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DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
20638

Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
PREÀMBUL
I

La important desviació del saldo pressupostari estimada en el moment present per al
conjunt de les administracions públiques per a l’exercici 2011 respecte a l’objectiu
d’estabilitat compromés obliga el Govern a prendre mesures de caràcter urgent per a
corregir-la.
Estes primeres mesures, que comporten accions tant pel que fa als ingressos públics
com pel que fa als gastos, suposen una reducció de caràcter immediat del desequilibri
pressupostari en més d’un punt percentual del producte interior brut. Amb estes accions
es pretén garantir que el sector públic espanyol inicie una senda de reequilibri que aporte
credibilitat a l’evolució futura del deute i dèficit públics.
Sense esta correcció, que inicia un camí de consolidació fiscal que es concretarà de
manera definitiva en el projecte de llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012,
no es podrien superar les condicions actuals d’escassetat de liquiditat que impedixen un
desenrotllament adequat de l’activitat econòmica.
Per la seua banda, el Reial Decret 1329/2011, de 26 de setembre, de dissolució del
Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions, publicat en el «Boletín
Oficial del Estado» el 27 de setembre, acordava la dissolució de les dos cambres i la
convocatòria d’eleccions generals el 20 de novembre de 2011. Com a conseqüència
d’este, no s’ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.
L’article 134.4 de la Constitució establix que «si la Llei de Pressupostos no s’aprova
abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, es consideraran automàticament
prorrogats els pressupostos de l’exercici anterior fins l’aprovació dels nous». Este
precepte ha sigut desplegat per l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària, en el qual després de reiterar el caràcter prorrogable dels pressupostos a
falta de l’aprovació dels nous, determina que «la pròrroga no afectarà els crèdits per a
gastos corresponents a programes o actuacions que acaben en l’exercici els pressupostos
del qual es prorroguen o per a obligacions que s’extingisquen en este».
En conseqüència, el principi del qual es partix és que es produïx la pròrroga general
de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2011 a partir de l’1 de gener de 2012, excepte en aquells crèdits corresponent a actuacions
que acaben l’any 2011 o per a obligacions que s’extingisquen en el mateix any.
Igualment, i encara que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat té vigència anual,
la pròrroga no afectarà aquelles normes de vigència indefinida que esta pot incloure, que
continuaran estant vigents.
D’altra banda, el contingut dels crèdits prorrogats no es veu afectat per les
autoritzacions pressupostàries efectuades durant l’exercici de 2011 perquè l’objecte de la
pròrroga no és l’execució del pressupost d’eixe exercici, sinó les autoritzacions inicials de
gasto per exercici contingudes en la mencionada Llei 39/2010, de 22 de desembre. Això
mateix caldria dir de les autoritzacions d’endeutament, per la qual cosa s’han de
considerar prorrogades les inicials establides en la dita llei.
Finalment, l’article 38.3 de la Llei General Pressupostària aclarix que l’estructura
orgànica del pressupost prorrogat s’adaptarà, sense alteració de la quantia total, a
l’organització administrativa en vigor en l’exercici en què el pressupost s’haja d’executar.
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Dins d’este marc jurídic, la pura i simple pròrroga de la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2011 ocasionaria certes disfuncions que és necessari corregir. En
primer lloc, perquè en algunes matèries, com pensions públiques, la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2011 es remet a la congelació operada pel Reial Decret
Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció
del dèficit públic, i és voluntat del nou govern la regulació d’esta matèria de manera
expressa per a donar fi a la mencionada congelació.
En segon lloc, perquè, per raons de seguretat jurídica, hi ha preceptes que difícilment
es poden considerar prorrogats, com són aquells en què una llei de caràcter material
remet a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat anual. Estos preceptes cobren
particular importància en matèria tributària, per la qual cosa cal regular esta matèria de
manera expressa i no considerar-los prorrogats de manera tàcita.
Finalment, perquè la situació econòmica i financera aconsella no prorrogar algunes
matèries que podrien tindre repercussions en el dèficit públic i en l’estabilitat
pressupostària, amb les conseqüències que això podria tindre en els compromisos
assumits per Espanya davant de la Unió Europea en la reducció del dèficit públic.
La constitució del Congrés dels Diputats i del Senat el passat 13 de desembre fa
inviable l’aprovació no ja d’una llei de Pressupostos Generals de l’Estat abans del 31 de
desembre d’enguany, sinó d’una llei ordinària encara que s’utilitze el procediment
d’urgència.
L’article 86 de la Constitució permet al Govern, en casos d’extraordinària i urgent
necessitat, dictar disposicions legislatives provisionals que prendran la forma de decrets
lleis, i en queda prou justificada la necessitat en virtut dels arguments anteriorment
exposats.
II
L’estructura d’este reial decret llei tracta de seguir les de les lleis de Pressupostos
Generals de l’Estat, si bé la diferència de volum fa que els títols s’hagen substituït per
capítols, i que no tots els títols habituals tinguen el seu capítol correlatiu, atés que estos
només són els següents: «Dels crèdits pressupostaris prorrogats», «Dels gastos de
personal», «De les pensions i ajudes públiques», «De les normes tributàries», «Dels ens
territorials» i, finalment, les «Cotitzacions socials». Així mateix, s’hi inclouen disposicions
addicionals, derogatòries i finals.
El capítol I, «Dels crèdits pressupostaris prorrogats», establix que, amb efectes des
de l’1 de gener de 2012, quedaran incorporades als crèdits prorrogats les modificacions
pressupostàries i estructurals necessàries per a adequar la classificació orgànica dels dits
crèdits a l’estructura administrativa vigent en la dita data.
Pel que fa al capítol II, «Dels gastos de personal», es mantenen les quanties de les
retribucions del personal i alts càrrecs del sector públic. Igualment, s’acorda la congelació
de l’oferta d’ocupació pública, amb certes excepcions que es recullen en el mateix article.
Finalment, a partir de l’1 de gener de 2012, i per al conjunt del sector públic estatal, la
jornada ordinària de treball tindrà una mitjana setmanal no inferior a les 37 hores i 30
minuts.
Pel que fa al capítol III, «De les pensions i ajudes públiques», tal com s’ha indicat
anteriorment, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011 es remet a la
congelació operada pel Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. En efecte, l’article 4 del
mencionat reial decret llei suspén per a l’exercici de 2011 l’aplicació del que preveuen els
apartats 1.1 i 1.2 de l’article 48 de la Llei General de la Seguretat Social, excepte per a les
pensions mínimes del Sistema de la Seguretat Social, les pensions de l’extingit SOVI no
concurrents i les pensions no contributives. Esta congelació també afecta les pensions de
classes passives, com establix l’apartat segon de l’article 4.
La voluntat del nou govern és la d’actualitzar les pensions un u per cent, per la qual
cosa cal incorporar esta regulació de manera expressa i no per mitjà de la simple pròrroga
de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.
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El capítol IV, dedicat a les «Normes tributàries», recull tres preceptes: un de dedicat al
pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats, un altre a l’Impost sobre Béns Immobles
i el tercer relatiu a la taxa de domini públic radioelèctric. L’article 45.4 del text refós de la
Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març,
assenyala que la quantia del pagament fraccionat serà el resultat d’aplicar a les bases
previstes en els dos apartats anteriors el percentatge que s’establisca en la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat. Amb més motiu, s’han de tindre en compte les
modificacions que en matèria de pagaments fraccionats va realitzar el Reial Decret Llei
9/2011, de 19 d’agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del Sistema
Nacional de Salut, de contribució a la consolidació fiscal, i d’elevació de l’import màxim
dels avals de l’Estat per a 2011.
Per la seua banda, i en matèria d’hisendes locals, és important garantir que la situació
financera de les corporacions locals no pose en perill la consecució del principal objectiu
en matèria pressupostària, que és la reducció del dèficit públic del Regne d’Espanya
d’acord amb la senda prevista en el Programa d’Estabilitat 2011-2014.
Amb este objectiu, l’article 8 establix l’aplicació transitòria i excepcional durant els
exercicis 2012 i 2013 per als immobles urbans d’un increment del tipus impositiu de
l’Impost sobre Béns Immobles que té en consideració l’any d’entrada en vigor de la
corresponent ponència total de valors del municipi.
D’esta manera, i per a ponències anteriors a 2002, l’increment es fixa en el 10 per 100
(i un tipus mínim del 0,5 per 100 en 2012 i del 0,6 per 100 en 2013), en la mesura que en
estos casos no es produïx, al seu torn, un increment de la base liquidable, pel fet d’haver
transcorregut més de deu exercicis des de l’entrada en vigor de l’esmentada ponència. En
el cas de municipis les ponències dels quals hagen sigut aprovades entre 2002 i 2004,
l’increment es fixa en el 6 per 100 (i el tipus mínim en el 0,5 per 100), i en els aprovats
entre 2008 i 2011 l’increment és del 4 per 100.
No obstant això, s’establix que el dit increment transitori del tipus de l’impost no serà
aplicable als immobles residencials als quals siga aplicable una ponència de valors total
aprovada l’any 2002 o en un any posterior i que pertanguen a la mitat amb menor valor
cadastral del conjunt dels immobles de les dites característiques del municipi, i als
municipis les ponències dels quals hagen sigut aprovades entre 2005 i 2007, ja que es
van elaborar en un moment d’elevats valors de mercat.
Finalment, l’apartat 3 de l’annex I de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de
Telecomunicacions, disposa que la quantificació dels paràmetres necessaris per a calcular
l’import de la taxa es determinarà per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
El capítol V regula els ens territorials, que es dividixen en entitats locals i comunitats
autònomes. Per mitjà de l’apartat Dos de l’article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de
maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, es
van introduir restriccions aplicables en l’exercici 2011 a la concertació d’operacions
d’endeutament per part de les entitats locals. Les dites limitacions van ser redefinides per
la disposició final quinze de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2011. Criteris de prudència aconsellen mantindre esta
mesura per a l’any 2012, si bé cal actualitzar les referències temporals de les magnituds i
de les liquidacions pressupostàries mencionades en aquell precepte, i que troben l’origen
en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. D’altra banda, pareix convenient que la revisió
quadriennal a què es referix l’article 114 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es realitze en la forma
que establisca la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012.
Pel que fa a les comunitats autònomes, es fa referència al Fons de Suficiència Global
als efectes de permetre des del mateix reial decret llei que si els crèdits arriben a ser
insuficients per al pagament de les entregues a compte es realitzen les transferències de
crèdit oportunes. Igualment, és necessari corregir els projectes a què es referix l’annex de
la secció 33, molts dels quals ja s’han realitzat, remetent-los als projectes d’inversió que
s’acorden en el si del Comité d’Inversions Públiques.
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Finalment, el capítol VI conté l’actualització de les bases i tipus de cotització a la
Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia
Salarial i Formació Professional, així com la cotització a drets passius i a les mutualitats
generals de funcionaris per a l’any 2012.
El contingut d’este reial decret llei es completa amb diverses disposicions addicionals,
derogatòries i finals.
Pel que fa a les primeres, i referint-nos només a les més importants, s’amplia fins als
díhuit anys el termini de pagament de deutes amb la Seguretat Social d’institucions
sanitàries de les quals siguen titulars les administracions públiques o institucions sense
ànim de lucre. En virtut de la remissió que fa l’apartat 3 de la disposició addicional novena
de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, a la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat, s’inclouen també les garanties de l’Estat per a obres d’interés cultural.
També cal incorporar un precepte en què es reconeguen aquelles activitats que tenen la
consideració de prioritàries de mecenatge, sense que siga suficient la mera pròrroga de la
disposició que conté la Llei 39/2010, per la qual cosa s’afigen a la dita relació les
donacions i aportacions vinculades a l’execució dels projectes inclosos en el Pla Director
de Recuperació del Patrimoni Cultural de Llorca, i d’esta manera s’anticipa el mandat que
conté l’article 6 del Reial Decret Llei 17/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’establixen
mesures complementàries per a pal·liar els danys produïts pels moviments sísmics
succeïts a Llorca l’11 de maig de 2011, es modifica el Reial Decret Llei 6/2011, de 13 de
maig, i s’adopten mesures fiscals i laborals respecte de l’illa de Hierro, d’acord amb el
qual la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012 considerarà activitats
prioritàries de mecenatge durant els anys 2011 i 2012 les donacions i aportacions
esmentades.
Per a dotar de més seguretat jurídica les disposicions addicionals que regulen
l’assignació de quantitats a fins socials i el finançament de l’Església catòlica, així com
per a acomodar les referències temporals que s’hi inclouen, es fa una nova redacció de
les dos disposicions.
Es procedix a la supressió de la compensació equitativa per còpia privada, que serà
substituïda per un pagament a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat, el
procediment del qual es desenrotllarà reglamentàriament.
Es considera que subsistixen les circumstàncies econòmiques i socials que van
motivar la pròrroga per mitjà del Reial Decret Llei 10/2011, de 26 d’agost, del programa de
qualificació professional de les persones que esgoten la seua protecció per desocupació,
basat en accions de polítiques actives d’ocupació i la percepció d’una ajuda econòmica
d’acompanyament, per la qual cosa és necessària una nova pròrroga del dit programa.
Pel que fa a les disposicions derogatòries, la primera deroga el Reial Decret
1472/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la renda bàsica d’emancipació dels
jóvens, a l’empara del que establix la seua disposició addicional primera, atés el context
d’austeritat i contenció en el gasto públic que fa necessari deixar sense efecte la mesura
de política econòmica de caràcter conjuntural que esta norma regulava. I això, sense
perjuí que els beneficiaris de la renda bàsica d’emancipació que ja tinguen reconegut el
seu dret continuen gaudint-ne en les condicions establides en la norma que es deroga i
en els termes de la resolució administrativa del reconeixement d’aquella. La segona és
una derogació normativa de caràcter general.
Pel que fa a les disposicions finals, la primera fa referència a la Directiva 2010/24/UE,
del Consell, de 16 de març de 2010, sobre l’assistència mútua en matèria de cobrament
dels crèdits corresponents a determinats impostos, drets i altres mesures, i introduïx
diversos canvis importants en l’àmbit de l’assistència mútua.
L’entitat d’estos canvis justifica la transposició de la mencionada directiva a través de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, de manera que, tenint-ne en
compte el seu caràcter codificador, s’hi incorporen totes aquelles normes necessàries per
a regular l’assistència mútua.
Amb l’objecte de reduir el dèficit públic, s’establix un gravamen complementari a la
quota íntegra estatal en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que serà
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aplicable en els períodes impositius 2012 i 2013. Com a resultat d’això, s’introduïxen
modificacions en els pagaments a compte, que s’estenen als Impostos sobre Societats i
sobre la Renda de no Residents per a preservar el tracte semblant que respecte a aquells
s’establix en els esmentats tributs.
Igualment s’introduïx una modificació del text refós de la Llei de l’Impost sobre
Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, que eleva des de l’1
de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013 el percentatge de retenció del 19 al 21
per cent.
També s’inclou la pròrroga, per a l’exercici 2012, d’altres mesures la vigència de les
quals finalitza el 31 de desembre de 2011 i que es considera oportú prolongar durant un
any més; tal és el cas del tipus de gravamen reduït en l’Impost sobre Societats per
manteniment o creació d’ocupació aplicable per les microempreses, amb el seu correlat
en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a través de la reducció del rendiment
net de les activitats econòmiques, el tractament fiscal atorgat en els esmentats impostos
als gastos i inversions efectuats per a habituar els empleats a la utilització de les noves
tecnologies de la comunicació i de la informació, i, en l’àmbit de l’Impost sobre el Valor
Afegit, l’aplicació del tipus reduït del 4 per cent a determinades entregues de vivendes,
pels efectes beneficiosos que poden exercir sobre l’activitat econòmica.
La modificació relativa a la lletra a) de l’apartat 6 de l’article 52 bis de la Llei 38/1992,
de 28 de desembre, d’Impostos Especials, té com a causa l’article 18.3 de la Directiva
2003/96/CE, del Consell, de 27 d’octubre, per la qual es reestructura el règim comunitari
d’imposició dels productes energètics i de l’electricitat. Atés que l’esmentada modificació
ha d’estar en vigor l’1 de gener de 2012, este reial decret llei es configura com l’instrument
adequat per a fer-ho.
Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria tercera del text refós de la Llei del
Sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, amb la finalitat d’ampliar
fins a cinc anys, a comptar de l’entrada en vigor de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl,
el termini transitori perquè les valoracions dels terrenys que formen part del sòl
urbanitzable inclòs en àmbits delimitats per als quals el planejament haja establit les
condicions per a desenrotllar-los es facen d’acord amb les regles que establix la Llei
6/1998, de 13 d’abril, sobre règim de sòl i valoracions, tal com van quedar redactades per
la Llei 10/2003, de 20 de maig. El termini transitori inicial va ser ampliat fins al 31 de
desembre de 2011 pel Reial Decret Llei 6/2010, de 9 d’abril, de Mesures per a l’Impuls de
la Recuperació Econòmica i l’Ocupació, per la qual cosa està a punt d’extingir-se.
Igualment s’amplia el període (durant l’any 2012, i fins a l’aprovació de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat) en el qual la Societat Estatal Loteries i Apostes de
l’Estat assumirà les obligacions derivades de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació
del joc, en relació amb el Reial Decret 419/1991, de 27 de març, pel qual es regula la
distribució de la recaptació i premis de les apostes esportives de l’Estat. A més, es
modifica la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, a fi d’establir una pròrroga
respecte a l’entrada en vigor del règim sancionador de la llei que permeta a la Direcció
General d’Ordenació del Joc resoldre determinades sol·licituds de llicència presentades,
perquè, si no, algunes entitats podrien resultar perjudicades per la mencionada entrada
en vigor durant la tramitació de les dites sol·licituds.
Es fa necessària la modificació de la Llei 11/1995, d’11 de maig, reguladora de la
utilització i control dels crèdits destinats a gastos reservats, una vegada que el Centre
Nacional d’Intel·ligència passa a estar adscrit al Ministeri de la Presidència.
S’establix una modificació de l’art. 49 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, relatiu a l’import dels avals de l’Estat,
de manera que es fixa una quantia màxima de 196.043.560 euros.
D’altra banda, el temps transcorregut des de la Llei 39/1970, de 22 de desembre,
aconsella, respecte a les titulacions vigents, adequar a la realitat actual de les institucions
penitenciàries les característiques, funcions, formes d’accés i requisits del personal que
compon el cos superior de tècnics d’institucions penitenciàries.
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Finalment, s’incorporen disposicions finals relatives al títol competencial de les
matèries de contingut tributari incorporades a esta norma i a la gestió de crèdits
pressupostaris en matèria de classes passives.
CAPÍTOL I
Dels crèdits pressupostaris prorrogats
Article 1.

