateixa manera des de la primera tona operada a partir de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, si la mercaderia s'ha manipulat en una terminal
concessionada i se supera el trànsit mínim que indica el tram

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera tona operada a partir de l'entrada en vigor de
la present Llei, si se supera el tràfic mínim que indica el tram

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera tona operada a partir de l'entrada en vigor de
la present Llei, si se supera el tràfic mínim que indica el tram

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera tona operada a partir de l'entrada en vigor de
la present Llei, si se supera el tràfic mínim que indica el tram del mateix client final

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera tona operada a partir de l'entrada en vigor de
la present Llei, si se supera el tràfic mínim que indica el tram

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera escala operada a partir de l'entrada en vigor
de la present Llei, si se supera el tràfic mínim que indica el tram

S'aplica, si s'escau, de la mateixa manera des de la primera tona operada a partir de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, si la mercaderia s'ha manipulat en una terminal
concessionada i se supera el trànsit mínim que indica el tram

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera tona operada a partir de l'entrada en vigor de
la present Llei, si se supera el tràfic mínim que indica el tram

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera tona operada a partir de l'entrada en vigor de
la present Llei, si se supera el tràfic mínim que indica el tram.
Per a nous clients, en el cas que les operacions comencin durant l'any, els intervals han
de ser proporcionals al temps transcorregut des de la primera operació fins a final d'any

S'aplica, si s'escau, de la mateixa manera des de la primera tona operada a partir de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, si se supera el trànsit mínim indicat en el tram

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20% per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del RDL 2/2011.

Taxa del passatge
Tram

Dijous 31 de desembre de 2020

S'apliquen igual a tots els subjectes passius dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i les condicions esmentats.

S'apliquen igual a totes i cada una de les escales, tones, unitats o passatgers dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i les condicions esmentats.

Totes les bonificacions referents a una mateixa taxa i corresponents a diferents tràfics o serveis marítims sensibles, prioritaris o estratègics són incompatibles entre si.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

Els tràfics i serveis es comptabilitzen de manera acumulativa durant l'any natural.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació referent a una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

Condicions generals d'aplicació:

LÍQUIDS A GRANEL

1701

SUCRE

SORRES NATURALS, ESCULLERA I ALTRES TIPUS D'ÀRID PER A
CONSTRUCCIÓ

2505, 2516 i 2517

2701

HULLA

ANTRACITA (Codi TARIC 27011100)

2704

1213 i 1214

PÈL·LETS DE PALLA I DE PRODUCTES FARRATGERS

Taxa del vaixell
Tram
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Coc siderúrgic o metal·lúrgic

1001 a 1008
1101 a 1108
1201 a 1208
2304

CEREALS I ALTRES PRODUCTES AGROALIMENTARIS

2833

4401A, 4401B, 4403A,
4403B, 4403C

FUSTA

SULFAT SÒDIC

4701 a 4707; 4801 a 4814;
4816, 4822, 4823, 4407 i
4412

7203 i 2608

7303, 7304A, 7304B, 7305A,
7305B, 7306A i 7306B

7208A, 7208B, 7209A,
7209B, 7210, 7211, 7212

7308B, 8501B

Codis aranzelaris

PRODUCTES FORESTALS, en un servei marítim regular

MINERALS NO ENERGÈTICS PULVERULENTS i CONCENTRATS DE ZINC A
GRANEL

TUBS

PRODUCTES LAMINATS PLANS com a mercaderia general no instal·lada en
contenidors

PRODUCTES EÒLICS: aerogeneradors, maquinària i peces

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social.
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Taxa del vaixell

Des de la primera escala

Tram

20%

Valor

Taxa de la mercaderia

Des de la primera UTI

Tipus de mercaderia/tram

20%

Valor

Tram

Taxa del passatge

UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)

Condicions d'aplicació
Trams no previstos: 0% de bonificació.
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS
Valor

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: SANTANDER

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 428

30%

Terminal de contenidors

Aquesta bonificació és aplicable a les taxes meritades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei

Condicions generals d'aplicació:

TAXA D'OCUPACIÓ (%)

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

BONIFICACIONS 2021 (ART. 182) Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de: SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 429

A partir de la 1a escala

EMBARCAMENT DE BIOMASSA

A partir de la 1 t

40%

20%

A partir d'1 pax

20%

20%

Valor

Taxa del passatge

A partir d'1 pax

Tram

"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

Dijous 31 de desembre de 2020

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

Aquestes bonificacions són aplicables a les escales, passatgers i tones operats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Taxa al vaixell.
Als vaixells amb calat d'estiu superior als 7,4 m que hagin de
limitar la seva capacitat real de càrrega/descàrrega màxima a
operar en el port de Sevilla com a conseqüència de les
limitacions del calat operatiu de l'Eurovia E.60.02 Guadalquivir,
sempre que facin la maniobra d'entrada i/o sortida amb el calat
màxim operatiu de seguretat en cada escala. En tot cas
s'inclouen els vaixells que efectuen la maniobra de sortida de
port en doble marea, i requereixen el fondeig intermedi en
l'Eurovia E. 60.02. Guadalquivir.
Taxa a la mercaderia
S'aplica a les mercaderies transportades en vaixells que
compleixin les condicions incloses per a la bonificació establerta
per a la taxa al vaixell, operades en el port de Sevilla,
presentades com a líquids i/o sòlids a granel (excepte ferralla).

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:

VAIXELLS DE GRANS DIMENSIONS

Vegeu condicions d'aplicació. Taula 3

A partir de la 1 t

2306; 4401 A i 4401B; i
4403A al 4403C.

1001 al 1008; 1101 al 1106
i el 1109; 1203 al 1208;
1212 al 1214; 1903 i del
2301 al 2309 B.

Vegeu condicions d'aplicació. Taula 1.

7201 a 7205 7207 a 7229;
7301 a 7309

PRODUCTES SIDERÚRGICS

40%

Valor

Suplement en llengua catalana al núm. 341

DESEMBARCAMENT DE CEREALS, FARINES, PINSOS I FARRATGES

A partir del 1r TEU
Vegeu condicions d'aplicació. Taula 1.

7204

FERRALLA

20%

Taxa de la mercaderia

CONTENIDORS EN TRÀNSIT TERRESTRE amb entrada i/o sortida per ferrocarril

A partir de la 1a escala

40%

Tram

Vegeu condicions d'aplicació. Taula 2.

A partir de la 1a escala

Vaixells portacontenidors

40%

10%

20%

Valor

Mercaderia general i elements de transport (contenidors per a tots els orígens i destinacions;
UTI exceptuant els trànsits amb les comunitats autònomes de les Illes Balears i Canàries i les
ciutats de Ceuta i Melilla) plens i buits transportats en vaixells con-ro, ro-ro i portacontenidors
amb entrada/sortida marítima en servei marítim regular.

A partir de la 1a escala

Vaixells con-ro i ro-ro amb origen o destinació diferent de les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

CONTENIDORS i UTI amb entrada/sortida marítima en servei marítim regular

A partir de la 1a escala

Taxa del vaixell

Trànsit

Tram

Port base

CREUERS TURÍSTICS

Codis aranzelaris

BONIFICACIONS 2021 (ART. 245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 430

Condició
específica
a)
a)
b)

10%
15%
20%

Entre 200.000 i 500.000 t

Entre 500.001 i 1.000.000 t

30%
35%
40%

Entre 125.001 i 150.000 (TEU + UTI)

Entre 150.001 i 180.000 (TEU + UTI)

Més de 180.000 (TEU + UTI)

a)

a)

a)

a)

Condició
específica

40%

Més de 100.000 t

a)

a)

Condició
específica

a) S'aplica el percentatge de bonificació establert per al tram corresponent al tràfic total assolit cada any natural, a totes les t operades des de l'entrada en vigor.

Condicions específiques d'aplicació

20%

Bonificació

A partir de la 1 t

Tràfic anual

Es pren com a import per al càlcul de la bonificació l'import conjunt del tràfic d'operacions de desembarcament de cereals i les seves farines, pinsos i farratges per cada client, i s'entén per aquest el receptor, identificat com a consignee/destinatari de la mercaderia
en el document de coneixement d'embarcament. El client ha de posar en coneixement de l'Autoritat Portuària de Sevilla el moment en el qual se sobrepassi el tràfic de 100.000 t, la qual cosa ha d'acreditar fefaentment, i això per procedir a aplicar en conseqüència,
si així correspon, la bonificació establerta. En el cas que se superin les 100.000 t, la bonificació del 40% s'aplicaria sobre el total de les t mogudes.

Taula 3. Cereals i les seves farines; pinsos i farratges (sòlids a granel). Condicions d'aplicació. Taxa de la mercaderia

Suplement en llengua catalana al núm. 341

aplicables operades des de l'entrada en vigor.

a) S'aplica el percentatge de bonificació establert per al tram corresponent al tràfic total assolit cada any natural, a totes les unitats/t contingudes en aquestes i a les altres t que els siguin

Condicions específiques d'aplicació

20%

Bonificació

Entre 1 i 125.000 (TEU + UTI)

Tràfic anual (TEU i UTI plens i buits)

Taula 2. Mercaderia general i elements de transport (contenidors i UTI) plens i buits transportats en vaixells con-ro, ro-ro i portacontenidors. Condicions d'aplicació. Taxa de la mercaderia

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat del tram a les unidats/t compreses en aquest ( > 1.000.000 t), operades cada any natural a partir de l'entrada en vigor.

a) S'aplica el percentatge de bonificació establert per al tram corresponent al tràfic total assolit cada any natural, a totes les unitats/t operades des de l'entrada en vigor.

Condicions específiques d'aplicació

Més d'1.000.000 t

Tràfic anual

Bonificació

Es pren com a import per al càlcul de la bonificació l'import conjunt del tràfic de desembarcament de ferralla i embarcament de productes siderúrgics per client final.

Taula 1. Ferralla i productes siderúrgics. Condicions d'aplicació. Taxa de la mercaderia

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Taxa del vaixell

A partir de la primera escala

Tram

40%

Valor

Taxa de la mercaderia

A partir de la primera UTI

Tipus de mercaderia/tram

40%

Valor

Taxa del passatge

A partir del primer passatger

Tram

Condicions d'aplicació
Trams no previstos: 0% de bonificació.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de novembre de 2020

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: SEVILLA

40%

Valor

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 432

BONIFICACIONS 2021 (ART. 182)

10%
0%
10%

Terminal marítima de càrrega general

Terminal marítima de vehicles

Taxa d'ocupació
%

Terminal marítima de contenidors

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de: TARRAGONA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 433

Més de 100.000 tones.

Des de la primera tona

Petroquímics (líquids a granel) en règim de trànsit i transbord

20%

20%

20%

Més de 10.000 tones

30%

Entre 100.001 i 140.000 tones

10%

25%
10%

35%

20%

5%

30%

40%

40%

15%

30%

40%

25%

30%

40%

40%

40%

Valor

Més de 140.000 tones

2207B, 3826

Més de 150.000 tones

Entre 15.001 i 30.000 tones
Entre 10.000 i 15.000 tones

Més de 30.000 tones

Del 1501A a 1518B
Del 2709A a 2711C
Del 2806 a 2815
Del 2901 a 2906
Del 2915 a 2917
2207B, 2707,2801,2804,
2818,2832,2909,2910,
2921,2922,2926,2929,
2930,3811,3812,3814,
3823,3826,3907,3909

20%
10%

30%

Més de 100.000 tones

Més de 5.000 tones

Des de la primera tona

Des de la primera tona

Més de 5.000 tones

Més de 200.000 tones

Biocombustibles (exclosos trànsit i transbord)

Entre 11 i 40 escales
Entre 1 i 10 escales

Més de 40 escales

10%

30%

Més de 100.000 tones

Més de 40.000 tones

Entre 20.000 i 30.000 unitats

Més de 30.000 unitats

2710B
(27101921)

2815, 2901,2902,
2903,2905A,2909, 2910,
2915,2916,2921, 2922,
2930, 3907,3909B, 3102A

0801 a 0810

Del 1001 a 1007, 0713

2304,2306

Des de la primera escala

Més de 5 escales

30%

40%

Jet fuel A1

Hidròxid sòdic, butadiè-hexè,
estirè-benzè, dicloroetà, metanol-etilglicol, èters,
òxid de propilè, àcid acètic-acetat de vinil-acetat N-butil,
metil metacrilat, anilina, lisina, alimet
poliol, MDI, mescles d'urea amb nitrat d'amoni

PRODUCTES PETROQUÍMICS (exclosos trànsits)

FRUITA I HORTALISSES.

Altres productes agroalimentaris (blat, sègol, ordi, civada, blat de
moro, melca i pèsols farratgers)

Coca de soja, coca de colza - de gira-sol, de palma

Palla, alfals, polpa de remolatxa, pellofa de soja

1213, 1214, 2303, 2308

0101 a 0106

AGROALIMENTARIS A GRANEL

4701 a 4706;
4801 a 4823;

Paper i pasta de paper en trànsit

4401A

4701 a 4707;
4801 a 4823;

7216

Tot el capítol 72

Entre 10 i 50 escales

8702C, 8702D, 8702E, 8702F, Més de 50 escales
8703E, 8703F, 8703G, 8703H,
8703I, 8703J, 8703K, 8703L,
8704B, 8704C, 8704D, 8704E

Des de la primera UTI

Des del primer TEU

Taxa de la mercaderia

Taxa del passatge
Des del primer passatger

Tram
40%

Valor

S'apliquen les condicions específiques a), d), e) i h).

S'apliquen les condicions específiques a), d), e) i g).

S'apliquen les condicions específiques a), d), e) i g).
La bonificació és aplicable exclusivament a la mercaderia d'importació i per al càlcul dels trams
només es té en compte la mercaderia en importació.

S'apliquen les condicions específiques a), d), e) i g).

S'apliquen les condicions específiques a) i d). La bonificació a la T-1 s'aplica per cada servei
marítim.

A tots els subapartats d'AGROALIMENTARIS A GRANEL se'ls apliquen les condicions específiques
a), d), i g).
Per als codis aranzelaris especificats en "Altres productes agroalimentaris" s'aplica la bonificació si
es verifica la condició específica f). En cas que no es verifiqui la condició específica f) i s'efectuï el
tràfic mínim la bonificació és del 10%.

S'aplica la condició específica a).
A la bonificació de la partida 4401A se li aplica la condició específica g).

S'apliquen les condicions específiques a), h) i d).
En el cas de les mercaderies del codi 7216 se'ls aplica la bonificació indicada des de la primera t si
supera les 100.000 t, i la general en cas contrari. Li són aplicables les condicions específiques a), h)
i d).

S'apliquen les condicions específiques a) i d). La bonificació a la T-1 s'aplica per cada servei
marítim.

S'aplica la condició específica c). Aquesta bonificació és incompatible amb la que estableix l'article
245.3.bis

S'aplica la condició específica c)

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Suplement en llengua catalana al núm. 341

ANIMALS VIUS

Estelles

Embarcament/desembarcament, exclosos trànsits.

DEIXALLES DE FUSTA, PAPER I PASTA DE PAPER

Perfils de ferro o acer sense aliar

PRODUCTES SIDERÚRGICS Sense posar en contenidor.

VEHICLES en règim de mercaderia

Des de la primera escala

MERCADERIA GENERAL. Càrrega i descàrrega per rodament ("roll on-roll
off" o "ro-ro") en vaixells "con-ro" o "ro-ro" purs. Exclosos vehicles en règim de
mercaderia
40%

40%
40%

Des de la primera escala
Des de la primera escala

Valor Tram

Taxa del vaixell
Tram

CONTENIDORS.

Codis aranzelaris

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (Art. 245.3) Per incentivar la captació, la fidelització i el creixement de tràfics i dels serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic i social

Autoritat Portuària de: TARRAGONA
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7308B, 8501B

2621, 4004, 2516

2601A, 2601B, 2601C

2713A

2510, 3104B

2501,2507,2523B,2517,
2601C,2602,2606,2619,
2704,2827,2836A, 2840,
3102A,3102B,3102C,
3105,7404

Codis aranzelaris
Tram

Taxa del vaixell

Des de la 1a tona i 1r TEU

40%

40%

De 5.000 t a 10.000 tones
Més de 10.000 tones
Des de la 1a tona

30%
20%
40%

Més de 2.000.000 tones

15%
20%

D'1.000.001 a 2.000.000 tones

30%

20%

De 20.000 a 100.000 tones
De 500.000 t a 1.000.000 tones

40%

Més de 100.000 tones

Més de 400.000 tones

15%

Entre 10.000 i 80.000 tones

Valor
20%

Taxa de la mercaderia

Más de 80.000 tones

Valor Tram

Taxa del passatge
Tram

Valor

S'aplica la condició específica c)
S'apliquen les condicions específiques c) i d)
S'aplica a les mercaderies mogudes a través de la terminal intermodal "La Boella", del moll de
Galícia, i l'apartador ferroviari del moll de la Química

S'apliquen les condicions específiques a), d) i h) i només a les tones manipulades en règim
d'entrada o de sortida marítima.
La bonificació que preveu la partida 2713A s'aplica a les mercaderies descarregades i només es
consideren aquestes per al càlcul del tram de bonificació (exclòs el trànsit marítim).

