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I.    Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT
 20650 REIAL DECRET LLEI 9/2004, de 3 de desembre, 

pel qual es determina el termini per a l’execu-
ció dels processos previstos en la Llei 16/2001, 
de 21 de novembre, per la qual s’establix un 
procés extraordinari de consolidació i provisió 
de places de personal estatutari en les Institu-
cions Sanitàries de la Seguretat Social dels 
Servicis de Salut del Sistema Nacional de 
Salut. («BOE» 292, de 4-12-2004.)

La Llei 16/2001, de 21 de novembre, va establir un pro-
cés extraordinari de consolidació d’ocupació per al perso-
nal estatutari de les institucions sanitàries de la Seguretat 
Social. Este procés extraordinari s’articula en dos siste-
mes successius. Primer, el de selecció de personal i, pos-
teriorment, el de provisió de places. La disposició addici-
onal novena de la dita norma determinava com a termini 
límit per a la realització dels processos que es derivaren 
d’esta el de 18 mesos comptats des de la publicació de 
cada convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».

L’extrema complexitat del procés de consolidació 
establit en l’esmentada llei, la segona fase del qual, la de 
provisió, preveu fins a tres mecanismes successius d’ad-
judicació de places, i l’elevat nombre de convocatòries, de 
places oferides i d’aspirants presentats i admesos als pro-
cessos, va fer impossible el compliment de l’indicat ter-
mini. Per dos vegades, en les Lleis 53/2002, de 30 de 
desembre, i 62/2003, de 30 de desembre, ambdós de 
mesures fiscals, administratives i de l’orde social, va ser 
prorrogat este termini, primer fins al 31 de desembre de 
2003, i després fins al 31 de desembre de 2004.

Ambdós pròrrogues es van manifestar, immediata-
ment, clarament insuficients. Així, el 31 de desembre de 
2003, la tramitació de la primera de les fases establides, la 
de selecció, només havia conclòs en una de les 89 convo-
catòries tramitades pel Ministeri de Sanitat i Consum. 
Semblant situació es produïa en les quatre comunitats 
autònomes que havien convocat processos de consolida-
ció a l’empara de la Llei 16/2001, de 21 de novembre.

A pesar que, des del mes de maig de 2004, el procedi-
ment ha conegut un innegable impuls en el seu desenvolu-
pament, serà impossible que les convocatòries de les cate-
gories amb un nombre més gran de places i d’aspirants 
estiguen concloses abans del 31 de desembre de 2004.

La immediata finalització del termini legalment establit 
determina la necessitat d’articular un nou termini que per-
meta l’adequada finalització dels procediments iniciats 
després de l’entrada en vigor de la Llei 16/2001, de 21 de 
novembre, perquè puguen complir-se així, amb la impres-
cindible seguretat jurídica i la suficient empara legal, els 
objectius d’una llei que són compartits per totes les forces 

polítiques, atés que va ser, en el seu dia, aprovada per una-
nimitat tant del Congrés dels Diputats com del Senat.

La decisió del Govern de la Nació, coherent amb el plan-
tejament de la seua actuació política general, de no presentar 
a les Corts Generals un nou projecte de llei de mesures fis-
cals, administratives i de l’orde social, ha impossibilitat que 
la determinació del nou termini s’haja produït per una via de 
tramitació legislativa ordinària, semblant a la utilitzada per a 
les pròrrogues realitzades en els dos últims anys.

S’aprecia, per tot això, que en la situació descrita con-
corren les raons d’extraordinària i urgent necessitat que, 
de conformitat amb les previsions constitucionals, aconse-
llen la promulgació d’un reial decret llei que establisca, de 
manera definitiva, els terminis per a la resolució dels pro-
cediments derivats de la Llei 16/2001, de 21 de novembre.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en 
l’article 86 de la Constitució, a proposta de la ministra de 
Sanitat i Consum i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la seua reunió del dia 3 de desembre de 2004,

D I S P O S E :

Article únic.  Termini de resolució dels processos.

A l’efecte del que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administraci-
ons Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el 
termini per a la resolució dels processos de selecció i pro-
visió convocats a l’empara de la Llei 16/2001, de 21 de 
novembre, queda fixat en 12 mesos comptats des de l’en-
demà de l’entrada en vigor d’este reial decret llei.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada la disposició addicional novena de la 
Llei 16/2001, de 21 de novembre, i totes les disposicions 
que, del mateix rang o d’un rang inferior, s’oposen al que 
disposa este reial decret llei.

Disposició final primera. Habilitació competencial.

Este reial decret llei es dicta en virtut de les competèn-
cies exclusives de l’Estat sobre bases i coordinació gene-
ral de la sanitat i sobre bases del règim estatutari dels 
funcionaris públics, establides en l’article 149.1.16a i 18a 
de la Constitució, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de 
la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de desembre del 2004.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