Modificacions derivades de la nova estructura administrativa.

Amb efectes d’1 de gener de 2012, quedaran incorporades als crèdits prorrogats les
modificacions pressupostàries i estructurals necessàries per a adequar la classificació
orgànica d’estos crèdits a l’estructura administrativa vigent en la dita data.
CAPÍTOL II
Dels gastos de personal
Article 2.

Retribucions del personal i alts càrrecs del sector públic.

U. Als efectes del que establix el present article, constituïxen el sector públic:
L’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms i agències estatals
i les universitats de la seua competència.
Les administracions de les comunitats autònomes, els organismes que en depenguen
i les universitats de la seua competència.
Les corporacions locals i organismes que en depenguen.
Les entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social.
Els òrgans constitucionals de l’Estat, sense perjuí del que establix l’article 72.1 de la
Constitució.
Les societats mercantils públiques.
Les entitats públiques empresarials i la resta dels organismes públics i ens del sector
públic estatal, autonòmic i local.
Dos. L’any 2012, les retribucions del personal al servici del sector públic no podran
experimentar cap increment respecte a les vigents el 31 de desembre de 2011, en termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de
personal com a la seua antiguitat.
En conseqüència, a partir de l’1 de gener de 2012, no experimentaran cap increment
les quanties de les retribucions i de la massa salarial, si és el cas, establides en la Llei
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.
Tres. Durant l’exercici 2012, les administracions, entitats i societats a què es referix
l’apartat U d’este article no podran realitzar aportacions a plans de pensions d’ocupació o
contractes d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de
jubilació.
Quatre. El que disposa l’apartat Dos del present article s’entendrà sense perjuí de
les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, siguen
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 que té fixats.
Cinc. Les adequacions retributives a què es referix l’apartat anterior requeriran
l’informe favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en l’àmbit de
l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms, agències estatals, les
universitats de la seua competència i la resta del sector públic estatal.
Sis. Les retribucions dels alts càrrecs del Govern de la nació, dels seus òrgans
consultius, de l’Administració General de l’Estat i la resta de personal directiu regulades
en l’article 24 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
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per a l’any 2011, no podran experimentar cap increment respecte a les vigents el 31 de
desembre de 2011.
Els crèdits globals destinats al complement de productivitat d’este personal per a
l’exercici 2012 experimentaran una reducció d’un 10 per cent respecte dels destinats al
mateix fi en l’exercici 2011.
Set. Els apartats U, Dos i Tres d’este article tenen caràcter bàsic i es dicten a
l’empara dels articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.
Article 3. Oferta d’ocupació pública o un altre instrument semblant de gestió de la
provisió de necessitats de personal.
U. Al llarg de l’exercici 2012 no s’incorporarà personal nou, excepte el que es puga
derivar de l’execució de processos selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública
d’exercicis anteriors o de places de militars de tropa i marineria necessaris per a
aconseguir els efectius fixats en la disposició addicional deu de la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.
Esta limitació afecta les places incurses en els processos de consolidació d’ocupació
previstos en la disposició transitòria quarta de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
Dos. Durant l’any 2012 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als
sectors, funcions i categories professionals que es consideren prioritaris o que afecten el
funcionament dels servicis públics essencials.
Tres. Durant l’any 2012 no s’autoritzaran convocatòries de places vacants de nou
ingrés que es referisquen al personal de l’Administració civil de l’Estat, els seus
organismes autònoms i agències estatals, personal civil de l’Administració militar, els seus
organismes autònoms i agències estatals, personal de l’administració de la Seguretat
Social, personal estatutari inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’estatut marc aprovat per la Llei
55/2003; personal de l’Administració de Justícia i forces i cossos de seguretat de l’Estat i
personal dels ens públics Agència Estatal de l’Administració Tributària, Ports i Autoritats
Portuàries, Consell de Seguretat Nuclear, Agència de Protecció de Dades, Comissió
Nacional de la Competència; Comissió Nacional del Sector Postal i de l’entitat pública
empresarial Loteries i Apostes de l’Estat.
La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de funcionaris interins i
de personal estatutari temporal, que es realitzaran únicament en casos excepcionals i per
a cobrir necessitats urgents i inajornables, es restringiran als sectors, funcions i categories
professionals que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis
públics essencials i requeriran l’autorització prèvia i expressa del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
Durant 2012 no s’autoritzaran convocatòries de llocs o places vacants de les entitats
públiques empresarials i la resta dels organismes públics i ens del sector públic estatal no
mencionats anteriorment excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents
i inajornables, que requeriran l’autorització prèvia i expressa del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
Quatre. Durant l’any 2012 seran objecte d’amortització en departaments, organismes
autònoms, agències estatals, entitats públiques empresarials i la resta dels organismes
públics i ens del sector públic estatal, un nombre equivalent de places al de les jubilacions
que es produïsquen, en els termes i amb l’abast que determine el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, excepte en els sectors, funcions i categories professionals
que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis públics
essencials.
Cinc. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I dels
corresponents pressupostos de gastos, la limitació que contenen els apartats anteriors no
serà aplicable als sectors i administracions següents en els quals la taxa de reposició es
fixa en el 10 per cent:

Pàg. 7

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 315

Dissabte 31 de desembre de 2011

Secc. I.