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

d'una mateixa taxa (vaixell o mercaderia) per l'ordre de prevalença següent:
1r. Intermodalitat ferroviària
2n. Entrada/sortida marítima i trànsit marítim, en servei marítim
d) S'aplica quan finalitzi l'exercici una vegada justificats els tràfics efectuats
e) Les bonificacions d'aquest apartat no són aplicables a les operacions que es duguin a terme en terminals amb atracament atorgat en concessió.
f) La bonificació és aplicable sempre que les empreses estibadores d'aquests productes portin a terme, com a mínim en un 70% del còmput anual, un horari de lliurament no inferior a 10 hores diàries, de dilluns a divendres en dies laborables, ininterrompudament.
g) Per a cada codi aranzelari, la bonificació únicament és aplicable de manera individualitzada a les mercaderies considerades de manera expressa.
h) La bonificació i els trams a considerar són aplicables de manera individualitzada a cadascun dels codis aranzelaris.

Suplement en llengua catalana al núm. 341

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 d'aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia de l'exercici 2019.
L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.
En cap cas es pot superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.
L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Trams no previstos: 0% bonificació.
TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent a 20 peus.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc).
"Trànsit marítim", "transbord de mercaderies", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons les definicions que inclou l'annex II del text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.
Aquestes bonificacions no són aplicables en cap cas als tràfics portuaris que utilitzin instal·lacions en règim de concessió administrativa que, a l'entrada en vigor de la Llei 48/2003, hagin optat per l'aplicació de les quotes de les taxes d'utilització previstes per a instal·lacions
no concessionades amb les bonificacions que preveu el seu títol concessional.
Condicions específiques d'aplicació
a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor de la present Llei.
b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciant de cada tram les unitats que hi estan compreses a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor de la present Llei, i s'inicia la comptabilització de les mercaderies des de l'inici de l'exercici.
c) Si un determinat tipus de tràfic o servei marítim compleix les condicions per poder ser beneficiari de més d'un dels apartats que defineix aquesta taula s'ha d'aplicar de manera successiva, multiplicativament, sense superar el 40% de bonificació a la quota

Condicions generals d'aplicació

INTERMODALITAT FERROVIÀRIA

ALTRES PRODUCTES (aerogeneradors i les seves parts)

MINERALS I ALTRES PRODUCTES

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 435

Taxa del vaixell

A partir de primera escala

Tram

20%

Valor

Taxa de la mercaderia

A partir de la primera UTI

Tram

20%

Valor

Taxa del passatge

A partir del primer passatger

Tram

Condicions d'aplicació
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

20%

Valor

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: TARRAGONA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 436

BONIFICACIONS 2021 (ART.182).

La bonificació s'aplica exclusivament a la taxa d'ocupació de terrenys
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei

10%

TAXA D'OCUPACIÓ

Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats internacionals
No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

Terminal marítima de contenidors amb un tràfic de trànsit > 50%

TIPUS DE TERMINAL

Autoritat Portuària de: València

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 437

Des de la primera escala

Des de la primera escala

Des de la primera escala

VEHICLES NOUS: connectivitat marítima. Increment de servei marítim i concentració de
càrregues. Port de Sagunt

Connectivitat marítima de serveis de TMCD: creació de nous serveis marítims regulars

Concentració de càrregues. Servei marítim de tràfic ROPAX al port de València.

10%
15%
20%
30%
35%
40%

20%

40%

40%

35%

5%

15%
20%
25%

30%

40%

Entre 50.0000 i 60.000 unitats (plataformes, remolcs
i/o semiremolcs)
Entre 60.001 i 75.000 unitats (plataformes, remolcs
i/o semiremolcs)
Entre 75.001 unitats i 90.000 unitats (plataformes,
remolcs i/o semiremolcs)
Entre 90.001 unitats i 150.000 unitats
Entre de 150.001 unitats i 250.000 unitats
(plataformes, remolcs i/o semiremolcs)

Més de 250.000 unitats (plataformes, remolcs i/o
semiremolcs)

20%
25%

15%

Més de 225.000 passatgers/any

10%
Entre 125.001 i 175.000 passatgers/any
Entre 175.001 i 225.000 passatgers/any

40%

Més de 40.000 passatgers/any
Entre 75.000 i 125.000 passatgers/any

30%

20%

Entre 30.001 i 40.000 passatgers/any

10%

Entre 25.001 i 30.000 passatgers/any

40%

Valor

Entre 20.000 i 25.000 passatgers/any

Des del primer passatger

Taxa del passatge
CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Per al càlcul del percentatge a aplicar es fa el còmput anual de totes les escales
efectuades en els tres ports de l'Autoritat Portuària de València. S'aplica el %
corresponent al volum anual assolit per la companyia marítima des de la primera
escala.

‐ El tràfic manipulat l'any ha de ser almenys de 50.000 unitats (plataformes,
remolcs i/o semiremolcs)
‐ La bonificació al tram corresponent s'estableix tenint en compte el volum total
acumulat d'unitats (plataformes, remolcs i/o semiremolcs), i es calcula aplicant el
percentatge de bonificació sobre la T3 per unitat
‐ S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera unitat. Per al
càlcul del percentatge a aplicar es fa el còmput anual de totes les escales
efectuades en els tres ports de l'Autoritat Portuària de València.

S'aplica la bonificació sobre el tràfic de càrrega i descàrrega de PLATAFORMES,
REMOLCS I SEMIREMOLCS en serveis marítims "RO‐RO" (EXCLOSOS "RO‐PAX"),
sempre que es compleixin les condicions següents:

S'aplica el% corresponent al volum anual acumulat en l'exercici des del primer
passatger d'una mateixa naviliera.

S'aplica el % corresponent al volum anual acumulat en l'exercici des del primer
passatger d'una mateixa naviliera. Aquesta bonificació és incompatible amb la que
estableix l'article 245.3.bis

S'aplica el % corresponent al volum assolit per la companyia naviliera des de la
primera escala.

S'aplica a nous serveis RORO de TMCD que es creïn en els ports de l'APV. S'aplica
de la mateixa manera a totes les escales de serveis de transport marítim de curta
distància creats l'any en curs o l'any anterior. No es pot acumular amb la
bonificació corresponent a "concentració de càrregues de serveis marítims de
tràfic RO‐RO (exclosos els serveis marítims tipus ROPAX)". No es considera nou
servei el que deixi d'operar en algun dels ports de l'APV per desviar‐se a qualsevol
altre port dels que gestiona l'APV.

Serveis marítims al tràfic de vehicles no de curta distància, amb un nombre mínim
de 50 unitats de càrrega/descàrrega en l'escala d'una mateixa marca i assolint un
tràfic mínim de 50.000 unitats de la mateixa marca en el port. Aquesta bonificació
no és acumulable a d'altres, i el 40% és el màxim aplicable per escala.

Serveis marítims al tràfic de vehicles no de curta distància. S'aplica de la mateixa
manera des de la primera escala de l'any, a vaixells en un servei marítim dedicat al
tràfic de vehicles nous, si se superen les 15 escales anuals. S'ha de fer el còmput
anual de totes les escales efectuades en els tres ports de l'Autoritat Portuària de
València.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des del primer TEU i una vegada
assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des del primer TEU ple i una
vegada assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit. No és aplicable als
contenidors declarats en règim de trànsit marítim.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit per la companyia naviliera des de
la primera escala.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit per la companyia naviliera des de
la primera escala. Quan el vaixell sigui de tipologia Con‐Ro, però es dugui a terme
operació Ro‐Ro, s'aplica la bonificació corresponent a concentració de càrregues en
cas que sigui més beneficiosa per al subjecte passiu.

Dijous 31 de desembre de 2020

Concentració de càrregues de serveis marítims de tràfic "RO‐RO" (exclosos els serveis marítims
tipus "RO‐PAX")

Concentració de càrregues. Servei marítim de tràfic RO‐RO (exclosos els serveis marítims tipus
ROPAX)

Concentració de càrregues de serveis marítims de curta distància en trànsits exteriors a la UE

Entre 101 i 200 escales
Entre 201 i 400 escales
Entre 401 i 500 escales
Entre 501 i 650 escales
Entre 651 i 750 escales
Més de 750 escales

Des de la primera escala

VEHICLES NOUS: connectivitat marítima. Increment de servei marítim i concentració de càrregues

10%

20%

Valor Tram

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Concentració de càrregues. Servei marítim de tràfic ROPAX al port de Gandia

Des de la primera escala

Creuers
40%

Taxa de la mercaderia

Des de 1.000 TEU

15%
20%
30%

Tram

Contenidors buits (exclòs trànsit marítim).

30%

Més de 51 escales

15%
20%

Fins a 25 escales
Entre 26 i 51 escales
Més de 51 escales

Valor

Taxa del vaixell
Tram

Fins a 25 escales
Entre 26 i 51 escales

Des de 1.000 TEU plens

Codis aranzelaris

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Tràfic de contenidors. Port de Sagunt

Serveis marítims vaixells lo‐lo. Port de Sagunt

Serveis marítims amb vaixells con‐ro. Port de Sagunt

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS*

Autoritat Portuària de: València

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 438

7214,7215,7216

Embarcament i desembarcament (exclòs trànsit) de PRODUCTES SIDERÚRGICS

2833

7601

2520

Embarcament de sulfat sòdic

Embarcament i desembarcament (exclòs trànsit) d'alumini al port de Gandia

Embarcament de guix a granel

0701 a 0714

Llegums en contenidor: cigrons, llenties, etc.

Més de 250.000 t

30%

20%

16%

Des de 140.001 t

20%

12%

Entre 50.000 i 140.000 t

Entre 100.000 t i 250.000 t

20%

Més de 70.000 t

Valor

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona i una
vegada assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona i una
vegada assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit, una vegada superat pel subjecte
passiu el tràfic mínim exigit. Les primeres 69.999 t no tenen bonificació.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona i una
vegada assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona i una
vegada assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des del primer TEU i una vegada
assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des del primer TEU i una vegada
assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des del primer TEU i una vegada
assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona i una
vegada assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona i una
vegada assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit. S'aplica només a la mercaderia a
granel.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona i una
vegada assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit. S'aplica únicament a la
mercaderia en contenidor.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona. S'aplica
exclusivament a la mercaderia no instal∙lada en contenidors.

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera tona de l'any i una vegada el subjecte
passiu ha arribat al tràfic mínim exigit. S'aplica exclusivament a la mercaderia no
instal∙lada en contenidors.

S'aplica, si s'escau, igual des de la primera tona de l'any i una vegada el subjecte
passiu ha arribat al tràfic mínim exigit. S'aplica exclusivament a la mercaderia no
instal∙lada en contenidors.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona i una
vegada assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit. Els tràfics de tots dos codis
es comptabilitzen per separat. S'aplica exclusivament a la mercaderia no
instal∙lada en contenidors.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona per cada
comercialitzadora. Per a això, es liquida la taxa de la mercaderia al subjecte passiu
substitut, p. ex. el concessionari de la terminal, i s'aplica la bonificació
corresponent, que s'ha de traslladar a la comercialitzadora.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Dijous 31 de desembre de 2020

Des de 25.000 t

20%

20%

30%

30%

30%

30%

20%

Més de 35.000 t

Més de 35.000 t

2204A, 2204B,
2205A, 2205B, 2009

0201 a 0210

Més de 1.000 TEU

Més de 1.000 TEU

CAPÍTOL 03

Carn i derivats en contenidor

Embarcament i desembarcament (exclòs trànsit) de vins i els seus derivats.

Peix congelat i refrigerat en contenidor reefer

Fruites i hortalisses en contenidor reefer

CAPÍTOL 08 I 07

Més de 1.000 TEU

1001 al 1005, 1007,
1008, 1208, 1207,
1212, 1214, 2302,
2303, 2304, 2306,
2308, 2309B, 2834A,
3102A, 3102C, 3103 i
3105

Des de 20.000 t

Taxa del passatge

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Cereals en contenidor: userda, blat de moro deshidratat, farratges, raygrass, adobs, llavors i
altres productes agroalimentaris en contenidor

Més de 15.000 t

4001, 4002; 4011

Pneumàtics i cautxú en contenidor

20%

Entre 50.001 t i 300.000 t
Més de 300.000 t
30%

25%

5%
10%

Entre 50.001 i 100.000 t
Més de 100.000 t

Des de 25.000 t

15%

10%

Des de 10.000 t

Des de 30.000 t

20%

Des de 60.000 t

20%

40%

Des de 80.000 t

30%

20%

Entre 50.001 i 150.000 t

Més de 300.000 t

10%

Entre 150.001 i 300.000 t

Valor Tram

Fins a 50.000 t

Taxa de la mercaderia
Tram

8407, 8409, 8708,
8483, 8421, 7326

Valor

Embarcament i desembarcament (exclòs trànsit) de components d'AUTOMOCIÓ.

Taxa del vaixell

10 (01,03,05,07)

48 (01,02,05,10,
11,16,17,23)

Tram

Embarcament i desembarcament (exclòs trànsit) de CEREALS, pinsos i farratges i altres
productes agroalimentaris a granel

Embarcament i desembarcament (exclòs trànsit) de PAPER I PASTA DE PAPER

7208A, 7209 A

Embarcament i desembarcament (exclòs trànsit) de PRODUCTES SIDERÚRGICS

4701 a 4706 i 4801 a
4812

2523 A, 2523 B

2711 B

Codis aranzelaris

Embarcament de CIMENT

GAS NATURAL (inclòs el trànsit marítim)

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS*
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Quan es compleixi la condició

Taxa del vaixell

30%

10%

Valor

15%
20%

Entre 50.001 i 99.999 tones
Des de 100.000 t

Des del primer TEU

Des del primer vehicle i des de la primera
plataforma.

40%

40%

40%

10%

Des del primer TEU

15%

Des de 10.000 t
Fins a 50.000 tones

15%

7%

Entre 150.000 i 200.000 t
Més de 200.000 t

Valor Tram

Taxa de la mercaderia
Tram

Taxa del passatge

no concessionades amb les bonificacions previstes en el seu títol concessional
10.‐ Per a la percepció de la quantia d'aquestes bonificacions és condició prèvia necessària que el subjecte passiu estigui correctament integrat a València port PCS i la informació es transmeti correctament a través de la plataforma digital esmentada.

7.‐ S'apliquen igual a cada subjecte passiu dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i les condicions esmentats
8.‐ "Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del TRLPMM, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.
9.‐ Aquestes bonificacions no són aplicables en cap cas als tràfics portuaris que utilitzin instal∙lacions en règim de concessió administrativa que, a l'entrada en vigor de la Llei 48/2003, hagin optat per l'aplicació de les quotes de les taxes d'utilització previstes per a instal∙lacions

Condicions d'aplicació generals:
1.‐ L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 d'aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia de l'exercici 2019.
2.‐ L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi assolit el límit de l'import total màxim per a l'exercici.
3.‐ En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació referent a una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic
4.‐ Els tràfics i serveis es comptabilitzen de manera acumulativa durant l'any natural
5.‐ Trams no previstos: 0% de bonificació
6.‐ S'apliquen igual a totes i cadascuna de les escales, tones, unitats o passatgers dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i les condicions esmentats

Tram
Valor

S'aplica als vaixells que utilitzin exclusivament combustible GNL, electricitat
subministrada des del moll, bateries, hidrogen o qualsevol altre combustible
alternatiu per a l'alimentació dels seus motors auxiliars.

S'aplica als vaixells que utilitzin com a combustible gas natural liquat (d'ara
endavant, GNL) per a la seva propulsió en alta mar, excloent‐ne els que es
dediquin al transport de GNL

S'aplica, si s'escau, de la mateixa manera des del primer TEU aportat pel subjecte
passiu, i només als tràfics de contenidor origen/destinació les zones d'activitats
logístiques gestionades directament o indirectament per l'Autoritat Portuària de
València i/o per València Plataforma Intermoda i Logística (VPI)

S'aplica, si s'escau, des del primer vehicle turisme nou o plataforma aportats pel
subjecte passiu que entri o surti del recinte portuari transportat en ferrocarril. Als
efectes d'aquesta bonificació s'inclouen les mercaderies d'entrada o sortida
marítima que siguin operats en la terminal ferroviària de Fuente San Luis. Per a la
percepció d'aquesta bonificació és requisit imprescindible registrar
adequadament la informació en el PC.

S'aplica, si s'escau, des del primer contenidor aportat pel subjecte passiu
mitjançant transport ferroviari amb origen o destinació al recinte portuari. Als
efectes d'aquesta bonificació s'inclouen els contenidors d'entrada o sortida
marítima que siguin operats en la terminal ferroviària de Fuente San Luis. Per a la
percepció d'aquesta bonificació és requisit imprescindible registrar
adequadament la informació en el PC.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona i una
vegada assolit pel subjecte passiu el tràfic mínim exigit.

S'aplica el % corresponent al volum anual assolit des de la primera tona.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Suplement en llengua catalana al núm. 341

VAIXELLS: disminució d'emissions contaminants i eficiència energètica

Implantació a les ZALES (APV)

Desenvolupament de la intermodalitat al port de València i de Sagunt. Tràfics ferroviaris de
vehicles nous sense matricular i plataformes

Desenvolupament de la intermodalitat al port de València i de Sagunt. Tràfics ferroviaris de
contenidors

4410, 4411

2508A

Embarcament i desembarcament d'argila

Embarcament i desembarcament de taulers de fusta al port de Gandia

2905A

Codis aranzelaris

Embarcament i desembarcament de metanol

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS*

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 440

Taxa del vaixell

A partir de la primera escala

Tram

40%

Valor

Taxa de la mercaderia

A partir de la primera UTI

Tram

20%

Valor

Taxa del passatge

A partir del primer passatger

Tram

L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de novembre de 2020.

UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)

Condicions d'aplicació

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: VALÈNCIA

40%

Valor

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 341
Dijous 31 de desembre de 2020
Secc. I. Pàg. 441

Codis aranzelaris

Taxa del vaixell

Quan es compleixi la condició

Vegeu condicions d'aplicació. Taula 1

Tram

Taxa de la mercaderia

Vegeu taula 2 de condicions d'aplicació

Tram
Valor
Vegeu taula 1 de condicions d'aplicació

S'aplica de la mateixa manera a totes les escales que pertanyin a un servei marítim i l'escala immediatament anterior de les
quals queda fora de l'àmbit del transport marítim de curta distància, tal com es defineix al TRLPMM, amb l'excepció de les
que venen imposades per condicions tècniques associades a la navegació del Canal de Suez i les escales en ports insulars.

Vegeu taula 2 de condicions d'aplicació

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

6.‐ Aquestes bonificacions no són aplicables en cap cas als tràfics portuaris que utilitzin instal∙lacions en règim de concessió administrativa que, a l'entrada en vigor de la Llei 48/2003, hagin optat per l'aplicació de les quotes de les taxes d'utilització previstes per a instal∙lacions no concessionades amb les
bonificacions que preveu el seu títol concessional.

40%

Valor

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.4). Per potenciar i consolidar el paper d'Espanya com a plataforma logística internacional.

1.‐ L'import total de les bonificacions de l'art. 245.4 no pot ser superior al límit conjunt que estableix el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària per a l'exercici 2021.
2.‐ Els tràfics i serveis es comptabilitzen de manera acumulativa durant l'any natural
3.‐ Trams no previstos: 0% de bonificació
4.‐ S'apliquen de la mateixa manera a cada subjecte passiu dins de cada tràfic o servei marítim en els trams i les condicions esmentats
5.‐ "Trànsit marítim" i "servei marítim regular" segons les definicions que inclou l'annex II del TRLPMM, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

Condicions d'aplicació generals:

Contenidors: connectivitat marítima. Millora temps de trànsit de l'escala transoceànica.

CONTENIDORS trànsit marítim. Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on‐lift off"). Port de València

Serveis marítims de línia regular de contenidors. Port de València

PROPORCIÓ DE TRÀNSIT EN EL CONJUNT DE LES TERMINALS DEL PORT DE VALÈNCIA
t>50%: Bonificació màxima 60%

Autoritat Portuària de: València
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Milions GT
1,5 a 1,99
2 a 4,99
5 a 9,99
10 a 24,99
25
Bonificació (%)

5
10
20
25
30

Per compliment tràfic
mínim

o
o
o
o
o
o

Milions GT

Tràfic assolit el 2021

1,5 a 1,99
2 a 4,99
5 a 9,99
10 a 24,99
25
Bonificació (%)

40
45
50
55
60

A l'increment de tràfic 2021 vs 2020

(*) L'Autoritat Portuària de València ha d'aplicar el criteri, escales o GT, i ha de considerar el més avantatjós per als interessos de l'operador.

Escales
75 a 100
101 a 199
200 a 499
500 a 999
1.000

Als increments de tràfic que hi hagi el 2021 sobre 2020, i en funció de l'interval de tràfic assolit el 2021,
s'apliquen exclusivament els següents percentatges de bonificació.(*)

c) Per increment de tràfic:

Suplement en llengua catalana al núm. 341

S'aplica un 5% addicional a l'anterior als operadors que en els tres últims anys, inclòs 2021, hagin aportat un volum mitjà
igual o superior al tràfic més baix reflectit en l'esglaó que els correspongui el 2021. En cas que el tràfic aportat el 2021 suposi
per a l'operador passar a un esglaó superior de l'estructura definida, se li aplica igualment aquesta bonificació addicional.(*)

o
o
o
o
o
o

Tràfic mínim exigit 2021

b) Per fidelització:

Escales
75 a 100
101 a 199
200 a 499
500 a 999
1.000

S'aplica el percentatge de bonificació que correspongui per assolir el tràfic mínim establert. (*)

a) Per compliment de tràfic mínim:

Port de València

TAULA 1: CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES PER A CONTENIDORS. Taxa al vaixell "lo‐lo"
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45%

50%

55%

60%

Fins a 15%

Fins a 20%

Més 20%

Bonificació a
l'increment
40%

Fins a 10%

Fins a 5%

Increment

Per increment tràfic 2021 vs 2020

Als increments de tràfic que hi hagi el 2021 sobre 2020 s'apliquen exclusivament els percentatges de bonificació següents
sempre que el 2021 s'assoleixi el tràfic mínim de 7.000 TEU

c) Per increment de tràfic:

Suplement en llengua catalana al núm. 341

S'aplica un 10% addicional a l'anterior als operadors que en els tres últims anys, inclòs 2021, hagin aportat un volum mitjà
igual o superior al tràfic més baix reflectit en l'esglaó que els correspongui el 2021. En cas que el tràfic aportat el 2021 suposi
per a l'operador passar a un esglaó superior de l'estructura definida, se li ha d'aplicar igualment aquesta bonificació addicional.

b) Per fidelització:

5
10
15
20
25

7.000 ‐ 14.999
15.000 ‐ 24.999
25.000 ‐ 49.999
50.000 ‐ 400.000
Superior a 400.000
Bonificació (%)

Per compliment tràfic
mínim

Tràfic mínim exigit contenidors plens (TEU)

S'aplica el percentatge de bonificació que correspongui per assolir el tràfic mínim establert.

a) Per compliment de tràfic mínim:

Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on‐lift off" o "lo‐lo"). Port de València

TAULA 2: CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES PER A CONTENIDORS. Taxa a la mercaderia. Contenidors plens en
trànsit marítim
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BONIFICACIONS 2021 (ART.182)

Terminal de contenidors

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

Taxa d'ocupació
%
30%

Per impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seva adaptació als mercats
internacionals
No superior al 30% de la quota de la taxa d'ocupació

Autoritat Portuària de: VIGO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Codis aranzelaris

Taxa del vaixell

A partir de la 1a escala

Tram

40%

Valor

Tram

Taxa de la mercaderia

2516, 6801,
6802

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ. Granit en convencional i altres
manufactures de pedra

Des de la 1a escala

40%

10%
40%
30%

Més de 150.000 t
Entre 50.000 i 150.000 t

40%

Més de 15.001 t
Entre 5.000 i 10.000 t

10%

Entre 10.000 i 20.000 t
25%

20%

Entre 20.001 i 30.000 t

Entre 10.001 i 15.000 t

40%
30%

Entre 30.001 i 50.000 t

15%

Entre 25.000 i 50.000 t
Més de 50.001 t

25%
20%

Més de 75.000 t

10%

20%

Entre 50.001 i 75.000 t

Entre 5.001 i 10.000 UTI

Entre 10.001 i 20.000 UTI

30%
30%

40%

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

S'aplica la bonificació des de la primera escala produïda a partir de l'entrada en vigor de la
present Llei i des del primer dia d'estada, quan aquestes siguin superiors a 2 dies i inferiors
a 8 dies.

Només per a mercaderia no en contenidor.

S'aplica la condició específica a).

Només per a mercaderia no en contenidor.

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a) .
Només per a mercaderia no en contenidor.

Només per a mercaderia no en contenidor.

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).
S'aplica a tots els vaixells de mercaderia general convencional que pertanyen a un servei
marítim, l'escala immediatament anterior i/o posterior del qual quedi fora de l'àmbit del
TMCD

Només per a les unitats declarades en règim d'estimació simplificada. Aquesta bonificació
és incompatible amb la que estableix l'article 245.3.bis

S'aplica la condició específica a).
Només s'aplica la bonificació a la taxa del vaixell en escales pertanyents a serveis marítims
que hagin superat les 5.000 UTI/any.

S'aplica la condició específica a).
Només per a les unitats en contenidor en tràfic lo-lo i per volum de tràfic per declarant.

S'aplica la condició específica a).
S'aplica a tot el tràfic en contenidor que pertany a un servei marítim, l'escala immediatament
anterior i/o posterior del qual queda fora de l'àmbit del TMCD

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica b)

Dijous 31 de desembre de 2020

Condicions generals d'aplicació:
L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.
L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.
En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.
L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Trams no previstos: 0% de bonificació.
TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)
En aquesta taula, les bonificacions per element de transport són incompatibles amb les bonificacions per codi aranzelari per a un mateix tràfic si aquest és amb contenidors.
"Trànsit marítim", "entrada/sortida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons definicions incloses a l'annex II del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.
Condicions específiques d'aplicació:
a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit, per declarant, a totes les unitats operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.
b) S'aplica a les escales i els passatgers operats a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

VAIXELLS O ARTEFACTES FLOTANTS AMB ESCALA
D'AVITUALLAMENT, APROVISIONAMENT O REPARACIÓ, segons
declaració de l'objecte de l'escala.

7308B, 8501B

7601 a 7604

7208A, 7209A,
7214, 7225,
7226

PRODUCTES EÒLICS. Aerogeneradors, maquinària i peces en
convencional.

ALUMINI en convencional

PRODUCTES LAMINATS I BARRES DE FERRO O ACER en
convencional

15%

10%

Entre 50 i 100 escales

Més de 12 escales

20%

Entre 101 i 200 escales

Més de 20.000 UTI

30%

30%

15%

Valor

A partir del primer
passatger

Taxa del passatge
Tram

Suplement en llengua catalana al núm. 341

Connectivitat marítima. Millora temps de trànsit en escala oceànica.
MERCADERIA GENERAL CONVENCIONAL

MERCADERIA GENERAL. Càrrega i descàrrega per rodament ("roll onroll off" o "ro-ro"). Exclosos els vehicles en règim de mercaderia

Fruites

Més de 1.000 TEU

801 a 814

Peces automòbil

30%

Més de 1.000 TEU

8407, 8408,
8706, 8707,
8708

Més de 200 escales

Més de 1.000 TEU

4408 a 4413

Fusta elaborada

30%

Més de 1.000 TEU

Més de 10 escales

Connectivitat marítima. Millora temps de trànsit en escala oceànica.

Vaixells portacontenidors

Valor

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

CONTENIDORS entrada/sortida marítima i trànsit marítim, en servei marítim regular. Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o "lo-lo")

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: VIGO
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Taxa del vaixell

Des de la primera escala

Tram

20%

Valor

Taxa de la mercaderia

Des de la primera UTI

Tram

20%

Valor

Tram

Taxa del passatge

Trams no previstos: 0% de bonificació.
S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit, per declarant, a totes les unitats operades a partir de l'1 de març de 2020.
L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles amb les de l'article 245.3 no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)

Condicions d'aplicació

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: VIGO

Valor
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30%
15%

Entre 90.000 i 109.999 t
Entre 70.000 i 89.999 t

25%
15%

De 40.000 t en endavant
Entre 20.000 i 39.999 t

De 80.000 t en endavant

De 10.000 t en endavant

4701, 4702, 4703,
4704, 4705, 4706

3102C

De 40.000 t en endavant

5%

10%

15%

40%

10%

Entre 10.000 i 29.999 TEU

A partir de la 1a tona

20%

Entre 30.000 i 55.999 TEU

30%

35%

Entre 110.000 i 124.999 t

De 56.000 TEU en endavant

40%

Valor

De 125.000 t en endavant

Tram

Taxa de la mercaderia

2506

40%

10%

15%

40%

Valor

Taxa del passatge

A partir del 1r passatger

Tram
40%

Valor

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual assolit, al conjunt del tràfic de cada producte de l'Autoritat Portuària de Vilagarcía l'any 2021.

Condicions específiques d'aplicació

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (vaixell, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'Autoritat Portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'aquestes bonificacions una vegada que s'hagi arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2021 en aquesta Autoritat Portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2019.

Condicions generals d'aplicació:

UREA. Sense instal·lar en contenidors

Entre 10 i 19 escales

De 20 escales en endavant

A partir de la 1a escala

Tram

Taxa del vaixell

(ART.245.3) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

0303A, 0303B, 0304,
A partir de la 1a escala
0306, 0307

7601

4410, 4411, 4412,
4408

Codis aranzelaris

BONIFICACIONS 2021

Suplement en llengua catalana al núm. 341

PASTA DE PAPER. Sense instal·lar en contenidors

QUARS. Sense instal·lar en contenidors

PESCA CONGELADA. Sense instal·lar en contenidors

ALUMINI. Sense instal·lar en contenidors

CONTENIDORS entrada/sortida marítima en servei marítim
regular. Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o "lo-lo")

FUSTES. Fustes i taulers. Sense instal·lar en contenidors

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de: VILAGARCIA
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Taxa del vaixell

Des de la primera escala

Tram

20%

Valor

Taxa de la mercaderia

Des de la primera UTI

Tram

20%

Valor

Tram

Taxa del passatge

Aquestes bonificacions són aplicables a les taxes meritades a partir de l'1 de març de 2020.

UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc)

Condicions d'aplicació
Trams no previstos: 0% de bonificació.

Trànsits regulars de passatge o de càrrega rodada que uneixen el
territori peninsular espanyol amb les comunitats autònomes de les Illes
Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla

TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS 2021 (ART.245.3 bis) Per incentivar tràfics i serveis marítims que coadjuvin en el desenvolupament econòmic o social

Autoritat Portuària de: VILAGARCÍA

Valor
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ANNEX XIII
Béns del patrimoni històric espanyol
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional seixanta-sisena d’aquesta
Llei, a continuació s’especifiquen els béns del patrimoni històric als quals aquesta és
aplicable.
Grup I. Béns singulars declarats patrimoni mundial
Tots els béns inscrits a la llista de patrimoni mundial a Espanya, d’acord amb la relació
següent:
Andalusia
Mesquita de Còrdova (novembre 1984).
Alhambra i Generalife. Granada (novembre 1984).
Catedral, Alcàsser i Arxiu d’Índies de Sevilla (desembre 1987).
Parc Nacional de Doñana (1994).
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).
Dòlmens d’Antequera (2016).
Ciutat Califal de Medina Azahara (2018).
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).
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 Font d’El Trucho (Asque, Colunga, Osca).
Abric del pla d’El Pulido (Casp, Saragossa).
Cova d’El Chopo (Obón, Terol).
Abric de Santa Anna I (Castellonroi, Osca).
Abrics del conjunt de Las Tajadas de Bezas (Bezas, Terol).
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Béns inclosos en el camí de Santiago (desembre de 1993):
Església i torre d’Aruej.
Granja de San Martín.
Pardina de Solano.
Astúries
Preromànic asturià (desembre 1985 i ampliació de 2000):
Santa María del Naranco.
San Miguel de Lillo.
Santa Cristina de Lena.
Cambra Santa Catedral de Oviedo.
San Julián de los Prados.
Camí de Santiago del nord, ampliació del camí francès de Santiago (2015).
Balears
Paisatge cultural de la serra de Tramuntana (juny 2011).
Canàries
Parc nacional de Garajonay. Gomera (desembre 1986).
Parc nacional del Teide. Tenerife (juny 2007).
Paisatge Cultural de Cingle Caigut i Muntanyes Sagrades de Gran Canària (2019).
Cantàbria
Cova d’Altamira. Santillana del Mar (desembre 1985).
Ampliació: la cova d’Altamira i l’art rupestre de la cornisa cantàbrica (juny 2008).
Camí de Santiago del nord, ampliació del camí francès de Santiago (2015).
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).
Béns inclosos en el camí de Santiago (desembre 1993):
Església de San Juan de Ortega.
Monestir de San Zoilo, Carrión de los Condes, Palència.
Església col·legiata de San Isidoro, Lleó.
Jaciments d’art rupestre prehistòric de la vall del Côa i Siega Verde (2010).
Fagedes de Pics d’Europa (2017):
Cuesta Fría.
Canal d’Asotín.
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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 municipal 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).
Patrimoni del Mercuri: Almadén (juny 2012).
Fagedes d’Ayllón (2017):
Tejera Negra.
Catalunya
Park Güell, Palau Güell, Casa Milà a Barcelona (novembre 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 Tarraco (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’Albi, les Garrigues).
Façana de la Nativitat i la Cripta de la Sagrada Família, Casa Vicens, Casa Batlló i
Cripta de la Colònia Güell (juliol 2005).
Extremadura
Monestir de Guadalupe. Càceres (desembre 1993).
Conjunt arqueològic de Mèrida. Badajoz (desembre 1993).
Galícia
La muralla romana de Lugo (desembre 2000).
Béns inclosos en el camí de Santiago (desembre 1993):
Conjunt etnogràfic de pallozas a O’Cebreiro, Lugo.
Monestir de Samos, Lugo.
Nucli rural, església i pont medieval de Leboreiro, Melide, A Coruña.
Torre d’Hèrcules (juny 2009).
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Madrid
Monestir d’El Escorial. San Lorenzo de El Escorial. Madrid (novembre 1984).
Paisatge cultural d’Aranjuez (desembre 2001).
Universitat i barri històric d’Alcalá de Henares (desembre 1998).
Fagedes d’Ayllón (2017):
Montejo.
Múrcia
Béns inclosos en l’art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica (desembre
1998):
Barranc de Los Grajos (Cieza).
Monte Arabí (Iecla).
Cañaica del Calar (Moratalla).
La Risca (Moratalla).
Abric d’El Milano (Mula).
Navarra
Béns inclosos en el camí de Santiago (desembre 1993):
San Pedro de la Rúa, Estella.
Santa María la Real, Sangüesa.
Santa María, Viana.
Camí de Santiago del nord, ampliació del camí de Santiago (2015).
Fagedes de Navarra (2017):
Lizardoia.
Aztaparreta.
La Rioja
Monestirs de Suso i Yuso, San Millán de la Cogolla. La Rioja (desembre 1997).
Béns inclosos en el camí de Santiago (desembre 1993):
Església de Santiago, Logronyo.
Església imperial de Santa María de Palacio, Logronyo.
Església de l’Asunción de Nuestra Señora, Navarrete.
Camí de Santiago del nord, ampliació del camí de Santiago (2015).
País Basc
Pont Bizkaia (juliol 2006).
València
La Llotja de València, València (desembre 1996).
El Palmerar d’Elx (desembre 2000).
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Béns inclosos en l’art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica (desembre
1998):
Cova Remígia (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 nacional de catedrals
Andalusia
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Almeria. Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación.
Cadis. Catedral de Santa Cruz.
Cadis. Nuestro Señor San Salvador. Jerez de la Frontera. Catedral.
Còrdova. Catedral de l’Asunción de Nuestra Señora. Mesquita.
Granada. Catedral de l’Anunciación.
Huelva. Nuestra Señora de la Merced. Catedral.
Guadix, Granada. Catedral de l’Encarnación de la Asunción.
Jaén. Catedral de l’Asunción de la Virgen.
Màlaga. Catedral de l’Encarnación.
Sevilla. Catedral de Santa María.
Cocatedral de Baza.
Cadis Vella. Excatedral.
Baeza, Jaén. La Natividad de Nuestra Señora. Excatedral.
Aragó

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Osca. Catedral de la Transfiguración del Señor.
Terol. El Salvador. Albarracín, catedral.
Barbastro, Osca. Catedral de Santa María.
Jaca, Osca. Catedral de San Pedro Apóstol.
Terol. Catedral de Santa María de Mediavilla.
Saragossa. Salvador. Catedral.
Tarazona, 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 del Salvador.
Burgos. Catedral de Santa María.
Lleó. Catedral de Santa María.
Astorga, Lleó. Catedral de Santa María.
Palència. Catedral de San Antolín.
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Salamanca. Catedral nova de l’Asunción de la Virgen.
Ciudad Rodrigo, Salamanca. Catedral de Santa María.
Segòvia. Catedral de Santa María.
Burgo de Osma, Sòria. Catedral de l’Asunción.
Valladolid. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
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 Canàries. Església de Santa Ana.
– La Laguna. Catedral de La Laguna, església de Nuestra Señora de los Remedios.
Catalunya
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Barcelona. Catedral de 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.
Sagrada Família, Barcelona.
Cantàbria

– Santander. Catedral de l’Asunción de la Virgen.
Extremadura
–
–
–
–
–

Badajoz. Catedral de San Juan Bautista.
Coria, Càceres. Catedral de l’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.
Tui, Pontevedra. Catedral de l’Asunción.
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– Cocatedral de Vigo.
– Cocatedral de Ferrol.
– San Martiño de Foz, Lugo.
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 l’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 l’Asunción de Nuestra Señora.
– Santo Domingo de la Calzada. Catedral del 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. Segorbe. Catedral.
Alacant. Cocatedral de Sant Nicolau.
Castelló. Santa Maria. Cocatedral.
Ceuta

– La Asunción. Catedral.
Grup III. Altres béns culturals
Andalusia
Conjunt arqueològic de Madinat Al-Zahra (Còrdova).
Aragó
La cartoixa de Nuestra Señora de Aula Dei a Peñaflor (Saragossa).
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Astúries

Monestir de San Salvador de Cornellana. Salas.
Balears
La Llotja de Palma.
Canàries
Zona arqueològica Las Fortalezas (Santa Lucía de Tirajana, Gran Canària).
Cantàbria
El palau de Sobrellano.
Castella-la Manxa
Jaciment arqueològic de La Vega Baja de Toledo.
Castella i Lleó
Cartoixa de Miraflores (Burgos).
Catalunya
Jaciment d’Empúries.
Extremadura
Monestir de Guadalupe (Càceres).
Galícia
Monestir de Santa María a Real d’Oseira (Ourense).
Madrid
Palau de Goyoneche a Nuevo Baztán.
Múrcia
Amfiteatre romà de Cartagena i jaciment arqueològic de San Esteban.
Navarra
Monestir de Leyre a Yesa.
País Basc
Salines de Añana (Añana, Araba/Álava).
La Rioja
Castell de Leiva (La Rioja).
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València
Monestir de Santa Maria de la Valldigna a Simat de Valldigna (València) i cartoixa de
Vall de Crist a Altura (Castelló).
Ceuta
Fortins neomedievals i porta califal del segle XI.
Melilla
Fort de Victoria Chica i fort d’El Rosario.
ANNEX XIV
Infraestructures científiques i tècniques
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gran telescopi CANARIAS.
Observatoris de Canàries (Teide i Roque de los Muchachos).
Observatori astronòmic de Calar Alto.
Radiotelescopi IRAM 30M.
Centre astronòmic de Yebes.
Observatori astrofísic de Javalambre.
Sistema d’observació costaner de les Illes Balears.
Plataforma oceànica de Canàries.
Banc d’assajos de la Plataforma oceànica de Canàries.
Xarxa Espanyola de Supercomputació:

• Supercomputadors MareNostrum i MinoTaure del Barcelona Supercomputing Center
– Centre Nacional de Supercomputació.
• Supercomputador Altamira a la Universitat de Cantàbria.
• Supercomputador Tirant a la Universitat de València.
• Supercomputador Caesaraugusta a la Universitat de Saragossa.
• Supercomputador Finis Terrae a la Fundació Centre Tecnològic de Supercomputació
de Galícia (CESGA).
• Supercomputador Magerit al Centre de Supercomputació i Visualització de Madrid
(CesViMa) de la Universitat Politècnica de Madrid.
• Supercomputador Pirineus del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.
• Supercomputador La Palma a l’Institut Astrofísic de Canàries.
• Supercomputador Picasso a la Universitat de Màlaga.
• Supercomputador Caléndula a la Fundació Centre de Supercomputació de Castella
i Lleó.
• Supercomputador Lusitania a la Fundació Computació i Tecnologies Avançades
d’Extremadura.
• Supercomputador Cibeles a la Universitat Autònoma de Madrid.
– Vaixell de recerca oceanogràfica (BIO) Hespérides.
– Vaixells de recerca oceanogràfica (BIO) de l’Institut Espanyol d’Oceanografia.
– Vaixells de recerca oceanogràfica (BIO) de l’Agència Estatal Consell Superior de
Recerques Científiques.
– Vaixell de recerca oceanogràfica SOCIB.
– Sala blanca integrada de micro i nanofabricació del Centre Nacional de
Microelectrònica.
– Infraestructura de micro i nanofabricació del Centre de Tecnologia Nanofotònica.
– Central de Tecnologia de l’Institut de Sistemes Optoelectrònics de la Universitat
Politècnica de Madrid.
– Base antàrtica espanyola Juan Carlos I.
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– Base antàrtica espanyola Gabriel de Castilla.
– Institut d’Hidràulica Ambiental de Cantàbria.
– Infraestructures integrades costaneres per a experimentació i simulació de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
– Centre d’Experiències Hidrodinàmiques d’El Pardo (INTA).
– Biscay Marine Energy Platform.
– Laboratori de microscòpies avançades de la Universitat de Saragossa.
– Centre Nacional de Microscòpia Electrònica de la Universitat Complutense de
Madrid.
– Divisió de Microscòpia Electrònica de la Universitat de Cadis.
– Unitat de Microscòpia Electrònica Aplicada a Materials de la Universitat de
Barcelona.
– Plataformes de bioenginyeria, biomaterials i nanomedicina del CIBER-BBN.
– Infraestructura preclínica i de desenvolupament de tecnologies de mínima invasió
del CCMIJU.
– Centre Andalús de Nanomedicina i Biotecnologia del BIONAND.
– Plataforma de seqüenciació i proteòmica del CNAG-CRG.
– Plataforma de metabolòmica del Centre de Ciències Òmiques.
– Laboratori d’alta seguretat biològica del CRESA.
– Laboratori d’alta seguretat biològica del CISA.
– Infraestructura d’imatge translacional avançada del CNIC.
– Plataforma d’imatge molecular i funcional de CIC-biomaGUNE.
– Imaging La Fe de la Fundació per a la Recerca de l’Hospital Universitari La Fe.
– Unitat de Bioimatge Complutense de la Universitat Complutense de Madrid.
– Sincrotró ALBA.
– Reserva biològica de Doñana.
– Plataforma solar d’Almeria.
– Laboratori nacional de fusió.
– Laboratori subterrani de Canfranc.
– Centre Nacional de Recerca sobre l’Evolució Humana.
– Laboratori de ressonància magnètica nuclear de la Universitat de Barcelona.
– Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear Manuel Rico del CSIC.
– Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear d’Euskadi.
– Centre de Làsers Polsats Ultracurts Ultraintensos.
– Centre Nacional d’Acceleradors.
– Xarxa Acadèmica i de Recerca espanyola RedIRIS.
– Infraestructura per al cultiu de la tonyina vermella.
(Els quadres resum d’ingressos i despeses es publiquen únicament en la versió en
castellà)
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SECCIÓ 01. CASA DE S. M. EL REI
Sense modificacions.
SECCIÓ 02. CORTS GENERALS
Sense modificacions.
SECCIÓ 03. TRIBUNAL DE COMPTES
Sense modificacions.
SECCIÓ 04. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sense modificacions.
SECCIÓ 05. CONSELL D’ESTAT
Sense modificacions.
SECCIÓ 06. DEUTE PÚBLIC
Sense modificacions.
SECCIÓ 07. CLASSES PASSIVES
Sense modificacions.
SECCIÓ 08. CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Sense modificacions.
SECCIÓ 09. APORTACIONS AL MUTUALISME ADMINISTRATIU
Sense modificacions.
SECCIÓ 10. CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA
Sense modificacions.
SECCIÓ 12. MINISTERI D’AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ
IMPORT DE CRÈDIT EN MILERS D’EUROS: 4.000
ALTA
Secció: 12 Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
Servei: 04 Secretaria d’Estat d’Afers Exteriors i per a Iberoamèrica i el Carib.
Programa: 142A. Acció de l’Estat a l’exterior.
Article: 40.
BAIXA
Secció: 12 Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
Servei: 04 Secretaria d’Estat d’Afers Exteriors i per a Iberoamèrica i el Carib.
Programa: 142A. Acció de l’Estat a l’exterior.
Article: 49.
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PROJECTE D’INVERSIÓ
Dotació pressupostària específica destinada al cofinançament per meitats entre la
Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, amb 4 milions d’euros cada
una, per a projectes d’ajuda humanitària per a refugiats i asilats.
SECCIÓ 13. MINISTERI DE JUSTÍCIA
Sense modificacions.
SECCIÓ 14. MINISTERI DE DEFENSA
Sense modificacions.
SECCIÓ 15. MINISTERI D’HISENDA
Sense modificacions.
SECCIÓ 16. MINISTERI DE L’INTERIOR
ALTA
Secció: 16 Ministeri de l’Interior.
Servei: 2.
Programa: 132A.
Capítol:
Article: 6 Nova comissaria de la Policia Local al barri de Santa Eugènia de Girona.
Import: 800.000 euros.
BAIXA
Secció: 16 Ministeri de l’Interior.
Servei: 3 DG de la Policia.
Programa: 132A.
Capítol:
Article: 2.
Import: 800.000 euros.
SECCIÓ 17. MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453C Conservació i explotació de carreteres.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 61.
Superprojecte: 2006 17 38 3748.
Nom: (Nou) N-621 LLEÓ-POTES (Potes-Vega de Liébana).
Import: 30 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B Creació d’infraestructura de carreteres.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 61.
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Superprojecte: 2000 17 38 3530.
Nom: N-629 Variant de Lanestosa.
Import: 30 milers d’euros.
SECCIÓ 17. MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
Incloure en la Memòria d’objectius del programa 453A (Infraestructura del transport
ferroviari), de la secció 17, dins de l’apartat 2.1 Alta velocitat (pàgina 242), la referència a
l’Estudi informatiu Bilbao-Santander.
Aquest Estudi està inclòs a l’estat de despeses corresponent a la Comunitat Autònoma
de Cantàbria.
Òrgan: 17.40.
Programa: 453A.
Article: 60.
Projecte: 2005 17 40 01 60.
Denominació: Corredor d’alta velocitat Mediterrani-Cantàbric (estudis).
Dotació per a 2021: 433,39 milers d’euros.
SECCIÓ 17. MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
ALTA
Secció: 17
Servei: 38.
Programa: 453 - B.
Capítol: 7.
Article: 76.
Concepte: 76811. Conveni amb l’Ajuntament de Rivas-Vaciamadrid per a nou enllaç
M-50.
Import: 6.000,00 milers €.
BAIXA
Secció: 17
Servei: 20.
Programa: 451 - N.
Capítol: 6.
Article: 64.
Projecte: 2009 17 20 0005.
Import: 6.000,00 milers €.
SECCIÓ 17. MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 32 Direcció General de Marina Mercant.
Programa: 497M Salvament i lluita contra la contaminació al mar.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 44 A societats entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’entitats del
sector públic estatal.
Concepte: 441 Societat Estatal de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR).
Subconcepte: 441.00 Subvenció per finançar l’activitat global de la Societat de
Salvament i Socors Marítim.
Dotació: 2.514,39 (milers d’euros).
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BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 32 Direcció General de Marina Mercant.
Programa: 441N Subvencions i suport al transport marítim.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre.
Concepte: 481 Per satisfer les bonificacions de residents no peninsulars per trasllat a
la Península i retorn per via marítima, així com pels trasllats interinsulars.
Subconcepte: 481.02 Canàries.
Dotació: 2314,39 (milers d’euros).
SECCIÓ 17. MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Article: 61.
Projecte: 4798.
Concepte: N-211. VARIANT DE MATA DE LOS OLMOS.
Import (milers €): 200,00.
BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Article: 61.
Projecte: 3692.
Concepte: N-211. Variant d’Alcorisa.
Import (milers €): 200,00.
SECCIÓ 17. MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Article:
Projecte:
Concepte: N-330. Condicionament entre Villastar i Terol.
Import (milers €): 3.000,00.
BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Article: 61.
Projecte: 3692.
Concepte: N-211. Variant d’Alcorisa.
Import (milers €): 3.000,00.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 464

A conseqüència d’això i atès que es produeix una BAIXA de -3.200 milers € el 2021 de:
SECCIÓ: 17 MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Article: 61.
Projecte: 3692.
Concepte: N-211. Variant d’Alcorisa.
S’ha de donar d’ALTA el 2022 el següent:
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Article: 61.
Projecte: 3692.
Concepte: N-211. Variant d’Alcorisa.
Import (milers €): 3.200,00.
SECCIÓ 17. MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
ALTA
Secció: 17
Programa: 453B.
Capítol: 7.
Article: 75 A comunitats autònomes.
Concepte: 75801 Al Govern de Navarra per a actuacions a l’N-121 de la seva titularitat
que donin continuïtat a la xarxa de carreteres de l’Estat a la Comunitat Foral.
Import: 3.000 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 17
Servei: 17.38.
Programa: 453B.
Capítol: 7.
Article: 75 A comunitats autònomes.
Concepte: 755 Conveni amb la Comunitat Autònoma de Canàries. (Retirar 3.000 del
total de 200.000 que té assignat).
Import: 3.000 (milers d’euros).
SECCIÓ 17. MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Article: 61.
Projecte: 3652.
Concepte: N-420. Variant de Gandesa (5,0 km).
Import (milers €): 100,00.
BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
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Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 1064.
Concepte: 1% cultural.
Import (milers €): 100,00.
SECCIÓ 17. MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Article: 61.
Codi CA: 02.
Codi província: 43.
Projecte: NOU.
Concepte: Actuacions a la N-340 a l’Aldea.
Import (milers €): 150,00.
BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 1064.
Concepte: 1% cultural.
Import (milers €): 150,00.
SECCIÓ 17. MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 10 Direcció General d’Agenda Urbana i Arquitectura.
Programa: 261O Ordenació i foment de l’edificació.
Capítol: 6 Inversions.
Article: 61.
Concepte: Denominació: Estudi de renovació del centre històric de Maials (Ajuntament
de Maials). Fase I. Adequació de plaça i carrers de la Vilaclosa.
Import: (Milers de €).
2021

150

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 10 Direcció General d’Agenda Urbana i Arquitectura.
Programa: 261O Ordenació i foment de l’edificació.
Capítol: 6 Inversions.
Article: 61.
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Concepte: Denominació: Liquidacions, revisions de preus, modificacions i d’altres.
Codi identificació: 1986 17 07 0098.
Import: (Milers de €).
2021