A. A les 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. A les administracions públiques amb competències sanitàries respecte de les
places d’hospitals i centres de salut del Sistema Nacional de Salut.
C. A les forces i cossos de la seguretat de l’Estat i a aquelles comunitats autònomes
que compten amb cossos de policia autònoma propis en el seu territori, en relació amb la
cobertura de les corresponents places.
D. A les 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, i sense perjuí del que disposa l’article següent.
E. A les administracions públiques respecte dels cossos responsables del control i
lluita contra el frau fiscal i laboral.
Sis. Els apartats U i Dos d’este article tenen caràcter bàsic i es dicten a l’empara
dels articles 149.1.13.a i 156.1 de la Constitució.
Article 4.

Reordenació del temps de treball dels empleats públics.

A partir de l’1 de gener de 2012, i per al conjunt del sector públic estatal, la jornada
ordinària de treball tindrà una mitjana setmanal no inferior a les 37 hores i 30 minuts.
Esta mitjana setmanal s’entendrà sense perjuí de les jornades especials existents o
que, si és el cas, s’establisquen, que experimentaran les adaptacions necessàries per a
adequar-se a la modificació general en la jornada ordinària.
Per a l’aplicació efectiva i homogènia d’esta mesura en l’àmbit de l’Administració
General de l’Estat s’autoritza el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a dictar
les instruccions necessàries per a adequar els calendaris laborals vigents, incloent-hi els
sistemes de seguiment del compliment horari, prèvia negociació en el si de la Mesa
General de Negociació.
CAPÍTOL III
De les pensions i ajudes públiques
Article 5. Normes sobre determinació i revaloració de pensions i altres prestacions
públiques.
Fins que s’aprove la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, el
contingut del títol IV i de les disposicions addicionals concordants de la Llei 39/2010, de
22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, així com de les
disposicions que la despleguen, mantenen la vigència en 2012 amb les modificacions i
excepcions que a continuació s’establixen:
1. Les pensions abonades pel Sistema de la Seguretat Social, en la seua modalitat
contributiva, així com de Classes Passives de l’Estat, experimentaran en 2012 un
increment de l’1 per cent, de conformitat amb el que preveuen els articles 48 i 27 dels
textos refosos de les lleis General de la Seguretat Social i de Classes Passives de l’Estat,
respectivament, sense perjuí de les excepcions i especialitats que contenen els apartats
següents d’este article i respectant els imports de garantia de les pensions reconegudes a
l’empara de la legislació especial de guerra que figuren en l’apartat 3 següent.
Un percentatge d’increment idèntic experimentaran les quanties dels límits de
percepció de pensions públiques, d’ingressos per al reconeixement de complements
econòmics per a mínims i de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill a
càrrec, així com els imports dels havers reguladors aplicables per a la determinació inicial
de les pensions del Règim de Classes Passives de l’Estat i de les pensions especials de
guerra.
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La quantia de les prestacions econòmiques de gran invalidesa del Règim Especial de
la Seguretat Social de les Forces Armades i de les reconegudes a l’empara de la Llei
3/2005, de 18 de març, als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a l’estranger, durant la
seua minoria d’edat, com a conseqüència de la Guerra Civil, així com els imports
mensuals de les ajudes socials reconegudes a favor de les persones contaminades pel
virus d’immunodeficiència humana (VIH), que establixen els paràgrafs b), c) i d) de l’article
2.1 del Reial Decret Llei 9/1993, de 28 de maig, s’incrementarà en un 1 per cent.
2. Així mateix s’incrementaran en un 1 per cent els imports de les pensions mínimes
del Sistema de la Seguretat Social i de Classes Passives, de les pensions no contributives i
de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa no concurrents, així com de les
prestacions de la Seguretat Social per fill a càrrec amb díhuit anys o més i amb un grau de
minusvalidesa igual o superior al 65 per 100 i del subsidi de mobilitat i compensació per a
gastos de transport. La quantia d’estes pensions i prestacions, sobre la qual s’ha d’aplicar
l’increment indicat, serà la resultant d’incrementar la que estava vigent el 31 de desembre
de 2010 en el percentatge del 2,9 per cent corresponent a l’índex de preus de consum (IPC)
real del període de novembre de 2010 a novembre de 2011.
3. Les pensions a favor de familiars concedides a l’empara de la Llei 5/1979, de 18
de setembre, a favor de familiars de difunts com a conseqüència de la Guerra Civil, i de la
Llei 35/1980, de 26 de juny, de mutilats de guerra excombatents de la zona republicana, a
excepció de les pensions a favor d’òrfens no incapacitats, així com de la Llei 6/1982, de
29 de març, sobre retribució bàsica a mutilats civils de guerra, i les pensions de viudetat
del títol II de la Llei 37/1984, de 22 d’octubre, sobre reconeixement de drets i servicis
prestats als qui durant la Guerra Civil van formar part de les forces armades i d’orde públic
i cos de carrabiners de la República, siga quina siga la seua data inicial d’abonament, no
podran ser inferiors a la quantia mínima de les pensions de viudetat de majors de 65 anys
en el Sistema de la Seguretat Social.
Així mateix, les pensions reconegudes a favor de causants a l’empara del títol II de la
Llei 37/1984, de 22 d’octubre, no podran ser inferiors a la quantia mínima de les pensions
de jubilació, amb cònjuge a càrrec, de majors de 65 anys en el Sistema de la Seguretat
Social, siga quina siga la seua data inicial d’abonament.
4. Queden exceptuades de l’increment establit en l’apartat 1 d’este article les
pensions públiques següents:
a) Pensions abonades a càrrec de qualsevol dels règims o sistemes de previsió
enumerats en l’article 42 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 1989, l’import íntegre mensual de les quals, sumat, si és el cas,
a l’import íntegre mensual de les altres pensions públiques percebudes pel seu titular,
excedisca el límit mensual de percepció de les pensions públiques que establix l’annex I
d’este reial decret llei.
El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable a les pensions extraordinàries
del Règim de Classes Passives de l’Estat i 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-tres de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de
Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social.
b) Les pensions de classes passives reconegudes a favor dels caminers de l’Estat
causades amb anterioritat a l’1 de gener de 1985, a excepció d’aquelles el titular de les
quals només perceba esta pensió com a tal caminer.
c) Les pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa quan
entren en concurrència amb altres pensions públiques, excepte quan concórreguen amb
pensions de viudetat d’algun dels règims del Sistema de la Seguretat Social, o amb
alguna d’estes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viudetat. A estos
efectes, no es consideraran pensions concurrents la prestació econòmica reconeguda a
l’empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, ni la pensió percebuda pels mutilats útils o
incapacitats de primer grau a causa de la passada Guerra Civil espanyola, siga quina en
siga la legislació reguladora, ni el subsidi per ajuda de tercera persona previst en la Llei
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13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids, ni les pensions extraordinàries
derivades d’actes de terrorisme.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan la suma de totes les pensions
concurrents i les de la dita assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa, una vegada
revalorades aquelles, siga inferior a la quantia fixada en 2012 per a la pensió d’esta
assegurança concurrent, calculades les unes i les altres en còmput anual, la pensió de
l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa es revalorarà en un import igual a la
diferència resultant. Esta diferència no té caràcter consolidable, i és absorbible amb
qualsevol increment que puguen experimentar les percepcions de l’interessat, ja siga en
concepte de revaloracions o per reconeixement de noves prestacions de caràcter periòdic.
d) Les pensions de les mutualitats integrades en el Fons Especial de la Mutualitat
General de Funcionaris Civils de l’Estat que, el 31 de desembre de 2011, hagen ja
aconseguit les quanties corresponents al 31 de desembre de 1973.
e) Les pensions de les mutualitats, monts de pietat o entitats de previsió social
referides en l’article 45.tres de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2010.
5. D’acord amb el que establix la disposició addicional sexta, punt 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, quan hagen sigut
causades després del 31 de desembre de 2006, experimentaran l’1 de gener de l’any
2012 una reducció, respecte dels imports percebuts el 31 de desembre de 2011, del 20
per 100 de la diferència entre la quantia corresponent el 31 de desembre de 1978 –o
tractant-se del Mont de Pietat de Funcionaris de l’Organització Sindical, el 31 de desembre
de 1977– i la que correspondria el 31 de desembre de 1973.
6. Als efectes del que disposa este article, les quanties de les pensions i prestacions
públiques aplicables en 2012 seran les que figuren en l’annex I d’este reial decret llei.
Article 6.

Manteniment del poder adquisitiu de les pensions.

U. Els perceptors de complements per mínims de les pensions del Sistema de la
Seguretat Social i de Classes Passives rebran, abans de l’1 d’abril de 2012 i en un únic
pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda en 2011 i la
que hauria correspost si s’haguera aplicat a les quanties mínimes de les dites pensions
l’increment del 2,9 per cent, corresponent a l’IPC real en el període de novembre de 2010
a novembre de 2011.
El que preveu el paràgraf anterior serà igualment aplicable als beneficiaris en este
exercici de pensions no contributives de la Seguretat Social, de pensions de l’assegurança
obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) no concurrents, així com als perceptors de
prestacions de la Seguretat Social per 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
gastos de transport.
Dos. Als efectes de la determinació dels pagaments que corresponguen, les
quanties en 2011 de les pensions i altres prestacions socials públiques a què es referix
l’apartat anterior són les que es fixen en l’annex I d’este reial decret llei.
CAPÍTOL IV
Normes tributàries
Secció 1a.
Article 7.

Impostos directes

Pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats.

Pel que fa als períodes impositius que s’inicien durant l’any 2012, el percentatge al
qual es referix l’apartat 4 de l’article 45 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats,
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aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, serà el 18 per cent per a la
modalitat de pagament fraccionat que preveu l’apartat 2 d’este. Les deduccions i
bonificacions a què es referix el dit apartat inclouran totes aquelles altres que siguen
aplicables al subjecte passiu.
Per a la modalitat prevista en l’apartat 3 de l’article 45 del text refós de la Llei de
l’Impost sobre Societats, el percentatge serà el resultat de multiplicar per cinc sèptims el
tipus de gravamen arredonit per defecte.
Estaran obligats a aplicar la modalitat a què es referix el paràgraf anterior els subjectes
passius el volum d’operacions dels quals, calculat d’acord amb el que disposa l’article 121
de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, haja superat la
quantitat de 6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors a la data en què s’inicien
els períodes impositius dins de l’any 2012.
Als efectes de l’aplicació de la modalitat de pagament fraccionat prevista en l’apartat 3
de l’article 45 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, s’haurà de tindre en
compte el que disposa l’article 9.primer.u del Reial Decret Llei 9/2011, de 19 d’agost, de
mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut, de contribució
a la consolidació fiscal, i d’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat per a 2011.
Article 8.

Tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles.

1. Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien en els anys 2012 i 2013, els
tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles aprovats per als béns immobles
urbans d’acord amb el que disposa 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, resultaran
incrementats en els percentatges següents:
a) El 10 per 100 per als municipis que hagen sigut objecte d’un procediment de valoració
col·lectiva de caràcter general per a béns immobles urbans com a conseqüència d’una ponència
de valors total aprovada amb anterioritat a l’any 2002, sense que els tipus de gravamen mínim i
supletori puguen ser inferiors al 0,5 per cent en 2012 i al 0,6 per 100 en 2013.
b) El 6 per 100 per als municipis que hagen sigut objecte d’un procediment de
valoració col·lectiva de caràcter general per a béns immobles urbans com a conseqüència
d’una ponència de valors total aprovada entre 2002 i 2004, sense que els tipus de
gravamen mínim i supletori puguen ser inferiors al 0,5 per cent.
c) El 4 per 100 per als municipis que hagen sigut objecte d’un procediment de
valoració col·lectiva de caràcter general per a béns immobles urbans com a conseqüència
d’una ponència de valors total aprovada entre 2008 i 2011.
El que disposa el present apartat s’aplicarà únicament en els termes següents:
– Als immobles d’ús no residencial, en tot cas, incloent-hi els immobles gravats amb
tipus diferenciats a què es referix l’article 72.4 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
– A la totalitat dels immobles d’ús residencial als quals siga aplicable una ponència de
valors total aprovada amb anterioritat a l’any 2002.
– Als immobles d’ús residencial als quals siga aplicable una ponència de valors total
aprovada en l’any 2002 o en un any posterior, i que pertanguen a la mitat amb un valor
cadastral més alt del conjunt dels immobles del municipi on tinguen el dit ús.
El que disposa el present article no serà aplicable als municipis les ponències de
valors dels quals hagen sigut aprovades entre els anys 2005 i 2007. Tampoc tindrà efectes
per al període impositiu que s’inicie en 2013 en aquells municipis on s’aprove una
ponència de valors total l’any 2012.
2. En el cas que el tipus aprovat per un municipi per a 2012 o 2013 siga inferior al
vigent en 2011, l’any en què això ocórrega s’aplicarà el que disposa este article prenent
com a base el tipus vigent en 2011.
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3. El tipus màxim aplicable no podrà ser superior, en cap cas, al que establix l’article
72 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Secció 2a. Altres tributs
Article 9.

Taxes en matèria de telecomunicacions.

U. La taxa per reserva de domini públic radioelèctric que establix l’apartat 3 de
l’annex I de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions (d’ara en
avant Llei General de Telecomunicacions), s’ha de calcular per mitjà de 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 servici per amplada de banda
reservada expressada en kHz.
V = valor de la URR, determinat en funció dels cinc coeficients C, establits en la Llei
General de Telecomunicacions, la quantificació del qual, de conformitat amb esta llei, serà
establida en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
F (C1, C2, C3,C4, C5) = esta 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 servicis de radiocomunicacions que pertoque, la superfície S a considerar
podrà incloure, si és el cas, la corresponent al mar territorial espanyol o espai aeri sota
jurisdicció espanyola.
Per a fixar el valor dels coeficients C1 a C5 en cada servici de radiocomunicacions,
s’ha tingut en compte el significat que els atribuïxen la Llei General de Telecomunicacions
i les normes reglamentàries que la despleguen, a saber:
1r. Coeficient C1: Grau d’utilització i congestió de les distintes bandes i en les
distintes zones geogràfiques. Es valoren els conceptes següents:
Nombre de freqüències per concessió o autorització.
Zona urbana o rural.
Zona de servici.
2n. Coeficient C2: Tipus de servici per al qual es pretén utilitzar i, en particular, si
este comporta per a qui el preste les obligacions de servici públic previstes en el títol III de
la Llei General de Telecomunicacions. Es valoren els conceptes següents:
Suport a altres xarxes (infraestructura).
Prestació a tercers.
Autoprestació.
Servicis de telefonia amb drets exclusius.
Servicis 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 servici
sol·licitat).
Previsions d’ús de la banda.
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Ús exclusiu o compartit de la subbanda.
4t.

Coeficient C4: Equips i tecnologia usats. Es valoren els conceptes següents:

Xarxes convencionals.
Xarxes d’assignació aleatòria.
Modulació en radioenllaços.
Diagrama de radiació.
5t. 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 servici.
Interés 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 establit
diverses modalitats per a cada servici, a cada una de les quals s’assigna un codi
identificador.
A continuació s’indiquen quins són els factors de ponderació dels distints 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 aquells casos en què, per la naturalesa del
servici o de la reserva efectuada, el coeficient corresponent no és aplicable.
Coeficient C1: Per mitjà d’este coeficient es té en compte el grau d’ocupació de les
distintes bandes de freqüència per a un determinat servici. A este efecte, s’ha fet una
tabulació en marges de freqüència amb uns extrems inferior i superior que comprenen les
bandes típicament utilitzades en els servicis respectius. Este coeficient també preveu la
zona geogràfica d’utilització, distingint generalment entre zones d’elevat interés i alta
utilització, les quals s’assimilen a les grans concentracions urbanes, i zones de baix
interés i escassa utilització, com poden ser els entorns rurals. Es partix d’un valor unitari o
de referència per a les bandes menys congestionades i en les zones geogràfiques
d’escassa utilització, i el cost relatiu puja fins a un màxim de dos per estos conceptes per
a les bandes de freqüència més demanades i en zones d’alt interés o utilització.
Concepte

Valor de referència.
Marge de valors.
Zona alta/baixa utilització.
Demanda de la banda.
Concessions i usuaris.

Escala de valors

Observacions

1

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

1a2
+ 25%
Fins a + 20%
Fins a + 30%

Coeficient C2: Per mitjà d’este coeficient es fa una distinció entre les xarxes
d’autoprestació i les que tenen com a finalitat la prestació a tercers d’un servici de
radiocomunicacions amb contraprestació econòmica. Dins d’estos últims s’ha tingut en
compte la consideració de servici públic, i en el valor d’este coeficient s’ha pres en
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consideració la bonificació per servici públic que establix l’annex I de la Llei General de
Telecomunicacions, que queda inclosa en el valor que s’establix per a este 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
servici.
–
Aplicable segons criteris específics per servicis i
bandes de freqüències en les modalitats i els
conceptes afectats.

1a2
Fins a + 10%

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 zona geogràfica
determinada. Estes possibilitats s’apliquen en el cas del servici mòbil. Per a altres servicis la
reserva de domini públic radioelèctric ha de ser amb caràcter exclusiu per la naturalesa
d’este. Aquelles reserves sol·licitades en bandes no adequades al servici, en funció de les
tendències d’utilització i previsions del Quadro nacional d’atribució de freqüències (CNAF),
es penalitzen amb una taxa més elevada, a fi d’afavorir la tendència a l’harmonització de les
utilitzacions radioelèctriques, la qual cosa es reflectix en la valoració d’este coeficient.
Concepte

Valor de referència.
Marge de valors.
Freqüència exclusiva/compartida.
Idoneïtat de la banda de freqüència.

Escala de valors

Observacions

1

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

1a2
Fins a + 75%
Fins a + 60%

Coeficient C4: Amb este coeficient és possible ponderar d’una manera distinta les
diferents tecnologies o sistemes emprats, afavorint aquelles que fan un ús més eficient de
l’espectre radioelèctric. Així, per exemple, en xarxes mòbils s’afavorix la utilització de
sistemes d’assignació aleatòria de canal davant de les 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.
Concepte

Valor de referència.
Marge de valors.
Tecnologia utilitzada / tecnologia de referència.

Escala de valors

Observacions

2

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

1a2
Fins a + 50%

Coeficient C5: Este coeficient considera els aspectes de rellevància social d’un
determinat servici enfront d’altres servicis de naturalesa semblant des del punt de vista
radioelèctric. També té en compte l’interés econòmic o la rendibilitat relatius del servici
prestat, i grava més per unitat d’amplada de banda aquells servicis d’alt interés i rendibilitat
davant d’altres que, encara que siguen similars des del punt de vista radioelèctric,
oferisquen una rendibilitat molt distinta i tinguen una consideració diferent des del punt de
vista de la rellevància social.
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En radiodifusió, vistes les peculiaritats del servici, la densitat de població en la zona
de servici de l’emissora considerada s’ha tingut en compte un factor determinant per a
fixar la taxa d’una determinada reserva de domini públic radioelèctric.
Quan la reserva de freqüències es destine a la realització d’emissions de caràcter
experimental sense contraprestació econòmica per al titular, i no tinga cap altra finalitat
que la investigació i el desenrotllament de noves tecnologies durant un període de temps
limitat i definit, el valor del coeficient C5 en estos casos serà el 15% del valor general.
Concepte

Escala de valors

Observacions

1

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

Valor de referència.
Marge de valors.
Rendibilitat econòmica.
Interés social servici.
Població.
Experiències no comercials.

>0
Fins a + 30%
Fins a – 20%
Fins a + 100%
–85%

Càlcul de la taxa per reserva de domini públic radioelèctric.
Servicis radioelèctrics i modalitats considerades.
Es consideren els grups o les classificacions següents:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.2
2.3
3.

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

3.1 Radiodifusió sonora.
3.2 Televisió.
3.3 Servicis auxiliars a la radiodifusió.
4. Altres servicis.
4.1
4.2
4.3
4.4
altres.
4.5

Radionavegació.
Radiodeterminació.
Radiolocalització.
Servicis per satèl·lit, com ara d’investigació espacial, d’operacions espacials i
Servicis no previstos en apartats anteriors.

Tenint en compte estos grups de servicis radioelèctrics, les possibles bandes de
freqüències per a la prestació del servici i els cinc coeficients amb els seus corresponents
conceptes o factors a considerar per a calcular la taxa de diferents reserves de domini
públic radioelèctric d’un servici donat, s’obtenen les modalitats que s’indiquen a
continuació.
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Servicis mòbils.
Servici mòbil terrestre i servicis associats.