–150

SECCIÓ 17. MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Article: 60.
Codi CA: 02.
Codi província: 43.
Projecte: Nou.
Concepte: Accessos a l’AP-7 a la comarca del Montsià.
Import: (milers €) 50,00.
BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 1064.
Concepte: 1% cultural.
Import: (milers €) 50,00.
SECCIÓ 17. MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Article: 60.
Codi CA: 02.
Codi província: 25.
Projecte: Nou.
Concepte: Accessos a l’AP-2 a la comarca de les Garrigues i el Segrià.
Import (milers €): 100,00.
BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: 38 Direcció General de Carreteres.
Programa: 453B.
Article: 60.
Projecte: 4158.
Concepte: A-27 Tram: Variant de Valls-Montblanc (7,3 km).
Import (milers €): 100,00.
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SECCIÓ 18. MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
ALTA
Secció: 18 Ministeri d’Educació i Formació Professional.
Servei: 05 Secretaria General de Formació Professional.
Programa: 241B Formació professional per a l’ocupació.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 45 A comunitats autònomes.
Concepte: 458 Gestió per les comunitats autònomes d’iniciatives del sistema de
formació professional per a l’ocupació.
Subconcepte: 45811 Ajudes a la mobilitat d’estudiants i professors per a programes de
formació fora de les illes i beques d’estudi i/o desplaçament per a pràctiques d’estudiants
canaris.
Dotació: 1.000 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 18 Ministeri d’Educació i Formació Professional.
Servei: 05 Secretaria General de Formació Professional.
Programa: 241B Formació professional per a l’ocupació.
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis.
Concepte: 22706 Estudis i treballs tècnics.
Dotació: 1.000 (milers d’euros).
SECCIÓ 18. MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
ALTA
Secció: 18 Ministeri d’Educació i Formació Professional.
Servei: 05 Secretaria General de Formació Professional.
Programa: 241B Formació professional per a l’ocupació.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 45 A comunitats autònomes.
Concepte/.
Subconcepte: Nou. Programa especial de formació professional per a l’ocupació en el
sector turístic i en sectors econòmics «avançats».
Projecte:
Dotació: 1.000,00 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 18 Ministeri d’Educació i Formació Professional.
Servei: 05 Secretaria General de Formació Professional.
Programa: 241B Formació professional per a l’ocupació.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 45 A comunitats autònomes.
Concepte/.
Subconcepte: 458.01 Iniciatives d’oferta formativa per a treballadors desocupats.
Projecte:
Dotació: 1.000,00 (milers d’euros).
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SECCIÓ 18. MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
IMPORT DE CRÈDIT EN MILERS D’EUROS: 122.000
ALTA
Secció: 18 Ministeri d’Educació i Formació Professional.
Servei: 04 Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial.
Programa: 322B Educació secundària, formació professional i escoles oficials
d’idiomes.
Article: 454.
BAIXA
Secció: 18 Ministeri d’Educació i Formació Professional
Servei: 50 Mecanisme de recuperació i resiliència.
Programa: 320L Inversions en centres educatius i altres activitats educatives.
Article: 45.
PROJECTE D’INVERSIÓ
Ajudes per a l’impuls de la formació professional.
SECCIÓ 18. MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
IMPORT DE CRÈDIT EN MILERS D’EUROS: 215.000
ALTA
Secció: 18 Ministeri d’Educació i Formació Professional.
Servei: 04 Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial.
Programa: 322B Educació secundària, formació professional i escoles oficials
d’idiomes.
Article: 456.
BAIXA
Secció: 18 Ministeri d’Educació i Formació Professional
Servei: 50 Mecanisme de recuperació i resiliència.
Programa: 320L Inversions en centres educatius i altres activitats educatives.
Article: 45.
PROJECTE D’INVERSIÓ
Programa per a l’orientació, avanç i enriquiment educatiu PROA+
SECCIÓ 18. MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
IMPORT DE CRÈDIT EN MILERS D’EUROS: 200.000
ALTA
Secció: 18 Ministeri d’Educació i Formació Professional.
Servei: 08 Direcció General de Planificació i Gestió Educativa.
Programa: 322A Educació infantil i primària.
Article: 450.
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BAIXA
Secció: 18 Ministeri d’Educació i Formació Professional
Servei: 50 Mecanisme de recuperació i resiliència.
Programa: 320L Inversions en centres educatius i altres activitats educatives.
Article: 45.
PROJECTE D’INVERSIÓ
Actuacions en primer cicle d’educació infantil.
SECCIÓ 19. MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL
ALTA
Secció: 19
Programa: 240A Foment de l’ocupació. Mecanismes de recuperació i resiliència.
Capítol: 6 Inversions reals.
Concepte: Nou: Pla de reactivació econòmica dels Pirineus Orientals de Navarra.
Import: 3.000 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 19
Programa: 240A Foment de l’ocupació. Mecanismes de recuperació i resiliència.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 74 A societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’entitats del
sector públic estatal (menys 3.000 euros del total dels 21.000 que té assignat).
Import: 3.000 (milers d’euros).
SECCIÓ 19. MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL
ALTA
Secció: 19 Ministeri de Treball i Economia Social.
Servei: 01 Ministeri i Subsecretaria.
Programa: 281M Direcció i Serveis Generals de Treball i Economia Social.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre.
Concepte: 489 Finançament i compensacions econòmiques.
Subconcepte: 48900 A les organitzacions sindicals en proporció a la seva
representativitat, segons els resultats globals obtinguts en eleccions sindicals legalment
convocades, per l’exercici d’activitats de caràcter sindical.
Import: 5.000 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 19 Ministeri de Treball i Economia Social.
Servei: 01 Ministeri i Subsecretaria.
Programa: 281M Direcció i Serveis Generals de Treball i Economia Social.
Capítol: 2 Despeses corrents en béns i serveis.
Article: 22 Material, subministraments i altres.
Concepte: 227 Treballs efectuats per altres empreses i professionals.
Subconcepte: 227.06: Estudis i treballs tècnics.
Import: 1.500 milers d’euros.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 470

BAIXA
Secció: 19 Ministeri de Treball i Economia Social.
Servei: 03 Secretaria d’Estat d’Ocupació i Seguretat Social.
Programa: 241N Desenvolupament del treball autònom, de l’economia social i de la
responsabilitat social de les empreses.
Capítol: 2 Despeses corrents en béns i serveis.
Article: 22 Material, subministraments i altres.
Concepte: 227 Treballs efectuats per altres empreses i professionals.
Subconcepte: 227.06: Estudis i treballs tècnics.
Import: 500 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 19 Ministeri de Treball i Economia Social.
Servei: 01 Ministeri i Subsecretaria.
Programa: 281M Direcció i Serveis Generals de Treball i Economia Social.
Capítol: 1 Despeses de personal.
Article: 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador.
Concepte: 160 Quotes socials.
Subconcepte: 160.00 Seguretat Social.
Import: 2.000 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 19 Ministeri de Treball i Economia Social.
Servei: 01 Ministeri i Subsecretaria.
Programa: 281M Direcció i Serveis Generals de Treball i Economia Social.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 61 Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Concepte: 611 Altres.
Projecte: 2018 19 01 0010 Pla Àvila.
Import: 1.000 milers d’euros.
SECCIÓ 19. MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL
IMPORT DE CRÈDIT EN MILERS D’EUROS: 200.000
ALTA
Secció: 19 Ministeri de Treball i Economia Social.
Servei: 101 Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Programa: 241A Foment de la inserció i l’estabilitat laboral.
Article: 45.
BAIXA
Secció: 19 Ministeri de Treball i Economia Social.
Servei: 101 Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Programa: 241B Formació professional per a l’ocupació.
Article: 482.
PROJECTE D’INVERSIÓ
Fons per a la millora de l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 471

SECCIÓ 19. MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL
IMPORT DE CRÈDIT EN MILERS D’EUROS: 1.500.000
ALTA
Secció: 19 Ministeri de Treball i Economia Social.
Servei: 101 Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Programa: 241A Foment de la inserció i l’estabilitat laboral.
Article: 45.
BAIXA
Secció: 19 Ministeri de Treball i Economia Social.
Servei: 101 Servei Públic d’Ocupació Estatal 01. Ministeri i Subsecretaria.
Programa: 240A Foment de l’ocupació. Mecanisme de recuperació i resiliència 000X
Trans. i lliuraments interns.
Article: 413.
PROJECTE D’INVERSIÓ
Fons de recuperació de l’ocupació industrial en zones amb un alt índex de pèrdua de
teixit industrial.
SECCIÓ 20. MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
ALTA
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 09 Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
Programa: 422M Reconversió i reindustrialització.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 77 Empreses privades.
Concepte: Nou. Pla Renove màquina eina.
Import: 50.000 (milers de €).
BAIXA
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 09 Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
Programa: 422M Reconversió i reindustrialització.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 77 A empreses privades.
Concepte: 775 Per a compensació d’interessos de préstecs per a la construcció naval
incloses obligacions d’exercicis anteriors.
Import: 10.000 (milers €).
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 09 Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
Programa: 422B Desenvolupament industrial.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 77 A empreses privades.
Concepte: 771 Programa de compensació costos indirectes. Règim de comerç de
drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle (RCDE).
Import: 30.000 (milers €).
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 09 Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
Programa: 433M Suport a la petita i mitjana empresa.
Capítol: 7 Transferències de capital.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 472

Article: 74 A societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’entitats del
sector públic estatal.
Concepte: 74701 A la Companyia Espanyola de Refiançament, SA (CERSA).
Import: 10.000 (milers €).
SECCIÓ 20. MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
ALTA
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Programa: 422M. Reconversió i reindustrialització.
Capítol: 7. Transferència de capital.
Article: 76. A entitats locals.
Projecte: (nou).
Concepte: 763. A l’Ajuntament de Mezquita de Jarque (Terol) per a potenciació
d’infraestructures industrials en el polígon industrial de la localitat.
Import:
crèdit: 1.000 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Programa: 467C Recerca i desenvolupament tecnologicoindustrial.
Capítol: 7. Transferència de capital.
Article: 77. A empreses privades.
Concepte: 774 A projectes industrials de digitalització i d’innovació tecnològica.
Import:
crèdit: 1.000 milers d’euros.
SECCIÓ 20. MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
ALTA
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 06 Direcció General de Comerç Internacional i Inversions.
Programa: 431A Promoció comercial i internacionalització de l’empresa.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 45 A comunitats autònomes.
Concepte: 450 Per promoure la internacionalització de les activitats econòmiques de
Canàries.
Dotació: 1.000 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 05 Secretaria d’Estat de Comerç.
Programa: 431A Promoció comercial i internacionalització de l’empresa.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 74 A Societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’entitats del
sector públic estatal.
Concepte: 747 Transferències a ens públics empresarials.
Subconcepte: 74701 A l’ICEX per a les seves operacions de capital en el foment de la
internacionalització i atracció d’inversions estrangeres a Espanya.
Dotació: 1.000 (milers d’euros).
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SECCIÓ 20. MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
ALTA
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 04 Secretaria d’Estat de Turisme.
Programa: 432A Coordinació i promoció del turisme.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 76 A entitats locals.
Concepte: A l’Ajuntament de Gironella. Recuperació de l’antic traçat del carrilet (tren de
via estreta) com a itinerari saludable i turístic de nord a sud del municipi.
Import: 200,00 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 04 Secretaria d’Estat de Turisme.
Programa: 432A Coordinació i promoció del turisme.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 76 A entitats locals.
Concepte: 76301 Plans de sostenibilitat turística en destinacions.
Import: 200,00 milers d’euros.
SECCIÓ 20. MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
ALTA
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 09. Direcció General d’Indústria i de la PIME.
Programa: 433M. Suport a la petita i mitjana empresa.
Capítol: 7. Transferència de capital.
Article: 76. A entitats locals.
Concepte: 764. A l’Ajuntament de Mollerussa. Creació de l’Institut d’Emprenedoria i
Innovació de Mollerussa.
Import: 200,00 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 09. Direcció General d’Indústria i de la PIME.
Programa: 433M Suport a la petita i mitjana empresa.
Capítol: 4. Transferències corrents.
Article: 44. A societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’entitats del
sector públic estatal.
Concepte: 445. A l’Empresa Nacional d’Innovació, SA (ENISA).
Import: 200,00 milers d’euros.
SECCIÓ 20. MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
ALTA
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 04 Secretaria d’Estat de Turisme.
Programa: 432A Coordinació i promoció del turisme.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre.
Concepte: Al Terres Travel Festival Certamen Internacional de l’Audiovisual Turístic.
Import: 30,00 milers d’euros.
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BAIXA
Secció: 20 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Servei: 04 Secretaria d’Estat de Turisme.
Programa: 432A Coordinació i promoció del turisme.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 76 A entitats locals.
Concepte: 76301 Plans de sostenibilitat turística en destinacions.
Import: 30,00 milers d’euros.
SECCIÓ 21. MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
ALTA
Secció: 21 Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Servei: 08 Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació
Agroalimentària.
Programa: 414B Desenvolupament del medi rural.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 75 A comunitats autònomes.
Concepte: Nou Per a conservació de varietats agrícoles i races ramaderes locals de
Canàries.
Dotació: 500 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 21 Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Servei: 04 Secretaria General d’Agricultura i Alimentació.
Programa: 412M Regulació dels mercats agraris.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 49 A l’exterior.
Concepte: 490 Abonament al Tresor Públic, a compte de l’organisme autònom Fons
Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) de les diferències posades de manifest en les
liquidacions amb la Unió Europea corresponents al FEAGA.
Dotació: 500 (milers d’euros).
SECCIÓ 21. MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
ALTA
Secció: 21 Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Servei: 01 Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 000X Transferències internes.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 41 A organismes autònoms.
Concepte: 414 Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA).
Subconcepte 41400 Per a subvencions del Pla anual d’assegurances agràries i
liquidació de plans anteriors.
Import 2.500,00 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 21 Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Servei: 01 Secretaria General d’Agricultura i Alimentació.
Programa: 412M Regulació dels mercats agraris.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 49 A l’exterior.
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Concepte: 490 Abonament al Tresor Públic, a compte de l’organisme autònom Fons
Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) de les diferències posades de manifest en les
liquidacions amb la Unió Europea corresponents al FEAGA.
Import 2.500,00 milers d’euros.
REPERCUSSIÓ EN ELS PRESSUPOSTOS DE L’ORGANISME.
INGRESSOS.
ALTA
Secció: 21 Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Organisme: 102 Entitat Estatal d’Assegurances Agràries.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 40 De l’Administració de l’Estat.
Concepte: 400 Del departament al qual està adscrit.
Subconcepte 40001 Per al Pla anual d’assegurances agràries i liquidació de plans
anteriors.
Import 2.500,00 milers d’euros.
DESPESES.
ALTA
Secció: 21 Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Organisme: 102 Entitat Estatal d’Assegurances Agràries.
Programa: 416A Previsió de riscos en les produccions agràries i pesqueres.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 47 A empreses privades.
Concepte: 471 Pla anual d’assegurances agràries i liquidació de plans anteriors.
Subconcepte: Nou Per incrementar en un 65% la subvenció base que en cada moment
s’estableixi per a les assegurances agràries aplicables a Canàries.
Import 2.500,00 milers d’euros.
SECCIÓ 21. MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
ALTA
Secció: 21 Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Servei: 05 Direcció General de Produccions i Mercats Agraris.
Programa: 412C Competitivitat i qualitat de la producció i els mercats agraris.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 75 A comunitats autònomes.
Concepte: 756 Suport a la producció agrícola en el marc del Programa d’opcions
específiques per la llunyania i la insularitat (POSEI).
Increment de dotació: 3.000 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 21 Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Servei: 04 Secretaria General d’Agricultura i Alimentació.
Programa: 412M Regulació dels mercats agraris.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 49 A l’exterior.
Concepte: 490 Abonament al Tresor Públic, a compte de l’organisme autònom Fons
Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) de les diferències posades de manifest en les
liquidacions amb la Unió Europea corresponents al FEAGA.
Dotació: 3.000 (milers d’euros).
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SECCIÓ 22. MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA
Sense modificacions.
SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 06 Direcció General de la Costa i el Mar.
Programa: 456 D Actuació a la costa.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 76 A entitats locals.
Concepte: Nou. Restauració mur protecció i barana del passeig de La Concha a
Donostia-Sant Sebastià.
Import: 500 (milers €).
BAIXA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 06 Direcció General de la Costa i el Mar.
Programa: 456 D Actuació a la costa.
Capítol: 6.
Article: 64 Despeses d’inversió de caràcter immaterial.
Concepte: 1990 17 05 9201 Inversions de caràcter immaterial.
Import: 500 (milers €).
SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 06 Direcció General de la Costa i el Mar.
Programa: 456 D Actuació a la costa.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 76 A entitats locals.
Concepte: Nou. Consolidació estructural drassana de Mendieta a Lekeitio (Bizkaia).
Import; 250 (milers €).
BAIXA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 06 Direcció General de la Costa i el Mar.
Programa: 456D Actuació a la costa.
Capítol: 6.
Article: 64 Despeses d’inversió de caràcter immaterial.
Concepte: 1990 17 05 9201 Inversions de caràcter immaterial.
Import: 250 (Milers €).
SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Servei: 06 Direcció General de la Costa i el Mar.
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Programa: 456D Actuació a la costa.
Capítol: 6 Inversions.
Article: 61 Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Projecte: Nou Restauració de La Vega de Plaiaundi.
Import: (Milers d’euros).
2021

750

BAIXA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Servei: 06 Direcció General de la Costa i el Mar.
Programa: 456D Actuació a la costa.
Capítol: 6 Inversions.
Article: 64 Despeses d’inversions de caràcter immaterial.
Projecte: 1990 17 05 9201 Inversions de caràcter immaterial.
Import: (Milers d’euros).
2021

750

SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Servei: 03 Secretaria d’Estat d’Energia.
Programa: 000X Transferències i lliuraments interns.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 73 A altres entitats del sector públic administratiu estatal amb pressupost
limitador.
Concepte: 733 Al CSIC (CENIM) per a planta pilot hidrometal·lúrgica de recuperació de
materials crítics a partir de residus de la mineria i RAEE en el Centre Nacional
d’Investigacions Metal·lúrgiques.
Import: 1.000 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 03 Secretaria d’Estat d’Energia.
Programa: 000X Transferències i lliuraments interns.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 73 A altres entitats del sector públic administratiu estatal amb pressupost
limitador.
Concepte: 738 A la CNMC per finançar costos del sector elèctric d’acord amb l’apartat
a) de la disposició addicional segona de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures
fiscals per a la sostenibilitat energètica.
Import: 1.000 (milers de €).
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REPERCUSSIÓ EN EL PRESSUPOST DEL CSIC
INGRESSOS
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 301 Consell Superior d’Investigacions Científiques.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 70 De l’Administració de l’Estat.
Concepte:
Subconcepte: Nou. Del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per
a actuacions del CENIM. Planta pilot hidrometal·lúrgica de recuperació de materials crítics.
Import: 1.000 (milers d’euros).
DESPESES.
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència.
Servei: 301 Consell Superior d’Investigacions Científiques.
Programa: 463A Recerca científica.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.
Concepte: 620 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.
Projecte: Nou. Planta pilot hidrometal·lúrgica de recuperació de materials crítics
CENIM.
Import: 1.000 (milers d’euros).
SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 11 Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació.
Programa: 456C Protecció i millora del medi natural.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 44 A societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’entitats del
sector públic estatal.
Concepte: 441 A la Fundació Biodiversitat, FSP, per a actuacions de l’Assemblea
Ciutadana per al Canvi Climàtic.
Import: 200,00 (milers de €).
BAIXA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 11 Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació.
Programa: 456C Protecció i millora del medi natural.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 44 A societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’entitats del
sector públic estatal.
Concepte: 440 A la Fundació Biodiversitat, FSP, per a despeses corrents.
Import: 200,00 (milers de €).
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SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 06 Direcció General de la Costa i el Mar.
Programa: 456D Actuació a la costa.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 61 Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Projecte: NOU Recuperació i renaturalització de l’entorn d’aiguamolls de Motondo a
Orio.
Dotació: 3.000 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 06 Direcció General de la Costa i el Mar.
Programa: 456D Actuació a la costa.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 61 Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Projecte 2005 23 006 1390 Obres de reposició i conservació del litoral.
Dotació: 3.000 (milers d’euros).
SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Servei: 06 Direcció General de la Costa i el Mar.
Programa: 456D Actuació a la costa.
Capítol: 6 Inversions.
Article: 61 Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Projecte: Nou. Restauració de la platja d’Oribarzar a Orio.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

300

1.600

BAIXA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Servei: 06 Direcció General de la Costa i el Mar.
Programa: 456D Actuació a la costa.
Capítol: 6 Inversions.
Article: 64 Despeses d’inversions de caràcter immaterial.
Projecte: 1990 17 05 9201 Inversions de caràcter immaterial.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

300

1.600
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SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Servei: 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A Gestió i infraestructures de l’aigua.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article:
Concepte: Nou. Redacció projecte constructiu túnel de desviament d’avingudes contra
inundacions a Bilbao.
Import: 3.000 milers €.
BAIXA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Servei: 06 Direcció General de la Costa i el Mar.
Programa: 456D.
Capítol: 6.
Article: 64 Despeses d’inversions de caràcter immaterial.
Concepte: 640 Despeses en inversió de caràcter immaterial.
Import: 3.000 milers €.
SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 10 Oficina Espanyola de Canvi Climàtic.
Programa: 456M Actuacions per a la prevenció de la contaminació i el canvi climàtic.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 64 Despeses d’inversions de caràcter immaterial.
Concepte: 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial.
Projecte: 2021230100002 Estudis per a alternatives a vols peninsulars amb alternativa
terrestre per sistemes de baixes emissions.
Import: 20,00 (milers de €).
BAIXA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 10 Oficina Espanyola de Canvi Climàtic.
Programa: 456M Actuacions per a la prevenció de la contaminació i el canvi climàtic.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 64 Despeses d’inversions de caràcter immaterial.
Concepte: 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial.
Projecte: 2007230100001 Canvi climàtic.
Import: 20,00 milers €.
SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 08 Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental.
Programa 456B Protecció i millora del medi ambient.
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Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 75 A comunitats autònomes.
Concepte: Nou Programa d’economia circular a Canàries. Gestió, valoració, reciclatge
i descontaminació dels residus.
Dotació: 1.000 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 08 Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental.
Programa: 456B Protecció i millora del medi ambient.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article 75 A comunitats autònomes.
Concepte: 756 PIMA RESIDUS. Actuacions finançades amb ingressos procedents de
subhastes de drets d’emissió.
Dotació: 1.000 (milers d’euros).
SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 03 Secretaria d’Estat d’Energia.
Programa: 425A Normativa i desenvolupament energètic.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 75 A comunitats autònomes.
Concepte: Nou Per finançar actuacions a Canàries de suport a la mobilitat
energèticament eficient i sostenible.
Dotació: 2.000 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 03 Secretaria d’Estat d’Energia.
Programa: 425A Normativa i desenvolupament energètic.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 74 A Societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’entitats del
sector públic estatal.
Concepte: 741 A l’IDAE. Per finançar actuacions de suport a la mobilitat energèticament
eficient i sostenible.
Dotació: 2.000 (milers d’euros).
SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 6. Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar.
Programa: 456D. Actuació a la costa.
Article: 76. Ajuntament de Deltebre. Entubament, bombament i posterior urbanització
d’un passeig multifuncional sobre l’actual desguàs del «Préstec» del municipi de Deltebre.
Import: 250,00 milers d’euros.
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BAIXA
Secció: 23. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 5. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Article: 64. (No regionalitzat).
Projecte: 200623050087. Estudis i treballs tècnics.
Import: 250,00 milers d’euros.
SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 6. Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar.
Programa: 450D Preservació de costes. Mecanisme de recuperació i resiliència.
Article: 7441. Aportació al FRER per a camins de ronda al seu pas per Roses.
Import: 75 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 23. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 6. Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar.
Programa: 450D Preservació de costes. Mecanisme de recuperació i resiliència.
Article 744 Aportació al FRER per a actuacions a la costa. En comunitats autònomes.
Import: 75 milers d’euros.
SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 6. Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar.
Programa: 450D Preservació de costes. Mecanisme de recuperació i resiliència.
Article 7442 Aportació al FRER per a camí de vianants entre el carrer Colon i el Cap de
Salou.
Import: 100 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 23. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 6. Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar.
Programa: 450D Preservació de costes. Mecanisme de recuperació i resiliència.
Article 744 Aportació al FRER per a actuacions a la costa. En comunitats autònomes.
Import: 100 milers d’euros.
SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 6. Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar.
Programa: 450D Preservació de costes. Mecanisme de recuperació i resiliència.
Article 7443 Aportació al FRER per a millora de camins de ronda S’Agaró a Punta
Prima.
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Import: 75 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 23. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 6. Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar.
Programa: 450D Preservació de costes. Mecanisme de recuperació i resiliència.
Article 744 Aportació al FRER per a actuacions a la costa. En comunitats autònomes.
Import: 75 milers d’euros.
SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa: 000X Transferències i lliuraments interns.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 71 A organismes autònoms.
Concepte 710 Confederacions hidrogràfiques.
Subconcepte 710.01 Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Dotació: 150 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 05 Direcció General de l’Aigua.
Programa: 452A Gestió i infraestructures de l’aigua.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article 61 Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Projecte 2015 23 005 0084 Inversions en actuacions mediambientals.
Dotació: 150 (milers d’euros).
REPERCUSSIÓ EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA
DE L’EBRE
ALTA INGRESSOS
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Organisme 104 Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Concepte 700 Del departament al qual està adscrit.
Subconcepte 700.00 Del departament al qual està adscrit.
Dotació: 150 (milers d’euros).
ALTA DESPESES
Secció: 23 Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 104 Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Programa: 452A Gestió i infraestructures de l’aigua.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article 61 Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Projecte nou Millora i neteja de la llera del riu Sant Antoni al terme municipal de Rialp.
Dotació: 150 (milers d’euros).
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SECCIÓ 23. MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE
DEMOGRÀFIC
ALTA
Secció: 23. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 5. Direcció General de l’Aigua.
Programa: 000 X. Transferències i lliuraments interns.
Article: 71001. Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Import: 124,00 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 23. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Servei: 11. Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació.
Programa: 456C. Protecció i millora del medi natural.
Article: 61. (No regionalitzat).
Projecte: 2012 23 18 0001. Actuacions en infraestructures i gestió forestal.
Import: 124,00 milers d’euros.
REPERCUSSIÓ EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA
DE L’EBRE.
.
ALTA EN INGRESSOS.
Transferència de capital procedent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic.
Import: 124,00 milers d’euros.
ALTA EN DESPESES.
Secció: 23. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Organisme: 104. Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Programa: 452A. Gestió i infraestructures de l’aigua.
Concepte: 61. Consorci Segre-Rialb. Manteniment de zones verdes.
Clau: 09,129,250/2111 «Projecte d’adequació ambiental de l’entorn de la presa de
Rialb».
Import: 124,00 milers d’euros.
SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
Secció: 24
Servei: 103.
Programa: 335 - C.
Capítol: 4.
Article: 46.
Concepte: 462.
ON DIU:
«Al Teatre Cervantes de Màlaga i Iniciatives Audiovisuals, SA, per a la celebració del
Festival de Cinema de Màlaga».
HA DE DIR:
«A l’empresa pública municipal Festival de Cinema de Màlaga i Iniciatives Audiovisuals,
SA, per a la celebració de Festival de Cinema de Màlaga».
SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
ALTA
Secció: 24 Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 24.107 Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.
Programa: 335A Música i dansa.
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Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre.
Concepte: 48501 A l’Associació Bilbaïna d’Amics de l’Òpera, per al desenvolupament
de la seva temporada.
Import: 200 (milers €).
BAIXA
Secció: 24 Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 24.107 Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.
Programa: 335A Música i dansa.
Capítol: 2.
Article: 22.
Concepte: 22706 Estudis i treballs tècnics.
Import: 200 (milers €).
SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
ALTA
Secció: 24 Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 24.05.
Programa: 333A.
Capítol: 7.
Article: 78.
Concepte: Nou. A la Societat Gaztelu Projecte Museològic i Museogràfic per al Centre
de Visites del Castell d’Amaiur i de la Vall de Baztan.
Import 300 milers €.
BAIXA
Secció: 24 Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 03 Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura.
Programa: 331M Direcció i Serveis Generals de Cultura i Esport.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 77 A empreses privades.
Concepte: 772 Pla de foment de la lectura.
Import 300 milers €.
SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
ALTA
Secció: 24 Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 107 Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.
Programa: 335A Música i dansa.
Capítol: 4.
Article: 46 A entitats locals.
Concepte: 46444 Quinzena Musical de Donostia.
Import: 5 milers €.
BAIXA
Secció: 24 Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 05 Direcció General de Belles Arts.
Programa: 337C Protecció patrimoni històric.
Capítol: 6.
Article: 64 Despeses d’inversions de caràcter immaterial.
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Concepte: 2021 24 05 9001 Despeses en inversions de caràcter immaterial en
patrimoni.
Import: 5 milers €.
SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
ALTA
Secció: 24 Ministeri de Cultura i Esport.
Organisme: 107 Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.
Programa: 335A Música i dansa.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 45 A comunitats autònomes.
Concepte/.
Subconcepte: 45404 A la Fundació Palau de les Arts de la Comunitat Valenciana
Projecte.
Import: 104, 30 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 24 Ministeri de Cultura i Esport.
Organisme: 107 Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.
Programa: 335A Música i dansa.
Capítol: 2 Despeses corrents en béns i serveis.
Article: 28 Despeses relacionades amb l’activitat comercial.
Concepte/.
Subconcepte: 280 Despeses relacionades amb l’activitat comercial.
Projecte:
Import: 104,30 milers d’euros.
SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
ALTA
Secció: 24 Ministeri de Cultura i Esport.
Servei 05 Direcció General de Belles Arts.
Programa 333A Museus.
Capítol 4 Transferències corrents.
Article 45 A comunitats autònomes.
Concepte/.
Subconcepte: 458 A l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) per a despeses de
funcionament.
Projecte:
Import: 138,12 milers d’euros.
BAIXA
Secció 24 Ministeri de Cultura i Esport.
Servei 03 Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura.
Programa 334B Promoció del llibre i publicacions culturals.
Capítol 7 Transferències de capital.
Article 77 A empreses privades.
Concepte/.
Subconcepte: 772 Pla de foment de la lectura.
Projecte:
Import: 138,12 milers d’euros.
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SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
ALTA
Secció: 24. Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 5. Direcció General de Belles Arts.
Programa: 333A. Museus.
Article: 48514. A la Fundació Joan Miró de Barcelona per a despeses de funcionament.
Import: 310,00 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 24. Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 05.
Programa: 337B.
Article: 630.
Projecte: 1999 18 013 0156.
Import: 310,00 milers d’euros.
SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
ALTA
Secció: 24. Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 04.
Programa: 334 A.
Article: 780. «Patronat de la Muntanya de Montserrat».
Import: 100 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 24. Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 04.
Programa: 331 M.
Projecte: 22604 «Reforç mitjans i recursos Secció segona Comissió Propietat
Intel·lectual».
Import: 100 milers d’euros.
SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
ALTA
Secció: 24. Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 04.
Programa: 334 A.
Article: 781. Patronat del Reial Monestir de Poblet.
Import: 100,00 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 24. Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 03.
Programa: 334B.
Article: 772 «Pla de Foment de la Lectura».
Import: 100,00 milers d’euros.
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SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
ALTA
Secció: 24. Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 5. Direcció General de Belles Arts.
Programa: 333A Museus.
Article: 485.16 Fundació Gala-Salvador Dalí.
Import: 75,00 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 24. Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 05.
Programa: 337B.
Article: 630.
Projecte: 1999 18 013 0156.
Import: 50,00 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 24. Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 05.
Programa: 333A.
Article: 230 «Dietes».
Import: 25,00 milers d’euros.
SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
ALTA
Secció: 24. Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 105.
Programa: 332A. Arxius.
Article: 620. «Arxiu Històric Provincial de Girona».
Projecte 2007 24 103.0001.
Import: 78 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 24. Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 105.
Programa: 332.A.
Article: 620 «Inversions noves en diversos arxius».
Projecte 2000 18 103 0066.
Import: 78 milers d’euros.
SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
ALTA
Secció: 24. Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 106.
Programa: 336 A.
Article: 766 «Ajuntament de Calella. Ampliació de la zona esportiva La Muntanyeta».
Import: 100,00 milers d’euros.
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BAIXA
Secció: 24. Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 106.
Programa: 336 A.
Article: 754 Ajudes per a l’actualització del Cens nacional d’instal·lacions esportives».
Import: 100,00 milers d’euros.
SECCIÓ 24. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
ALTA
Secció: 24 Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 04 Direcció General d’Indústries Culturals, Propietat Intel·lectual i Cooperació.
Programa: 334A Promoció i cooperació cultural.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 76 A entitats locals.
Concepte/.
Subconcepte: Nou Ajuntament de Sant Ferriol, Centre Cívic.
Projecte:
Import: 100,00 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 24 Ministeri de Cultura i Esport.
Servei: 03 Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura.
Programa: 334B Promoció del llibre i publicacions culturals.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 77 A empreses privades.
Concepte/.
Subconcepte: 772 Pla de foment de la lectura.
Projecte:
Import: 100,00 milers d’euros.
SECCIÓ 25. MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
Sense modificacions.
SECCIÓ 26. MINISTERI DE SANITAT
ALTA
Secció: 26. Ministeri de Sanitat.
Servei: 7. Direcció General de Salut Pública.
Programa: 313B. Salut pública, sanitat exterior i qualitat.
Article: 48. Recerca translacional en neurorehabilitació de l’Institut de Recerca de
l’Institut Guttmann.
Import: 100 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 26. Ministeri de Sanitat.
Servei: 1. Ministeri i Subsecretaria.
Programa: 311M. Direcció i Serveis Generals de Sanitat.
Article: 63. (No regionalitzat).
Projecte: 1988 26 03 0001. Remodelació i adaptació d’edificis adscrits al Departament.
Import: 100 milers d’euros.
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SECCIÓ 26. MINISTERI DE SANITAT
ALTA
Secció: 26. Ministeri de Sanitat.
Servei: 7. Direcció General de Salut Pública.
Programa: 313B. Salut pública, sanitat exterior i qualitat.
Article: 48. Fundació Esclerosi Múltiple.
Import: 50 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 26. Ministeri de Sanitat.
Servei: 1. Ministeri i Subsecretaria.
Programa: 311M. Direcció i Serveis Generals de Sanitat.
Article: 63. (No regionalitzat).
Projecte: 1988 26 03 0001. Remodelació i adaptació d’edificis adscrits al Departament.
Import: 50 milers d’euros.
SECCIÓ 27. MINISTERI D’AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
ALTA
Secció: 27
Servei: 08.
Programa: 467I.
Capítol: 4.
Article: 48.
Concepte: Nou. A organitzacions del tercer sector en la lluita contra la bretxa digital
entre dones i homes.
Import: 200,00 milers €.
BAIXA
Secció: 27
Servei: 09.
Programa: 467G.
Capítol: 2.
Article: 22.
Concepte: 22706.
Import: 100,00 milers €.
BAIXA
Secció: 27
Servei: 08.
Programa: 467G.
Capítol: 7.
Article: 78.
Concepte: 782.
Import: 100,00 milers €.
SECCIÓ 27. MINISTERI D’AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
ALTA
Secció: 27 Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
Servei: 03 Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa.
Programa: 931M Previsió i política econòmica.
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Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre.
Concepte: 484 Aportacions a la Fundació Reial Institut Elcano d’Estudis Internacionals
i Estratègics.
Import: 50,00 milers €.
BAIXA
Secció: 27 Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
Servei: 04 Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional.
Programa: 923O Gestió del Deute i de la Tresoreria de l’Estat.
Capítol: 6 Inversions reals.
Article: 64 Despeses d’inversions de caràcter immaterial.
Concepte: 540 Despeses en inversions de caràcter immaterial.
Projecte: 2017.27.004.0001 Desenvolupament de sistemes d’informació.
Import: 41,00 milers €.
BAIXA
Secció: 27 Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
Servei: 04 Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional.
Programa: 923O Gestió del Deute i de la Tresoreria de l’Estat.
Capítol: 2 Despeses corrents en béns i serveis.
Article: 22 Material, subministraments i altres.
Concepte: 220 Material d’oficina.
Import: 9,00 milers €.
REPERCUSSIÓ A L’ANNEX D’INVERSIONS REALS.
Concepte: 27.04.923O.640.
Projecte: 2017.27.004.0001 Desenvolupament de sistemes d’informació.
Import: 41,00 milers € (disminució).
SECCIÓ 27. MINISTERI D’AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
ALTA
Secció: 27 Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
Servei: 12 - Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals.
Programa: 467I Innovació tecnològica de les telecomunicacions.
Capítol: 7 – Transferències de capital.
Article: 77 - A empreses privades.
Concepte: Nou - A Cellnex per al desenvolupament del Projecte LabNad.
Import:
Crèdit: 1.000,00 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 27 Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
Servei: 12 - Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals.
Programa: 467I Innovació tecnològica de les telecomunicacions.
Capítol: 7 – Transferències de capital.
Article: 77 - A empreses privades.
Concepte: 774 - Extensió de connectivitat.
Import crèdit: 1.000,00 milers d’euros.
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SECCIÓ 27. MINISTERI D’AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
ALTA
Secció: 27 Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
Servei: 12 Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals.
Programa: 467I Innovació tecnològica de les telecomunicacions.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 77 A empreses privades.
Concepte/.
Subconcepte: NOU Programa d’extensió dels serveis de banda ampla a Canàries
Projecte:
Import: 1.000,00 milers d’euros.
.
BAIXA
Secció: 27 Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital
Servei: 04 Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional.
Programa: 923P Relacions amb institucions financeres multilaterals.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 49 A l’exterior.
Concepte/.
Subconcepte: 49023 MDRI del Banc Mundial Projecte.
Import: 1.000,00 milers d’euros.
SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28. Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 01 Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 463-A Recerca científica.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre.
Concepte: 48131 A l’Acadèmia de la Llingua Asturiana.
Import: 40,00 milers €.
BAIXA
Secció: 28. Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 01 Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 461-M Direcció i Serveis Generals de Ciència i Innovació.
Capítol: 2 Despeses corrents en béns i serveis.
Article: 22 Material, subministraments i altres.
Concepte: 22706 Estudis i treballs tècnics.
Projecte:
Import: 40,00 milers €.
SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
Secció: 28. Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 07 Direcció General de Planificació de la Recerca.
Programa: 463-B.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 79 A l’exterior.
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ON DIU:
Concepte: 79001 A l’Observatori Europeu del Sud (ESO) per a la construcció del
Telescopi Europeu Extremadament Gran (E-ELT).
HA DE DIR:
Concepte: 79001 A l’Observatori Europeu del Sud (ESO) per a la construcció del
Telescopi Europeu Extremadament Gran (E-ELT) i obligacions d’exercicis anteriors.
SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 01 Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 463A Recerca científica.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre.
Concepte: 48113 Acadèmia de la Llengua Basca (Euskaltzaindia).
Import: 30 milers €.
BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 01 Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 461M Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.
Capítol: 6.
Article: 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis Concepte:
2020 28 01 9000 Actuacions generals sobre adquisicions i infraestructures.
Import: 30 milers €.
SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 01 Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 463A Recerca científica.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre.
Concepte: 48124 Societat de Ciències Aranzadi.
Import: 15 milers €.
BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 01 Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 461M Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.
Capítol: 6.
Article: 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.
Concepte: 2020 28 01 9000 Actuacions generals sobre adquisicions i infraestructures.
Import: 15 milers €.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 494

SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 07 Direcció General de Planificació de la Recerca.
Programa: 463B Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 74 A societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’entitats del
sector públic estatal.
Concepte: 749 Transferències, ajudes nominatives i altres.
Subconcepte: 74919 Nou. A la Fundació Centre Nacional d’Energies Renovables
CENER. Laboratori prototipat assaig i demostració de tecnologies d’emmagatzematge
d’energia.
Import: (Milers d’euros).
2021

1.000

BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 06.
Programa: 463B Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 78 A famílies i institucions sense ànim de lucre.
Concepte: 782 Accions de política científica.
Import: (Milers d’euros).
2021

1.000

SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència.
Servei: 07 Direcció General de Planificació de la Recerca.
Programa: 463B Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 77 A empreses privades.
Concepte: Nou. A Escola Politècnica Superior d’Arrasate Unibertsitatea.
Import: (Milers d’euros).
2021

700

BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència.
Servei: 07 Direcció General de Planificació de la Recerca.
Programa: 463B Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica.
Capítol: 7 Transferències de capital.
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Article: 74 A societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’entitats del
sector públic estatal.
Concepte: 74907 Actuacions en infraestructures científiques i tècniques singulars (ICT)
i grans instal·lacions científiques (GIC) amb seu a Espanya.
Import: (Milers d’euros).
2021

700

SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 50 Mecanisme de recuperació i resiliència.
Programa: 460E Recerca i desenvolupament tecnologicoindustrial. Mecanisme de
recuperació i resiliència.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 74 A Societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’entitats del
sector públic estatal.
Concepte: 74910 Al CDTI per al finançament de projectes de recerca, desenvolupament
i innovació, incloent-hi la modernització tecnològica, del Pla tecnològic aeronàutic.
Mecanisme de recuperació i resiliència.
Import: 10.000 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 50 Mecanisme de recuperació i resiliència.
Programa: 460E Recerca i desenvolupament tecnologicoindustrial. Mecanisme de
recuperació i resiliència.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 74 A Societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’entitats del
sector públic estatal.
Concepte: 74910 Al CDTI per al Pla tecnològic aeronàutic. Mecanisme de recuperació
i resiliència.
Import: 10.000 (milers d’euros).
SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 07 Direcció General de Planificació de la Recerca.
Programa: 463B Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica.
Capítol: 7 Transferències.
Article: 75 A comunitats autònomes.
Concepte: Nou. Centralització infraestructura cientificotecnològica en els serveis
generals de recerca, SGIker UPV.
Import: (milers d’euros).
2021

2.600
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BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 07 Direcció General de Planificació de la Recerca.
Programa: 463B Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 74 A societats, entitats públiques empresarials, fundacions
i resta d’entitats del sector públic estatal.
Concepte: 74907 Actuacions en infraestructures científiques i tècniques singulars (ICT)
i grans instal·lacions científiques (GIC) amb seu a Espanya.
Import: (milers d’euros):
2021

2.600

SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 06 Secretaria General de Recerca.
Programa: 463B Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 45 A comunitats autònomes.
Concepte: 459 Transferències, ajudes nominatives i altres.
Subconcepte: Nou. A la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria per a l’Estratègia
d’especialització intel·ligent de les universitats públiques canàries com a centres de
referència nacional.
Dotació: 1.000 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 06 Secretaria General de Recerca.
Programa: 463B Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica.
Capítol: 7 Transferències corrents.
Article: 78 A famílies i institucions sense finalitats de lucre.
Concepte: 782 Accions de política científica.
Dotació: 1.000 (milers d’euros).
SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 06 Secretaria General de Recerca.
Programa: 463B Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 45 A comunitats autònomes.
Concepte: 459 Transferències, ajudes nominatives i altres.
Subconcepte: Nou. A la Universitat de La Laguna per a l’Estratègia d’especialització
intel·ligent de les universitats públiques canàries com a centres de referència nacional.
Increment de dotació: 1.000 (milers d’euros).
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BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 06 Secretaria General de Recerca.
Programa: 463B Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica.
Capítol: 7 Transferències corrents.
Article: 78 A famílies i institucions sense finalitats de lucre.
Concepte: 782 Accions de política científica.
Dotació: 1.000 (milers d’euros).
SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 107.
Programa: 465 A.
Concepte: 76. «A l’Ajuntament d’Igualada, Centre de Simulació 4D Health».
Projecte: Nou.
Import: 200,00 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 01.
Programa: 461 M.
Concepte: 620.
Projecte: 2020 28 01 0001.
Import: 200,00 milers d’euros.
SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 07.
Programa: 463B.
Concepte: 75.
Projecte: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Import: 100 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 01.
Programa: 461 M.
Concepte: 620.
Projecte: 2020 28 01 0001.
Import: 100 milers d’euros.
SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 07.
Programa: 463 B.
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Concepte: 78 «A la Institució CERCA. Centres de recerca de Catalunya per a la
infraestructura cientificotecnològica».
Import: 1.000 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 01.
Programa: 461 M.
Concepte: 620.
Import: 1.000 milers d’euros.
SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 01.
Article: 463 A.
Concepte: 484 «Universitat Rovira i Virgili per al Centre Tecnològic de la Química de
Tarragona i el Centre Tecnològic del Vi».
Import: 100,00 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 01.
Programa: 461M.
Concepte: 620.
Import: 100,00 milers d’euros.
SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 07.
Programa: 463B.
Concepte: 45 «A IRTA. Fruit centre «Centre Tecnològic de la Fruita.
Import: 100 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 01.
Programa: 461M.
Concepte: 620.
Projecte: 2020 28 01 0001.
Import: 100 milers d’euros.
SECCIÓ 28. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
ALTA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 01 Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals.
Programa: 463A Recerca científica.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 44 A societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’entitats del
sector públic estatal.
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Concepte 449 Transferències, ajudes nominatives i altres.
Subconcepte: Nou. A la Fundació Dr. Ferran de Recerca Biomèdica.
Dotació: 50 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 28 Ministeri de Ciència i Innovació.
Servei: 02 Secretaria General Tècnica.
Programa: 461M Direcció de Serveis Generals de Ciència i Innovació.
Capítol: 2 Despeses corrents en béns i serveis.
Article 22 Material, subministraments i altres.
Projecte 227 06 Estudis i treballs tècnics.
Dotació: 50 (milers d’euros).
SECCIÓ 29. MINISTERI DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030
ALTA
Secció: 29 Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
Servei: 04 Direcció General de Drets de la Infància i de l’Adolescència.
Programa: 231G Atenció a la infància i a les famílies.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre.
Concepte: 482 UNES UNIÓ ESPORTIVA Escola AFA.
Import: 50 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 29 Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
Servei: 03 Secretaria d’Estat de Drets Socials.
Programa: 231F Altres serveis socials de l’Estat.
Capítol: 2 Despeses corrents en béns i serveis.
Article: 22 Material, subministraments i altres.
Concepte: 226 Despeses diverses.
Subconcepte: 226.02: Publicitat i propaganda.
Import: 50 milers d’euros.
SECCIÓ 30. MINISTERI D’IGUALTAT
Sense modificacions.
SECCIÓ 31. MINISTERI DE CONSUM
Sense modificacions.
SECCIÓ 32. MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS
Sense modificacions.
SECCIÓ 33. MINISTERI D’UNIVERSITATS
Sense modificacions.
SECCIÓ 34. RELACIONS FINANCERES AMB LA UNIÓ EUROPEA
Sense modificacions.
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SECCIÓ 35. FONS DE CONTINGÈNCIA
Sense modificacions.
SECCIÓ 36. FONS DE COMPENSACIÓ INTERTERRITORIAL
Sense modificacions.
SECCIÓ 37. ALTRES RELACIONS FINANCERES AMB ET
ALTA
Secció: 37 Altres relacions financeres amb ens territorials.
Servei: 01 Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local. CA.
Programa: 941O Altres transferències a comunitats autònomes.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 45 A comunitats autònomes.
Concepte: 459 Altres transferències a comunitats autònomes.
Subconcepte: 459.02 A la Comunitat Autònoma de Canàries. Programa per a la lluita
contra la pobresa i prestacions bàsiques de serveis socials.
Dotació: 30.000 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 37 Altres relacions financeres amb ens territorials.
Servei: 01 Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local CA.
Programa: 453A Infraestructura del transport ferroviari.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 75 A comunitats autònomes.
Concepte: 758 Convenis amb comunitats autònomes per a infraestructures del
transport ferroviari.
Dotació: 30.000 (milers d’euros).
SECCIÓ 37. ALTRES RELACIONS FINANCERES AMB ET
ALTA
Secció: 37
Servei: 02.
Programa: 942 - N.
Capítol: 4.
Article: 46.
Concepte: 460.01 Per al desenvolupament de noves o ampliades competències
reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere.
Import: 20.000,00 milers €.
BAIXA
Secció: 37
Servei: 01.
Programa: 453 - A.
Capítol: 7.
Article: 75.
Concepte: 758. Convenis amb comunitats autònomes per a infraestructures del
transport ferroviari.
Import: 20.000,00 milers €.
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SECCIÓ 37. ALTRES RELACIONS FINANCERES AMB ET
ALTA
Secció: 37 Altres relacions financeres amb ens territorials.
Servei: 01 Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local. CA,
Programa: 941O Altres transferències a comunitats autònomes.
Capítol: 4 Transferències corrents.
Article: 45 A comunitats autònomes.
Concepte: 459 Altres transferències a comunitats autònomes.
Subconcepte: 459.02 País Basc per costos de traspàs fora de quota exercicis 2019,
2020 i 2021.
Import: 3.172,00 milers d’euros.
Subconcepte: 459.03 Navarra per costos de traspàs fora de quota exercicis 2019,
2020 i 2021.
Import: 833,00 milers d’euros.
BAIXA
Secció: 37 Altres relacions financeres amb ens territorials.
Servei: 01 Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local. CA,
Programa: 453A Infraestructura del transport ferroviari.
Capítol: 7 Transferències de capital.
Article: 75 A comunitats autònomes.
Concepte: 758 Convenis amb comunitats autònomes per a infraestructures del
transport ferroviari.
Import: 4.005,00 milers d’euros.
SECCIÓ 38. SISTEMES DE FINANÇAMENT D’ENS TERRITORIALS
Sense modificacions.
SECCIÓ 60. SEGURETAT SOCIAL
Sense modificacions.
SECCIÓ 98. INGRESSOS DE L’ESTAT
Sense modificacions.
ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I
FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF-ALTA VELOCITAT.
C. autònoma: Castella i Lleó.
Província: Palència.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
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Concepte: 1100 LAV Cantàbria.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

14.000

77.000

85.000

2024

RESTA

Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF-ALTA VELOCITAT.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 2011 Imputable al conjunt de la xarxa.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

2024

RESTA

42.000

119.000

Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF-ALTA VELOCITAT.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 0003 Millores en estacions en explotació.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

2024

RESTA

15.000

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF-ALTA VELOCITAT.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (Palència).
Capítol:
Article:
Concepte: 1100 LAV Cantàbria.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

2024

RESTA

42.000

134.000

Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF-ALTA VELOCITAT.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
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Concepte: 2011 Imputable al conjunt de la xarxa.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

14.000

77.000

70.000

2024

RESTA

Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF-ALTA VELOCITAT.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0003 Millores en estacions en explotació.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

2024

RESTA

15.000

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Cantàbria.
Província: Cantàbria.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 6800 Rodalies i mobilitat urbana (duplicació Torrelavega-Santander).
Import: (milers d’euros).
2021

10.000

Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 6802 XARXA TEN-T – altres actuacions.
Import: (milers d’euros).
2022

3.000

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 341

Dijous 31 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 504

Article:
Concepte: 6800 Rodalies i mobilitat urbana.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

7.000

3.000

Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 6802 XARXA TEN-T – altres actuacions.
Import: (milers d’euros).
2021

3.000

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Cantàbria.
Província: Cantàbria.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: Nou 4090 Soterrament Torrelavega.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

1.667

37.848

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 5130 Plans transversals actuacions en telecomunicacions.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

1.667

37.848
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ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Cantàbria.
Província: Cantàbria.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: Nou 4066 Cobriment de vies a Maliaño.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2.000

700

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (Cantàbria).
Capítol:
Article:
Concepte: 3009 Rodalies Cantàbria.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2.000

700

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Cantàbria.
Província: Cantàbria.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: Nou 4091 SPN PK 494/545 Línia 780 a Gibaja.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

100

1.300

1.000

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
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Concepte: 0008 Altres sistemes d’informació.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

100

1.300

1.000

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
Comunitat
autònoma: Euskadi.
Província: Bizkaia.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: Nou. Soterrament Zorrotza.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

6.000

6.000

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0008 Altres sistemes d’informació.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

6.000

6.000

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Comunitat Valenciana.
Província: Alacant.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: Nou 3143 Connexió ferroviària a l’Aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

2024

RESTA

5.000

10.000

25.000

25.000

20.000
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BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (Alacant).
Capítol:
Article:
Concepte: 3014 Rodalies Comunitat Valenciana.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

2024

RESTA

5.000

6.000

15.000

16.000

20.000

Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 5170 Passos a nivell.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

2024

4.000

10.000

9.000

RESTA

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I
FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
C. autònoma: Comunitat Valenciana.
Província: Alacant.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: (Nou 3143) Xàtiva-Alcoi.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

1.500

1.500

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
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Concepte: 9056 Plans transversals Pla director d’intervencions en túnels de més de
1.000 m (no regionalitzable).
Import: (milers d’euros).
2021

2022

1.500

750

Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 3024 Plans transversals Pla de proteccions acústiques. Mapes de soroll (no
regionalitzable).
Import: (milers d’euros).
2021

2022

750

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Comunitat de Madrid.
Província: Madrid.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: Nou 3074 Renovació de la senyalització de Rodalies de Madrid.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