S’inclouen en esta classificació les reserves de domini públic radioelèctric per a
xarxes del servici mòbil terrestre i altres modalitats com ara operacions portuàries i de
moviment de barcos i els enllaços monocanals de banda estreta.
Els cinc coeficients que establix l’apartat 3.1 de l’annex I de la Llei General de
Telecomunicacions obliguen a distingir en xarxes del servici mòbil terrestre diverses
modalitats, i a avaluar diferenciadament els criteris per a fixar la taxa d’una reserva
determinada.
En cada modalitat s’han tabulat els marges de freqüència que cal distingir a l’efecte
de calcular la taxa per a tindre en compte l’ocupació relativa de les distintes bandes de
freqüència i altres aspectes previstos en la Llei General de Telecomunicacions, com per
exemple la idoneïtat o no d’una determinada banda de freqüències per al servici
considerat.
Dins d’estos marges de freqüència, únicament s’atorgaran reserves de domini públic
radioelèctric en les bandes de freqüències reservades en el CNAF al servici considerat.
Amb caràcter general, per a xarxes del servici mòbil s’aplica, a l’efecte de calcular la
taxa, la modalitat de zona geogràfica d’alta utilització, sempre que la cobertura de la xarxa
comprenga, totalment o parcialment, poblacions amb més de 50.000 habitants. Per a
xarxes amb freqüències en diferents bandes, el concepte de zona geogràfica s’aplicarà
de forma independent per a cada una d’estes.
Sense perjuí del que establix l’apartat 1.1.9, per a les modalitats incloses en este
epígraf, l’amplada de banda B a tindre en compte és la resultant de multiplicar el valor de
la canalització (12,5 kHz o 25 kHz) pel nombre de freqüències utilitzades.
1.1.1 Servici mòbil assignació fixa/freqüència compartida/zona de baixa utilització/
autoprestació.
La superfície S a considerar és la que figure en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, i s’establix una superfície mínima, a l’efecte del càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

f < 100 MHz
100-200 MHz
200-400 MHz
400-1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
> 3.000 MHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,2
1,7
1,6
1,5
1,1
1

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1
1
1,1
1,2
1,1
1,2

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

0,4707
0,5395
0,4937
0,4590
0,4590
0,4590

Codi de modalitat

1111
1112
1113
1114
1115
1116

1.1.2 Servici mòbil assignació fixa/freqüència compartida/zona d’alta utilització/
autoprestació.
La superfície S a considerar és la que figure en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, i s’establix una superfície mínima, a l’efecte del càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

f < 100 MHz
100-200 MHz

Coeficients
C1

C2

1,4
2

1,25
1,25

C3

C4

C5

1
1

1,3
1,3

0,4707
0,5395

Codi de modalitat

1121
1122
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Coeficients

Freqüències

200-400 MHz
400-1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
> 3.000 MHz

C1

C2

C3

C4

C5

1,8
1,7
1,25
1,15

1,25
1,25
1,25
1,25

1,1
1,2
1,1
1,2

1,3
1,3
1,3
1,3

0,4937
0,4590
0,4590
0,4590

Secc. I.

Codi de modalitat

1123
1124
1125
1126

1.1.3 Servici mòbil assignació fixa/freqüència exclusiva/zona de baixa utilització/
autoprestació.
La superfície S a considerar és la que figure en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, i s’establix una superfície mínima, a l’efecte del càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

f < 100 MHz
100-200 MHz
200-400 MHz
400-1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
> 3.000 MHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,2
1,7
1,6
1,5
1,1
1

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1,5
1,5
1,65
1,8
1,65
1,8

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

0,4707
0,5395
0,4937
0,4590
0,4590
0,4590

Codi de modalitat

1131
1132
1133
1134
1135
1136

1.1.4 Servici mòbil assignació fixa/freqüència exclusiva/zona d’alta utilització/
autoprestació.
La superfície S a considerar és la que figure en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, i s’establix una superfície mínima, a l’efecte del càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

f < 100 MHz
100-200 MHz
200-400 MHz
400-1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
> 3.000 MHz

1.1.5
tercers.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,4
2
1,8
1,7
1,25
1,15

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1,5
1,5
1,65
1,8
1,65
1,8

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

0,4707
0,5395
0,4937
0,4590
0,4590
0,4590

Codi de modalitat

1141
1142
1143
1144
1145
1146

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

La superfície S a considerar és la que figura en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, i s’establix una superfície mínima, a l’efecte del càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

f < 100 MHz
100-200 MHz
200-400 MHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,4
2
1,8

1,375
1,375
1,375

1,5
1,5
1,65

1,3
1,3
1,3

0,4707
0,5395
0,4937

Codi de modalitat

1151
1152
1153
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400-1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
> 3.000 MHz
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Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,7
1,25
1,15

1,375
1,375
1,375

1,8
1,65
1,8

1,3
1,3
1,3

0,4590
0,4590
0,4590
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Codi de modalitat

1154
1155
1156

1.1.6 Servici mòbil assignació aleatòria/freqüència exclusiva/qualsevol zona/
autoprestació.
La superfície S a considerar és la que figure en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, i s’establix una superfície mínima, a l’efecte del càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

f < 100 MHz
100-200 MHz
200-400 MHz
400-1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
> 3.000 MHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,1
1,6
1,7
1,4
1,1
1

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

0,1491
0,1789
0,1491
0,1491
0,1491
0,1491

Codi de modalitat

1161
1162
1163
1164
1165
1166

1.1.7 Servici mòbil assignació aleatòria/freqüència exclusiva/qualsevol zona/
prestació a tercers.
La superfície S a considerar és la que figure en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, i s’establix una superfície mínima, a l’efecte del càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

f < 100 MHz
100-200 MHz
200-400 MHz
400-1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
> 3.000 MHz

1.1.8

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,1
1,6
1,7
1,4
1,1
1

1,375
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

0,1491
0,1491
0,1097
0,1491
0,1491
0,1491

Codi de modalitat

1171
1172
1173
1174
1175
1176

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

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

f < 50 MHz
50 - 174 MHz
> 174 MHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1
1
1

2
2
2

1
1
1,3

2
1,5
1

19,5147
0,3444
0,3444

Codi de modalitat

1181
1182
1183
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Dispositius de curt abast: telecomandaments, alarmes, dades, etc./qualsevol

S’inclouen en este apartat els sistemes de curt abast sempre que el radi de servici de
la xarxa no tinga més de 3 quilòmetres. La superfície S a considerar serà la corresponent
a la zona de servici.
Per a xarxes de més cobertura s’aplicarà la modalitat corresponent entre la resta de
servicis mòbils o servici fix en funció de la naturalesa del servici i les característiques
pròpies de la xarxa.
L’amplada de banda B a tindre en compte és la resultant de multiplicar el valor de la
canalització (10, 12,5, 25, 200 kHz, etc.), en els casos que siga aplicable, pel nombre de
freqüències utilitzades. Si, per les característiques tècniques de l’emissió, no li és
aplicable cap canalització d’entre les indicades, es prendrà l’amplada de banda de la
denominació de l’emissió o, si no n’hi ha, se li aplicarà la totalitat de la banda de
freqüències corresponent destinada en el CNAF a estes aplicacions.
Freqüències

f < 50 MHz
50-174 MHz
406-470 MHz
862-870 MHz
> 1.000 MHz

1.2

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,7
2
2
1,7
1,7

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1
1
1
1
1

19,5147
19,5147
19,5147
19,5147
19,5147

Codi de modalitat

1191
1192
1193
1194
1195

Servici mòbil terrestre de cobertura nacional.

L’amplada de banda B a tindre en compte és la resultant de multiplicar el valor de la
canalització (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitzades.
1.2.1

Servici mòbil assignació fixa/xarxes de cobertura nacional.

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

f < 100 MHz
100-200 MHz
200-400 MHz
400-1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
> 3.000 MHz

1.2.2

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,4
1,6
1,44
1,36
1,25
1,15

1,375
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375

2
2
2
2
2
2

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

11,09 10 -3
11,09 10 -3
11,09 10 -3
11,09 10 -3
11,09 10 -3
11,09 10 -3

Codi de modalitat

1211
1212
1213
1214
1215
1216

Servici mòbil assignació aleatòria/xarxes de cobertura nacional.

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

f < 100 MHz
100-200 MHz
200-400 MHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,1
1,6
1,7

1,375
1,375
1,375

2
2
2

1
1
1

63,36 10 -3
63,36 10 -3
63,36 10 -3

Codi de modalitat

1221
1222
1223
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Coeficients
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Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

1,4
1,1
1

1,375
1,375
1,375

2
2
2

1
1
1

63,36 10 -3
63,36 10 -3
63,36 10 -3

1224
1225
1226

Servicis de comunicacions electròniques (prestació a tercers).
Sistemes terrestres de comunicacions electròniques (prestació a tercers).

La superfície S i l’amplada de banda B a considerar seran les que figuren en la reserva
de domini públic radioelèctric corresponent.
Coeficients

Freqüències

Bandes 790 a 821 MHz, 832 a 862 MHz, 880 a
915 MHz, i 925 a 960 MHz.
Bandes 1710 a 1785 MHz i 1805 a 1880 MHz.
Bandes 1900 a 1980, 2010 a 2025, i 2110 a 2170
MHz.
Banda de 2500 a 2690 MHz.

C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

2

2

1

1,8

3,543 10 -2

1321

2
2

2
2

1
1

1,6
1,5

3,190 10 -2
4,251 10 -2

1331
1351

2

2

1

1,5

9,182 10 -3 K

1381

En la banda de 2.500 a 2.690 MHz, per a les concessions d’àmbit autonòmic
atorgades per un procediment de licitació en aquelles 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 les 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

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

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

En les bandes previstes en el CNAF.

1.3.3

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,4

2

1

1

1,20

Codi de modalitat

1371

Servicis de comunicacions mòbils a bord de barcos (prestació a tercers).

La superfície S a considerar serà d’1 quilòmetre quadrat per cada 200 barcos o
fracció.
L’amplada de banda B a tindre en compte serà el total reservat en funció de la
tecnologia utilitzada.
Freqüències

En les bandes previstes en el CNAF.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,4

2

1

1

1,40

Codi de modalitat

1391
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Servici mòbil marítim.

La superfície S a considerar és la que figure en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric.
L’amplada de banda B a tindre en compte és la resultant de multiplicar el valor de la
canalització (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitzades.
Freqüències

f < 30 MHz
f ≥ 30 MHz

1.5

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1
1,3

1,25
1,25

1,25
1,25

1
1

0,1146
0,9730

Codi de modalitat

1411
1412

Servici mòbil aeronàutic.

La superfície S a considerar és la que figure en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric.
L’amplada de banda a tindre en compte és la resultant de multiplicar el valor de la
canalització (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitzades.
Freqüències

f < 30 MHz
f ≥ 30 MHz

1.6

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1
1,3

1,25
1,25

1,25
1,25

1
1

0,1146
0,1146

Codi de modalitat

1511
1512

Servici mòbil per satèl·lit.

La superfície S a considerar serà la corresponent a l’àrea de la zona de servici
autoritzada del sistema o de l’estació de què es tracte, i s’establix una superfície mínima,
a l’efecte del càlcul, de 100.000 quilòmetres quadrats.
L’amplada de banda B a tindre en compte serà la suma de l’amplada de banda
reservada al sistema per a cada freqüència, comptant tant l’enllaç ascendent com el
descendent.
1.6.1

Servici mòbil terrestre per satèl·lit.
Freqüències

En les bandes previstes en el CNAF.

1.6.2

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1

1,25

1

1

1,950 10 -3

1611

Servici mòbil aeronàutic per satèl·lit.
Freqüències

Banda 10-15 GHz.
Banda 1500-1700 MHz.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1
1

1
1

1
1

1
1

0,865 10 -5
7,852 10 -5

1621
1622
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Servici mòbil marítim per satèl·lit.
Coeficients

Freqüències

Banda 1500-1700 MHz.

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

2,453 10 -4

1631

1.6.4 Sistemes de comunicacions electròniques per satèl·lit que inclouen, si cal,
component terrenal subordinada (prestació a tercers).
Este apartat és aplicable a les reserves d’espectre per a sistemes integrats de mòbil
per satèl·lit que inclouen, si cal, una xarxa terrenal subordinada que utilitza les mateixes
freqüències coincidents 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 serà la que figure en la corresponent reserva de
domini públic radioelèctric.
Coeficients

Freqüències

Bandes 1980 a 2010 MHz i 2170 a 2200 MHz.

1.7

C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1

1,25

1

1

0,65 10 -3

1641

Sistemes de comunicacions mòbils terrestres de banda ampla.

Este apartat és aplicable a les reserves d’espectre per a sistemes terrenals de
comunicacions mòbils que funcionen en bandes de freqüència diferents de les
especificades en l’epígraf 1.3.1 i que utilitzen canals radioelèctrics amb amples de banda
de transmissió superiors a 1 MHz i radis de la zona de servici superiors a 3 quilòmetres.
La superfície S a considerar és la que figura en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, i s’establix una superfície mínima, a l’efecte del càlcul, de 500
quilòmetre quadrats.
L’amplada de banda B a tindre en compte és la resultant de multiplicar el valor de la
canalització pel nombre de freqüències utilitzades.
Freqüències

f < 100 MHz
100-200 MHz
200-400 MHz
400-1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
> 3.000 MHz

1.8

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1,4
2
1,8
1,7
1,25
1,15

1,375
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375

1,5
1,5
1,6
1,8
1,6
1,6

1
1
1
1
1
1

9,6
11
11
9,2
9
9

1711
1712
1713
1714
1715
1716

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

La superfície S a considerar és la que resulta 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 amplària de deu quilòmetres.
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L’amplada de banda B a tindre en compte serà l’amplada de banda total que figure en
la corresponent reserva de domini públic radioelèctric.
Coeficients

Freqüències

C1

C2

C3

C4

C5

2

2

1

1,8

0,02812

CNAF UN 40

2.

Codi de modalitat

1361

Servici fix.

S’inclouen en este apartat, a més de les reserves puntuals de freqüències per a les
diferents modalitats del servici, les denominades reserves de banda en què la reserva
arriba a porcions d’espectre que permeten la utilització de diversos canals radioelèctrics
de forma 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 servicis a tercers o transports de senyal de
servicis audiovisuals, en aquelles zones geogràfiques en què per necessitats de
concentració de trànsit calga disposar de grups de canals radioelèctricament compatibles
entre si.
2.1

Servici fix punt a punt.

Amb caràcter general, s’aplicarà la modalitat de zona geogràfica d’alta utilització en
aquelles obertures, individuals o que formen part d’una xarxa radioelèctrica extensa, en
què alguna de les estacions extrem de l’obertura es trobe ubicada en una població de
més de 250.000 habitants, o en els seus voltants, o en què el feix principal del radioenllaç
de l’obertura travesse la vertical de la dita zona.
Per a cada freqüència utilitzada es prendrà el seu valor nominal amb independència
que els extrems del canal puguen comprendre dos dels marges de freqüències tabulats, i
si este valor nominal coincidix amb un dels dits extrems, es prendrà el marge per al qual
resulte una menor quantia de la taxa.
2.1.1 Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/zona de baixa utilització/
autoprestació.
L’import total de la taxa s’obtindrà com el sumatori de la taxa individual de cada una
de les obertures radioelèctriques que componen la xarxa, calculada en funció de les
característiques de la dita obertura.
La superfície S a considerar per a cada obertura és la que resulta de multiplicar la
seua longitud en quilòmetres per una amplària d’un quilòmetre.
L’amplada de banda B a considerar en cada obertura 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 els dos sentits de
transmissió. Per a aquelles obertures radioelèctriques on es reserven freqüències amb
doble polarització, es considerarà, a l’efecte del càlcul de la taxa, com si es tractara de la
reserva d’un nombre doble de freqüències, i s’hi aplicarà, no obstant això, una reducció
del 25% al valor de la taxa individual.
Freqüències

f < 1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
3.000-10.000 MHz
10-24 GHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,3
1,25
1,25
1,2

1
1
1
1

1,3
1,45
1,15
1,1

1,25
1,2
1,15
1,15

0,3214
0,3214
0,3014
0,2712

Codi de modalitat

2111
2112
2113
2114
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Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,1
1

1
1

1,05
1

1,1
1

0,2712
0,0615

Secc. I.

Codi de modalitat

2115
2116

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

L’import total de la taxa s’obtindrà com el sumatori de la taxa individual de cada una
de les obertures radioelèctriques que componen la xarxa, calculada en funció de les
característiques de la dita obertura.
La superfície S a considerar per a cada obertura és la que resulta de multiplicar la
seua longitud en quilòmetres per una amplària d’un quilòmetre.
L’amplada de banda B a considerar en cada obertura 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 els dos sentits de
transmissió. Per a aquelles obertures radioelèctriques on es reserven freqüències amb
doble polarització, es considerarà, a l’efecte del càlcul de la taxa, com si es tractara de la
reserva d’un nombre doble de freqüències, i s’hi aplicarà, no obstant això, una reducció
del 25% al valor de la taxa individual.
Freqüències

f < 1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
3.000-10.000 MHz
10-24 GHz
24-39,5 GHz
> 39,5 GHz

2.1.3

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,6
1,55
1,55
1,5
1,3
1,2

1
1
1
1
1
1

1,3
1,45
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,1
1

0,3214
0,3214
0,3014
0,2712
0,2712
0,0615

Codi de modalitat

2121
2122
2123
2124
2125
2126

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

L’import total de la taxa s’obtindrà com el sumatori de la taxa individual de cada una
de les obertures radioelèctriques que componen la xarxa, calculada en funció de les
característiques d’esta obertura.
La superfície S a considerar per a cada obertura és la que resulta de multiplicar la
seua longitud en quilòmetres per una amplària d’un quilòmetre.
L’amplada de banda B a considerar en cada obertura 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 els dos sentits de
transmissió. Per a aquelles obertures radioelèctriques on es reserven freqüències amb
doble polarització es considerarà, a l’efecte del càlcul de la taxa, com si es tractara de la
reserva d’un nombre doble de freqüències, i s’hi aplicarà, no obstant això, una reducció
del 25% al valor de la taxa individual.
Freqüències

f < 1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
3.000-10.000 MHz
10-24 GHz
24-39,5 GHz
> 39,5 GHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,3
1,25
1,25
1,2
1,1
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,7
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,1
1

0,2020
0,2020
0,1895
0,1705
0,1705
0,0388

Codi de modalitat

2151
2152
2153
2154
2155
2156
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Servici fix punt a punt/reserves de banda en tot el territori nacional.

A l’efecte de calcular la taxa corresponent, es considerarà l’amplada de banda
reservada sobre la superfície corresponent a tot el territori nacional, amb total
independència de la reutilització feta de tota o part de la banda assignada.
Freqüències

f < 1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
3.000-10.000 MHz
10-24 GHz
24-39,5 GHz
> 39,5 GHz

2.1.5

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,3
1,25
1,25
1,2
1,1
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,2
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,05
1

2,430 10-3
2,430 10-3
2,430 10-3
2,430 10-3
2,430 10-3
0,595 10-3

Codi de modalitat

2161
2162
2163
2164
2165
2166

Servici fix punt a punt, d’alta densitat en qualsevol zona.

Per al servici fix punt a punt d’alta densitat en freqüències no coordinades amb altres
autoritzacions d’ús en la mateixa zona, la superfície S a considerar per cada obertura
autoritzada serà la resultant de multiplicar una longitud nominal d’1,5 quilòmetres per una
amplària d’un quilòmetre.
L’amplada de banda B a tindre en compte per a cada canal autoritzat és la
corresponent a la canalització utilitzada en l’enllaç (50 MHz, 100 MHz, etc.), i si no n’hi ha,
l’amplada de banda segons la denominació de l’emissió.
Freqüències

CNAF UN 126
64-66 GHz
> 66 GHz

2.1.6

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,12
1,12
1,12

1
1
1

1,10
1,05
1

2
2
2

0,1103
0,1103
0,1103

Codi de modalitat

2171
2172
2173

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

Este apartat és aplicable a les reserves de banda per a una o més províncies amb un
límit màxim de zona de cobertura de 250.000 quilòmetres quadrats.
A l’efecte de calcular la taxa corresponent, es considerarà l’amplada de banda
reservada sobre la superfície de la zona de servici, independentment de la reutilització
feta de totes o part de les freqüències assignades.
Freqüències

F < 1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
3-10 GHz
10-24 GHz
24-39,5 GHz
> 39,5 GHz

2.2

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,3
1,25
1,25
1,2
1,1
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,2
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,05
1

4,627 10-3
4,627 10-3
4,627 10-3
4,627 10-3
4,627 10-3
1,157 10-3

Codi de modalitat

2181
2182
2183
2184
2185
2186

Servici fix punt a multipunt.

Per a cada freqüència utilitzada, es prendrà el seu valor nominal amb independència
que els extrems del canal puguen comprendre dos dels marges de freqüències tabulats, i
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si este valor nominal coincidix amb un dels dits extrems, es prendrà el marge per al qual
resulta una menor quantia de la taxa.
2.2.1

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

La superfície S a considerar serà la zona de servici indicada en la corresponent
reserva de domini públic radioelèctric.
L’amplada de banda B a tindre en compte s’obtindrà de les característiques tècniques
de l’emissió.
Freqüències

f < 1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
3.000-10.000 MHz
10-24 GHz
24-39,5 GHz
> 39,5 GHz

2.2.2
tercers.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,5
1,35
1,25
1,2
1,1
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,25
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,1
1

0,1003
0,0852
0,0502
0,0753
0,0753
0,0123

Codi de modalitat

2211
2212
2213
2214
2215
2216

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

La superfície S a considerar és la zona de servici indicada en la corresponent reserva
de domini públic radioelèctric, amb l’excepció de les reserves codi de modalitat 2235, per
a les quals s’establix una superfície mínima, a l’efecte del càlcul, de 80 quilòmetres
quadrats.
L’amplada de banda B a tindre en compte s’obtindrà de les característiques tècniques
de l’emissió.
Freqüències

f < 1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
3.000-10.000 MHz
10-24 GHz
24-39,5 GHz
> 39,5-105 GHz

2.2.3

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,5
1,35
1,25
1,2
1,38
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,25
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,1
1

0,0505
0,0428
0,0253
0,0377
0,0377
0,0062

Codi de modalitat

2231
2232
2233
2234
2235
2236

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

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

f < 1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
3.000-10.000 MHz
10-24 GHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,3
1,35
1,25
1,2

1
1
1
1

1,3
1,25
1,15
1,1

1,25
1,2
1,15
1,15

2,649 10-3
2, 649 10-3
2, 649 10-3
2, 649 10-3

Codi de modalitat

2241
2242
2243
2244
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Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,1
1

1
1

1,05
1

1,05
1

2, 649 10-3
0,649 10-3

Secc. I.

Codi de modalitat

2245
2246

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

f < 1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
3.000-10.000 MHz
10-24 GHz
24-39,5 GHz
> 39,5 GHz

2.3

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,3
1,35
1,25
1,2
1,1
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,25
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,05
1

30,27 10-3
30,27 10-3
30,27 10-3
30,27 10-3
30,27 10-3
7,566 10-3

Codi de modalitat

2251
2252
2253
2254
2255
2256

Servici fix per satèl·lit.