5.000

5.000

1.000

Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable) Capítol:
Article:
Concepte: 0005 Altres Patrimoni i urbanisme.
Import: (milers d’euros).
2022

2023

1.000

3.000

2024

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable) Capítol:
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Article:
Concepte: 0005 Altres Inversions corporatives.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

4.000

1.000

Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable) Capítol:
Article:
Concepte: 9056 Plans transversals Pla director d’intervencions en túnels de més de
1.000 m.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

2.000

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Concepte: NOU 9088. Protecció acústica Santurtzi.
Import: 500 (milers d’euros).
BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Concepte: 5130 Plans transversals actuacions en telecomunicacions.
Import: 500 (milers d’euros).
ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Concepte: NOU 3035. Rodalies DONOSTIA/SANT SEBASTIÀ.
2021

2022

2023

2024

1,000

9.500

18.000

19.500

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
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Concepte: 9056 Plans transversals Pla director d’intervencions en túnels de més de
1.000 m.
2021

2022

–1.000

–4.000

2023

2024

Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: AD1F.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Concepte: 4885 Plans transversals Pla director de supressió de bloquejos telefònics.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

2024

–5.500

Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Concepte: 5130 Plans transversals actuacions en telecomunicacions.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

2024

–18.000

–19.500

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Araba/Álava.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 6803. Terminals intermodals i logístiques i accessos a ports (Jundiz).
Import (milers d’euros).
2021

2.000

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
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Secc. I. Pàg. 511

Concepte: 6802 XARXA TEN-T Altres actuacions.
Import: (milers d’euros).
2021

2.000

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Bizkaia.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: 9068. SPN de dos passos en RAM Santander-Basurto (TM Zorrotza).
2021

25

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0010 Altres Gestió de xarxa i innovació.
Import: (milers d’euros).
2021

25

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Bizkaia.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 9061. SPN línia Santander-Basurto (PK627/010).
Import: (milers d’euros).
2021

1.100
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Secc. I. Pàg. 512

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0010 Altres Gestió de xarxa i innovació.
Import: (milers d’euros).
2021

1.100

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Bizkaia.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 9062. SPN Línia Aranguren-Balmaseda (PK0/914), a Zalla (Bizkaia).
Import: (milers d’euros).
2021

1.100

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0010 Altres Gestió de xarxa i innovació.
Import: (milers d’euros).
2021

1.100

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Bizkaia.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
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Secc. I. Pàg. 513

Projecte: 9063. SPN Línia Santander-Basurto (PK 634/647), Güeñes (Bizkaia).
Import: (milers d’euros).
2021

1.100

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0010 Altres Gestió de xarxa i innovació.
Import: (milers d’euros).
2021

1.100

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Bizkaia.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: 9064. SPN Línia Santander-Basurto (PK 627/707), Güeñes (Bizkaia).
Import: (milers d’euros).
2021

1.100

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0010 Altres Gestió de xarxa i innovació.
Import: (milers d’euros).
2021

1.100
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Secc. I. Pàg. 514

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Bizkaia.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: 9065. SPN Línia Matallana-Balmaseda (PK 283/124), Zalla (Bizkaia).
Import: (milers d’euros).
2021

1.100

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0010 Altres Gestió de xarxa i innovació.
Import: (milers d’euros).
2021

1.100

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Bizkaia.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: 9066. SPN Línia Desierto-San Julián (Muskiz-Bizkaia) PK7/047, a Ortuella
(Bizkaia).
Import: (milers d’euros).
2021

1.100

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
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Secc. I. Pàg. 515

Concepte: 0010 Altres Gestió de xarxa i innovació.
Import: (milers d’euros).
2021

1.100

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Bizkaia.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: 9067. SPN Línia Desierto-San Julián (Muskiz-Bizkaia) PK4/300, a Trapagaran
(Bizkaia).
Import: (milers d’euros).
2021

1.100

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0010 Altres Gestió de xarxa i innovació.
Import: (milers d’euros).
2021

1.100

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Bizkaia.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: 9069. Supressió de 6 passos a nivell RAM Aranguren Balmaseda.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2.000

2.200
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Secc. I. Pàg. 516

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0008 Altres sistemes d’informació.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2.000

2.200

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Bizkaia.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: 9082. Electrificació ferrocarril Aranguren Karrantza.
Import: (milers d’euros).
2021

1.200

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0008 Altres sistemes d’informació.
Import: (milers d’euros).
2021

1.200

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Gipuzkoa.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
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Secc. I. Pàg. 517

Projecte: 9059. SPN Línia Madrid Hendaya (PK 601/185) (TM Anoeta).
Import: (milers d’euros).
2021

200

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0008 Altres sistemes d’informació.
Import: (milers d’euros).
2021

200

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Gipuzkoa.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: 9070. SPN Madrid Hendaya (PK 585/852).
Import: (milers d’euros).
2021

1.500

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0008 Altres sistemes d’informació.
Import: (milers d’euros).
2021

1.500
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ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Gipuzkoa.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: 9077 Corredor Atlàntic pas a nivell entre andanes a l’estació d’Urnieta.
Extensió del projecte al pas de vianants del barri de Lategi.
Import: (milers d’euros):
2021

1.200

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0008 Altres sistemes d’informació.
Import: (milers d’euros).
2021

1.200

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Gipuzkoa.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: 9083 Intercanviador Riberas de Loiola.
Import: (milers d’euros):
2021

2022

2023

3.000

3.000

3.000

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
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Secc. I. Pàg. 519

Concepte: 0010 Altres Gestió de xarxa i innovació.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2023

3.000

3.000

3.000

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Araba/Álava.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: 9072 Corredor Atlàntic solució del doble pas de vehicles i vianants estació de
Manzanos.
Import: (milers d’euros):
2021

1.000

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0008 Altres sistemes d’informació.
Import: (milers d’euros).
2021

1.000

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Araba/Álava.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: 9073 Corredor Atlàntic pas entre andanes estació d’Amurrio.
Import: (milers d’euros):
2021

363
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Secc. I. Pàg. 520

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0008 Altres sistemes d’informació.
Import: (milers d’euros).
2021

363

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Araba/Álava.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: Nou. Projecte remodelació estació de Luiando elevació andanes i
accessibilitat pas subterrani.
2021

75

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0010 Altres Gestió de xarxa i innovació.
Import: (milers d’euros).
2021

75

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL.
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
Comunitat autònoma: Euskadi.
Província: Gipuzkoa.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
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Concepte: Nou. Estació Legorreta.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2.000

2.200

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 0008 Altres sistemes d’informació.
Import: (milers d’euros).
2021

2022

2.000

2.200

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF-Alta Velocitat.
C. autònoma: Catalunya.
Província: Barcelona.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 2013 Inversió en línies en explotació.
Import: (milers d’euros).
2021

60.000

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF-Alta Velocitat.
Pressupostos de capital (estat de fluxos d’efectiu).
Efectiu o equivalents al final de l’exercici.
2021

–60.000

ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Catalunya.
Província: Barcelona.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
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Capítol:
Article:
Concepte: Nova: 4320 Millora línia R3. Tram Montcada-Vic.
Import: (milers d’euros).
2021

7.000

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 5180 Plans transversals renovació d’altres actius RC.
Import: (milers d’euros).
2021

–6.003

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 0005 Altres Patrimoni i urbanisme.
Import: (milers d’euros).
2021

–997

ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Catalunya.
Província: Barcelona.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: Nova: 4321 Millora línia R4. Tram Barcelona-Manresa.
Import: (milers d’euros).
2021

7.500

Secc. I. Pàg. 522
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BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 5100 Plans transversals resta actuacions d’infraestructura.
Import: (milers d’euros).
2021

–2.156

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 5110 Plans transversals actuacions en electrificació i energia.
Import: (milers d’euros).
2021

–5.334

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 0005 Altres Patrimoni i urbanisme.
Import: (milers d’euros).
2021

–10

ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Catalunya.
Província: Barcelona.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:

Secc. I. Pàg. 523
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Concepte: Nova: 4082 Integració del ferrocarril l’Hospitalet de Llobregat.
Import: (milers d’euros).
2021

2.500

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 3004 Plans transversals Pla de Trinxeres.
Import: (milers d’euros).
2021

–2.500

ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Catalunya.
Província: Barcelona.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: Nova: 4083 Integració del ferrocarril Montcada i Reixac.
Import: (milers d’euros).
2021

8.000

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 0010 Altres Gestió de xarxa i innovació.
Import: (milers d’euros).
2021

–6.949

Secc. I. Pàg. 524
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BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 0005 Altres Patrimoni i urbanisme.
Import: (milers d’euros).
2021

–1.051

ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Catalunya.
Província: Barcelona.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: Nova: 4084 Integració del ferrocarril Sant Feliu de Llobregat.
Import: (milers d’euros).
2021

10.000

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 5140 Actuacions en estacions.
Import: (milers d’euros).
2021

–6.381

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:

Secc. I. Pàg. 525
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Secc. I. Pàg. 526

Concepte: 0001 Actuacions en nodes logístics terminals de mercaderies.
Import: (milers d’euros).
2021

–3.619

ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Catalunya.
Província: Girona.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: Nova: 4323 Adequació estacions línies R2, R3, R11 i RG1.
Import: (milers d’euros).
2021

3.000

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 5180 Plans transversals renovació d’altres actius RC.
Import: (milers d’euros).
2021

–3.000

ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: Catalunya.
Província: Tarragona.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: Nova: 4322 Millora estacions i línia ferrocarril Reus-Móra la Nova-Casp.
Import: (milers d’euros).
2021

2.000
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BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Entitat: ADIF.
C. autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Concepte: 0010 Altres Gestió de xarxa i innovació.
Import: (milers d’euros).
2021

2.000

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
Import: 1.000 milers €.
ALTA
A l’annex d’Inversions reals i programació plurianual.
Entitat: ADIF.
Comunitat autònoma: Catalunya.
Província: Lleida.
2021

NOVA: 4315 Millora línia R12. Tram Lleida-Manresa.

600

ALTA
A l’annex d’Inversions reals i programació plurianual.
Entitat: ADIF.
Comunitat autònoma: Catalunya.
Província: Barcelona.
2021

NOVA: 4315 Millora línia R12. Tram Lleida-Manresa.

400

BAIXA
A l’annex d’Inversions reals i programació plurianual.
Entitat: ADIF.
Comunitat autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
2021

5130 Plans transversals actuacions en telecomunicacions.

1.000
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ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL.
Import: 1.000 milers €.
ALTA
A l’annex d’Inversions reals i programació plurianual.
Entitat: ADIF.
Comunitat autònoma: Catalunya.
Província: Girona.
2021

NOVA: 4313 Millora línia R3. Tram Ripoll-Puigcerdà.

1.000

BAIXA
A l’annex d’Inversions reals i programació plurianual.
Entitat: ADIF.
Comunitat autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
2021

5130 Plans transversals actuacions en telecomunicacions.

1.000

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL.
Import: 500 milers €.
ALTA
A l’annex d’Inversions reals i programació plurianual.
Entitat: ADIF.
Comunitat autònoma: Catalunya.
Província: Tarragona.

NOVA: 4311 Baixador de Bellisens.

2021

2022

430

70

2021

2022

430

70

BAIXA
A l’annex d’Inversions reals i programació plurianual.
Entitat: ADIF.
Comunitat autònoma: Catalunya.
Província: Tarragona.

4002 Rodalies Catalunya.

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
Import: 100 milers €
ALTA
A l’annex d’Inversions reals i programació plurianual.
Entitat: ADIF.
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Comunitat autònoma: Catalunya.
Província: Girona.
2021

NOVA: 4316 Projecte millora accessibilitat estació de Camallera.

100

BAIXA
A l’annex d’Inversions reals i programació plurianual.
Entitat: ADIF.
Comunitat autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
2021

5130 Plans transversals actuacions en telecomunicacions.

100

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
Import: 300 milers €
ALTA
A l’annex d’Inversions reals i programació plurianual.
Entitat: ADIF.
Comunitat autònoma: Catalunya.
Província: Tarragona.
2021

NOVA: 4314 Protecció acústica al Vendrell.

300

BAIXA
A l’annex d’Inversions reals i programació plurianual.
Entitat: ADIF.
Comunitat autònoma: No regionalitzable.
Província: No regionalitzable.
2021

5130 Plans transversals actuacions en telecomunicacions.

300

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
Import: 500 milers €
ALTA
A l’annex d’Inversions reals i programació plurianual.
Entitat: ADIF-Alta Velocitat.
Comunitat autònoma: Catalunya.
Província: Girona.

NOVA: 2031 Estació AVE Aeroport Girona.

2021

2022

250

250
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BAIXA
A l’annex d’Inversions reals i programació plurianual.
Entitat: ADIF-Alta Velocitat.
Comunitat autònoma: Catalunya.
Província: Girona.

2013 Inversió en línies en explotació.

2021

2022

250

250

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU, EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
ALTA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ENAIRE.
C. autònoma: Euskadi.
Província: Araba/Álava.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual.
Capítol:
Article:
Projecte: Nou aeroport de Foronda: Modernització de la terminal, elaboració d’estudi
de la zona franca i altres.
Import: (milers d’euros):
2021

2.300

BAIXA
Secció: 17 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Servei: ENAIRE.
Programa: Annex Inversions reals i programació plurianual (no regionalitzable).
Capítol:
Article:
Concepte: 5049 Inversions de suport i manteniment. Vitòria.
Import: (milers d’euros).
2021

2.300

CORRECCIÓ TÈCNICA EN RELACIÓ AMB LA DENOMINACIÓ DE L’INSTITUT DE
LES DONES
1) El Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 introdueix
a la disposició final quarta una modificació a la Llei 16/1983, de 24 d’octubre, de creació de
l’organisme autònom Institut de la Dona, i canvia la denominació de l’organisme autònom
«Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats» per la d’«Institut de les Dones», i en
regula la naturalesa, el règim jurídic, les finalitats, les funcions i altres qüestions; tanmateix,
en els resums d’ingressos i despeses i en els estats numèrics d’ingressos i despeses hi
consta la denominació anterior.
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En conseqüència, es proposen les correccions tècniques següents:

Sèrie vermella. Pressupost d’ingressos. Resum general per organismes i capítols del
pressupost d’ingressos: Taula pàgina 49, línia 3.
– On diu: 30.101 INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
– Ha de dir: 30.101 INSTITUT DE LES DONES Sèrie vermella. Pressupost
d’ingressos. Resum general per organismes i capítols del pressupost d’ingressos: Taula
pàgina 50, línia 3.
– On diu: 30.101 INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
– Ha de dir: 30.101 INSTITUT DE LES DONES.
Sèrie vermella. Pressupost d’ingressos. Resum general per organismes i capítols del
pressupost d’ingressos: Taula pàgina 51, línia 3.
– On diu: 30.101 INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
– Ha de dir: 30.101 INSTITUT DE LES DONES.
Sèrie vermella. Pressupost d’ingressos. Secció 30: Taula pàgina 221, títol.
– On diu: Organisme: 101 INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS.
– Ha de dir: Organisme: 101 INSTITUT DE LES DONES.
Sèrie vermella. Pressupost d’ingressos. Secció 30: Taula pàgina 221, línia 27.
– On diu: TOTAL INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
– Ha de dir: TOTAL INSTITUT DE LES DONES.
Sèrie vermella. Pressupost per programes i memòria d’objectius. Torn XX (secció 30).
Pàgina 13, línia 20
– On diu: 30.101 INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
– Ha de dir: 30.101 INSTITUT DE LES DONES.
Sèrie vermella. Pressupost per programes i memòria d’objectius. Tom XX (secció 30).
Pàgina 15, línia 4
– On diu: TOTAL INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
– Ha de dir: TOTAL INSTITUT DE LES DONES.
Sèrie vermella. Pressupost per programes i memòria d’objectius. Tom XX (secció 30).
Taula pàgina 24, línia 4.
– On diu: 416 A l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats, per al compliment
dels seus fins.
– Ha de dir: 416 A l’Institut de les Dones, per al compliment dels seus fins.
Sèrie vermella. Pressupost per programes i memòria d’objectius. Tom XX (secció 30).
Taula pàgina 24, línia 8
– On diu: 716 A l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats.
– Ha de dir: 716 A l’Institut de les Dones.
Resums d’ingressos i despeses. Resum general per organismes i capítols del
pressupost d’ingressos. Taula pàgina 21, línia 3.
– On diu: 30.101 INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
– Ha de dir: 30.101 INSTITUT DE LES DONES.
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Resums d’ingressos i despeses. Resum general per organismes i capítols del
pressupost d’ingressos. Taula pàgina 22, línia 3.
– On diu: 30.101 INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
– Ha de dir: 30.101 INSTITUT DE LES DONES.
Resums d’ingressos i despeses. Resum general per organismes i capítols del
pressupost d’ingressos. Taula pàgina 23, línia 3.
– On diu: 30.101 INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
– Ha de dir: 30.101 INSTITUT DE LES DONES.
Resums d’ingressos i despeses. Resum general per organismes i capítols del
pressupost d’ingressos. Taula pàgina 143, línia 3.
– On diu: 30.101 INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
– Ha de dir: 30.101 INSTITUT DE LES DONES.
Resums d’ingressos i despeses. Resum general per organismes i capítols del
pressupost d’ingressos. Taula pàgina 144, línia 3.
– On diu: 30.101 INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
– Ha de dir: 30.101 INSTITUT DE LES DONES.
Resums d’ingressos i despeses. Resum general per organismes i capítols del
pressupost d’ingressos. Taula pàgina 145, línia 3.
– On diu: 30.101 INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
– Ha de dir: 30.101 INSTITUT DE LES DONES.
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