La superfície S a considerar serà la corresponent a la de la zona de servici, que, en
general o en cas de no especificar-ne una altra, correspondrà a la superfície de tot el
territori nacional. En tot cas, a l’efecte del càlcul, hi seran aplicables les superfícies
mínimes que s’especifiquen a continuació per als distints epígrafs.
L’amplada de banda a considerar per a cada freqüència serà l’especificada en la
denominació de l’emissió, comptant tant l’amplada de banda de l’enllaç ascendent com
l’amplada de banda de l’enllaç descendent, cada una amb les seues superfícies
respectives; se n’exceptuen els enllaços de connexió de radiodifusió, en els quals, per
tractar-se d’un enllaç únicament ascendent, només es comptarà la seua amplada de
banda.
2.3.1 Servici fix per satèl·lit punt a punt, incloent-hi enllaços de connexió del servici
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
considerarà una superfície S de 31.416 quilòmetres quadrats. En esta categoria es
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 servici, que, en general, correspondrà a la superfície de tot el territori nacional, i
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s’establix en qualsevol cas una superfície mínima, a l’efecte del càlcul, de 100.000
quilòmetres quadrats.
Freqüències

f < 3.000 MHz
3-17 GHz
> 17 GHz

2.3.2
satèl·lit.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,50
1,25
1,0

1,25
1,25
1,25

1,50
1,15
1,0

1,20
1,15
1,20

1,950 10 -4
1,950 10 -4
0,360 10 -4

Codi de modalitat

2311
2312
2315

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

Per als enllaços de connexió (enllaç ascendent) del servici de radiodifusió (sonora i de
televisió) per satèl·lit, es considerarà una superfície S, a l’efecte del càlcul, de 31.416
quilòmetres quadrats.
Freqüències

f < 3.000 MHz
3-30 GHz
> 30 GHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,50
1,25
1,0

1,25
1,25
1,25

1,50
1,50
1,0

1,20
1,20
1,20

1,7207 10-4
1,7207 10-4
1,7207 10-4

Codi de modalitat

2321
2322
2324

2.3.3 Servicis tipus VSAT (xarxes de dades per satèl·lit) i SNG (enllaços
transportables de reportatges per satèl·lit).
Es considerarà la superfície de la zona de servici, establint una superfície mínima a
l’efecte del càlcul, de 10.000 quilòmetres quadrats. En el cas dels enllaços SNG, es
considerarà una superfície de 20.000 quilòmetres quadrats. En tots els casos anteriors la
superfície es prendrà tant en transmissió com en recepció, i tot això independentment del
nombre d’estacions transmissores i receptores.
Freqüències

f < 3.000 MHz
3-17 GHz
> 17 GHz

3.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,50
1,25
1,0

1,25
1,25
1,25

1,50
1,50
1,0

1,20
1,20
1,20

1,7207 10-4
1,7207 10-4
4,21 10-5

Codi de modalitat

2331
2332
2334

Servici de radiodifusió.

Les consideracions següents s’apliquen al servici de radiodifusió, tant en la modalitat
de radiodifusió sonora com de televisió.
La superfície S a considerar serà la corresponent a la zona de servici. Per tant, en els
servicis de radiodifusió que tenen com a objecte la cobertura nacional, la superfície de la
zona de servici serà la superfície del territori nacional i no s’avaluarà la taxa individualment
per cada una de les estacions necessàries per a aconseguir la dita cobertura. Igualment,
en els servicis de radiodifusió (sonora i de televisió) que tenen com a objecte la cobertura
autonòmica, la superfície de la zona de servici serà la superfície del territori autonòmic
corresponent, i no s’avaluarà la taxa individualment per cada una de les estacions
necessàries per a aconseguir esta cobertura.
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En els servicis de radiodifusió que tenen com a objecte la cobertura nacional o
qualsevol de les cobertures autonòmiques, l’amplada de banda B a aplicar-hi serà la
corresponent al tipus de servici de què es tracte, i igual a la que s’aplicaria a una estació
del servici considerada individualment.
En les modalitats de servici per a les quals es qualifica la zona geogràfica, es
considera que es tracta d’una zona d’alt interés i rendibilitat quan la zona de servici inclou
alguna capital de província o autonòmica o altres localitats amb més de 50.000 habitants.
En el servici de radiodifusió, el coeficient C5 es pondera amb un factor k, funció de la
densitat de població, obtinguda basant-se en el cens de població en vigor en la zona de
servici, d’acord amb la taula següent:
Densitat de població

Factor k

Fins a 100 habitants/km2
Superior a 100 h/km2 i fins a 250 h/km2
Superior a 250 h/km2 i fins a 500 h/km2
Superior a 500 h/km2 i fins a 1.000 h/km2
Superior a 1.000 h/km2 i fins a 2.000 h/km2
Superior a 2.000 h/km2 i fins a 4.000 h/km2
Superior a 4.000 h/km2 i fins a 6.000 h/km2
Superior a 6.000 h/km2 i fins a 8.000 h/km2
Superior a 8.000 h/km2 i fins a 10.000 h/km2
Superior a 10.000 h/km2 i fins a 12.000 h/km2
Superior a 12.000 h/km2

0,015
0,050
0,085
0,120
0,155
0,190
0,225
0,450
0,675
0,900
1,125

Les bandes de freqüències per a prestar servicis de radiodifusió seran, en tot cas, les
especificades en el CNAF; no obstant això, el secretari d’estat de Telecomunicacions i per
a la Societat de la Informació podrà autoritzar usos de caràcter temporal o experimental
diferents dels assenyalats en este quadro que no causen pertorbacions a estacions
radioelèctriques legalment autoritzades. Els dits usos, de caràcter temporal o
experimental, estaran igualment gravats amb una taxa per reserva de domini públic
radioelèctric, l’import de la qual s’avaluarà seguint els criteris generals del servici a què es
puga assimilar o, si és el cas, els criteris que corresponguen a la banda de freqüències
reservada.
Per al servici de radiodifusió per satèl·lit es consideraran únicament els enllaços
ascendents des del territori nacional, que estan tipificats com a enllaços de connexió en
l’apartat 2.3.2 del servici fix per satèl·lit.
Els enllaços de contribució de radiodifusió via satèl·lit estan igualment tipificats com a
tals en l’apartat 2.3.1 del servici fix per satèl·lit.
3.1
3.1.1

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

La superfície S serà la corresponent a la zona de servici.
L’amplada de banda B a considerar serà 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

148,5 a 283,5 kHz . . . . . . . . . . . . . . . .
526,5 a 1.606,5 kHz  . . . . . . . . . . . . . .

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1
1

1
1

1
1,5

1,25
1,25

650,912 k
650,912 k

3111
3112
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Radiodifusió sonora d’ona curta.

Es considerarà 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 serà 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

Codi de
modalitat

1

1

1

1,25

325,453 k

3121

3.1.3 Radiodifusió sonora amb modulació de freqüències en zones d’alt interés i
rendibilitat.
La superfície S serà la corresponent a la zona de servici.
L’amplada de banda B a considerar serà 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 serà la corresponent a la zona de servici.
L’amplada de banda B a considerar serà 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.1.5

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,5

1,25

13,066 k

Codi de modalitat

3141

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

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

195 a 223 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.452 a 1.492 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.6

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,25
1,25

1
1

1,5
1

1
1

0,3756 k
0,3756 k

Radiodifusió sonora digital terrenal en altres zones.

La superfície S serà la corresponent a la zona de servici.

Codi de modalitat

3151
3152
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L’amplada de banda B a considerar serà de 1.536 kHz en els sistemes amb norma
UNE ETS 300 401.
Freqüències

195 a 223 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.452 a 1.492 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . .

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1
1

1
1

1,5
1

1
1

0,3756 k
0,3756 k

Codi de modalitat

3161
3162

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

470 a 862 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1

1,3

1

0,7023k

Codi de modalitat

3231

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

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,3

1

0,7023k

470 a 862 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codi de modalitat

3241

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

470 a 862 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1

1,3

1

0,3512k

3.2.4 Televisió digital terrestre d’àmbit local en altres zones.
Este apartat és aplicable a les reserves d’espectre d’àmbit local.

Codi de modalitat

3251
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L’amplada de banda B a considerar serà de 8.000 kHz en els sistemes amb la norma
UNE ETS 300 744.
Freqüències

470 a 862 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3

Coeficients

Codi de modalitat

C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,3

1

0,3512k

3261

Servicis 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 figura en la reserva de domini públic radioelèctric
corresponent, i s’establix una superfície mínima de 100 quilòmetres quadrats.
L’amplada de banda B computable és la corresponent al canal utilitzat (300 kHz, 400
kHz, etc.).

En les bandes previstes en el CNAF . . . . . . . 

Codi de
modalitat

Coeficients

Freqüències
C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

2

0,8017

3311

3.3.2 Enllaços de transport de programes de radiodifusió sonora entre estudis i
emissores.
La superfície S a considerar és la que resulta de multiplicar la suma de les longituds
de totes les obertures per una amplària d’un quilòmetre, i s’establix una superfície mínima
de 10 quilòmetres quadrats.
L’amplada de banda B és la corresponent al canal utilitzat (300 kHz, 400 kHz, etc.).
Freqüències

CNAF UN 111
CNAF UN 47
CNAF UN 88
CNAF UNs 105 i 106

3.3.3

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1,25
1,15
1,05
1,5

1
1
1
1

1,25
1,10
0,75
1,3

2
1,90
1,60
2

5,72
5,72
5,72
5,72

3321
3322
3323
3324

Enllaços mòbils de televisió (ENG).

S’establix, a l’efecte del càlcul, una superfície de 10 quilòmetres quadrats per cada
reserva de freqüències, independentment del nombre d’equips que funcionen en la
mateixa freqüència i ús en qualsevol punt del territori nacional.
L’amplada de banda B a considerar serà la corresponent al canal utilitzat.
Freqüències

En les bandes previstes en el CNAF . . . . . . . . 

4. Altres servicis.
4.1

Servici de radionavegació.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1,25

1

1,25

2

0,7177

3331
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La superfície S a considerar serà la del cercle que té com a radi el de servici autoritzat.
L’amplada de banda B s’obtindrà directament de la denominació de l’emissió.
Freqüències

En les bandes previstes en el CNAF . . . . . . . . . . .

4.2

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1

1

1

1

0,0100

4111

Servici de radiodeterminació.

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

En les bandes previstes en el CNAF . . . . . . . . . . .

4.3

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1

1

1

1

0,0602

4211

Servici de radiolocalització.

La superfície S a considerar en este servici serà la del cercle que té com a radi el de
servici autoritzat.
L’amplada de banda B s’obtindrà directament de la denominació de l’emissió.
Freqüències

En les bandes previstes en el CNAF . . . . . . . . . . .

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1

1

1

1

0,03090

4311

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

Operacions espacials (telecomandament,
telemesura i seguiment)
Exploració de la Terra per satèl·lit
Altres servicis espacials

5.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1

1

1

1

1,977 10-4

4412

1
1

1
1

1
1

1
1

0,7973 10-4
3,904 10-3

4413
4411

Servicis no previstos en apartats anteriors.

Per als servicis i sistemes que es puguen presentar i no estiguen previstos en els
apartats anteriors o als quals raonablement no se’ls puguen aplicar les regles anteriors,
es fixarà la taxa en cada cas en funció dels criteris següents:
• Comparació amb algun dels servicis esmentats anteriorment amb característiques
tècniques paregudes.
• Quantitat de domini radioelèctric tècnicament necessària.
• Superfície coberta per la reserva efectuada.
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• Import de la taxa cobrada per sistemes que, amb tecnologies diferents, resulten
semblants quant als servicis que presten.
Dos. Les disposicions reglamentàries reguladores de la taxa per reserva de domini
públic radioelèctric conservaran la vigència en tot allò que no s’opose al que preveu el
present article.
Tres. L’import de la taxa general d’operadors establida en l’apartat 1 de l’annex I de
la Llei General de Telecomunicacions serà el resultat d’aplicar el tipus de l’1 per mil a la
xifra dels ingressos bruts d’explotació que obtinguen aquells.
CAPÍTOL V
Dels ens territorials
Secció 1a.
Article 10.

Entitats locals

Participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat.

1. Quant als components de la participació de les entitats locals en els tributs de
l’Estat regulats en les seccions 2a a 6a, del capítol I, «Entitats locals», del títol VII, «Dels
ens territorials», de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2011, s’actualitzaran exclusivament les referències temporals
mencionades en l’article 107.dos.a), considerant a estos efectes la població del padró
municipal vigent i oficialment aprovat pel Govern l’1 de gener de l’any 2012 i les dades de
l’esforç fiscal i de l’invers de la capacitat tributària de l’última liquidació definitiva
practicada.
2. A l’efecte de la informació que hagen de subministrar les corporacions locals,
relativa a l’esforç fiscal, establida en l’article 124 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre,
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, les certificacions corresponents
s’hauran de referir a l’any 2010 i s’hauran de subministrar als òrgans competents abans
del 30 de juny de l’any 2012, de la forma que estos determinen.
3. La revisió quadriennal a què es referix l’article 114 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es farà en
els termes que establisca la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.
Secció 2a.
Article 11.

Comunitats autònomes

Entregues a compte del Fons de Suficiència Global.

Per al pagament de les entregues a compte del Fons de Suficiència Global
corresponents a 2012 en situació de pròrroga que resulten de l’aplicació 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, s’utilitzaran els crèdits que, per a cada comunitat
autònoma i ciutat amb estatut d’autonomia, figuren en la secció 36 «Sistemes de
finançament d’ens territorials», Direcció General de Coordinació Financera amb les
comunitats autònomes i amb les entitats locals, programa 941M «Transferències a
comunitats autònomes per participació en els ingressos de l’Estat», concepte 451 «Fons
de Suficiència Global».
A este efecte, en el moment que estos crèdits resulten insuficients per al pagament de
les entregues a compte indicades es faran les transferències de crèdit oportunes.
Article 12.

Fons de compensació interterritorial.

La referència que l’article 131 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, conté en l’annex
de la secció 33, s’entendrà feta als projectes d’inversió que s’acorden en el si del Comité
d’Inversions Públiques que es reunirà amb este fi, als efectes previstos en l’article 7 de la
Llei 22/2001, de 27 de desembre, reguladora dels fons de compensació interterritorial.
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CAPÍTOL VI
Cotitzacions socials
Article 13. Actualització de les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, desocupació,
protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional.
U. El contingut de l’article 132 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, tindrà, a més
de les adaptacions derivades de les modificacions legals operades durant l’any 2011, les
especificacions i excepcions que s’establixen a continuació:
1. Les quanties de les bases màximes aplicables en els distints règims de la
Seguretat Social s’incrementaran, respecte a les vigents en el 2011, en un 1 per cent.
2. En el Règim Especial de la Mineria del Carbó, i a l’efecte del càlcul de les bases
normalitzades de cotització per contingències comunes, s’aplicarà el que disposa l’apartat
huit de l’article 132 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, si bé el període a considerar
serà el de l’1 de gener al 31 de desembre de 2011.
3. Durant l’any 2012 el tipus de cotització addicional en relació amb l’avançament de
l’edat de jubilació dels bombers a què es referix l’apartat tretze de l’article 132 de la Llei
39/2010, de 22 de desembre, serà del 7,10 per cent, del qual el 5,92 per cent anirà a
càrrec de l’empresa i l’1,18 per cent a càrrec del treballador.
4. Durant l’any 2012 el tipus de cotització addicional en relació amb l’avançament de
l’edat de jubilació dels membres del cos de l’Ertzaintza a què es referix l’apartat catorze
de l’article 132 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, serà del 6,50 per cent, del qual el
5,42 per cent anirà a càrrec de l’empresa i l’1,08 per cent a càrrec del treballador.
5. Durant l’any 2012, en relació amb la cotització en el Sistema Especial per a
Treballadors per Compte d’Altri Agraris del Règim General de la Seguretat Social, regiran
les particularitats següents:
a) No serà aplicable la cotització addicional per hores extraordinàries a què es
referix l’apartat Dos.3 de l’article 132 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre.
b) Independentment del nombre d’hores de treball realitzades en cada jornada, la
base de cotització no podrà tindre una quantia inferior a la de la base mínima diària del
grup 10 de cotització establida per als períodes d’activitat.
c) Per als treballadors inclosos en el grup 1 de cotització no serà aplicable el que
establix l’apartat 1r de l’article 4.4.a) de la Llei 28/2011, de 22 de setembre, per la qual es
procedix a la integració del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social en el Règim
General de la Seguretat Social.
6. La base de cotització per als treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2012,
siguen menors de 47 anys d’edat serà la que estos trien, dins dels límits que representen
les bases mínima i màxima.
La mateixa elecció podran efectuar els treballadors autònoms que en eixa data
tinguen una edat de 47 anys i la seua base de cotització en el mes de desembre de 2011
haja sigut igual o superior a 1.682,70 euros mensuals.
Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2012, tinguen 47 anys d’edat, si la
seua base de cotització és inferior a 1.682,70 euros mensuals no podran triar una base
de quantia superior a 1.870,50 euros mensuals, llevat que exercisquen la seua opció en
este sentit abans del 30 de juny de 2012, la qual produirà efectes a partir de l’1 de juliol
del mateix any.
La base de cotització dels treballadors autònoms que, a l’1 de gener de 2012, tinguen
complida l’edat de 48 anys o més estarà compresa entre les quanties de 916,50 i 1.870,50
euros mensuals, llevat que es tracte del cònjuge supervivent del titular del negoci que,
com a conseqüència de la mort d’este, haja hagut de posar-se al capdavant del negoci i
donar-se d’alta en este règim especial amb quaranta-cinc anys d’edat o més, i en este
cas l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 850,20 i 1.870,50 euros
mensuals.
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No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat
als 50 anys hagen cotitzat en qualsevol dels règims del Sistema de la Seguretat Social
cinc anys o més tindrà les quanties següents:
a) Si l’última base de cotització acreditada ha sigut igual o inferior a 1.682,70 euros
mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 850,20 euros mensuals i
1.870,50 euros mensuals.
b) Si l’última base de cotització acreditada ha sigut superior a 1.682,70 euros
mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 850,20 euros mensuals i
l’import d’aquella incrementat en un 1 per cent, i es podrà optar, en cas de no arribar-hi,
per una base de fins a 1.870,50 euros mensuals.
El que preveu l’anterior apartat b) serà així mateix aplicable respecte als treballadors
autònoms que amb 48 o 49 anys d’edat hagen exercit l’opció prevista en el paràgraf
segon de l’apartat Quatre.2 de l’article 132 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre.
Dos. Es faculta la ministra d’Ocupació i Seguretat Social per a dictar les normes
necessàries per a l’aplicació i desplegament del que preveu el present article.
Article 14. Cotitzacions a drets passius i a les mutualitats generals de funcionaris per a
l’any 2012.
U. Amb efectes de l’1 de gener de 2012, els tipus de cotització i d’aportació de l’Estat
al Règim Especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat, gestionat per la
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE) a què es referix el Reial
Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, per al finançament de les prestacions a què es
referix l’article 12, excepte la indicada en el paràgraf h) de l’esmentada disposició, seran
els següents:
1. El percentatge de cotització dels funcionaris en actiu i assimilats integrats en
MUFACE es fixa en l’1,69 per cent sobre els havers reguladors establits per a l’any 2010
als efectes de cotització de drets passius, calculats sense l’actualització prevista en
l’apartat Dos de la disposició addicional octava de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, i incrementats en un 1,00 per cent.
2. La quantia de l’aportació de l’Estat, regulada en l’article 35 del Reial Decret
Legislatiu 4/2000, representarà el 4,81 per cent dels havers reguladors establits per a
l’any 2010 als efectes de cotització de drets passius, calculats sense l’actualització
prevista en l’apartat Dos de la disposició addicional octava de la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, i incrementats en un
1,00 per cent. Del tipus de 4,81, el 4,64 correspon a l’aportació de l’Estat per actiu i el
0,17 a l’aportació per pensionista exempt de cotització.
Dos. El tipus de cotització i d’aportació de l’Estat al Règim Especial de Seguretat
Social de les Forces Armades, gestionat per l’Institut Social de les Forces Armades
(ISFAS), al qual es referix el Reial Decret Legislatiu 1/2000, de 9 de juny, per al
finançament de les prestacions a què es referix l’article 9, excepte la indicada en el
paràgraf f) de l’esmentada disposició, seran els següents:
1. El percentatge de cotització i d’aportació del personal militar en actiu i assimilat
integrat en ISFAS es fixa en l’1,69 per cent sobre els havers reguladors establits per a
l’any 2010 als efectes de cotització de drets passius, calculats sense l’actualització
prevista en l’apartat Dos de la disposició addicional octava de la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, i incrementats en un
1,00 per cent.
2. La quantia de l’aportació de l’Estat regulada en l’article 30 del Reial Decret
Legislatiu 1/2000 representarà el 9,96 per cent dels havers reguladors establits per a l’any
2010 als efectes de cotització de drets passius, calculats sense l’actualització prevista en
l’apartat Dos de la disposició addicional octava de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de
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Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, i incrementats en un 1,00 per cent. Del
tipus del 9,96, el 4,64 correspon a l’aportació de l’Estat per actiu i el 5,32 a l’aportació per
pensionista exempt de cotització.
Tres. El tipus de cotització i d’aportació de l’Estat al Règim Especial de la Seguretat
Social dels Funcionaris de l’Administració de Justícia, gestionat per la Mutualitat General
Judicial (MUGEJU), a què es referix el Reial Decret Legislatiu 3/2000, de 23 de juny, per
al finançament de les prestacions a què es referix l’article 12, excepte la indicada en el
paràgraf f) de l’esmentada disposició, seran els següents:
1. El percentatge de cotització del personal de l’Administració de Justícia en actiu i
assimilat, integrat en MUGEJU, es fixa en l’1,69 per cent sobre els havers reguladors
establits per a l’any 2010 als efectes de cotització de drets passius, calculats sense
l’actualització prevista en l’apartat Dos de la disposició addicional octava de la Llei
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, i
incrementats en un 1,00 per cent.
2. La quantia de l’aportació de l’Estat, regulada en l’article 23 del Reial Decret
Legislatiu 3/2000, representarà el 4,65 per cent dels havers reguladors establits per a
l’any 2010 als efectes de cotització de drets passius, calculats sense l’actualització
prevista en l’apartat Dos de la disposició addicional octava de la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, i incrementats en un
1,00 per cent. Del tipus del 4,65, el 4,64 correspon a l’aportació de l’Estat per actiu i el
0,01 a l’aportació per pensionista exempt de cotització.
Quatre. L’any 2012 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
determinarà per mitjà de l’aplicació del tipus percentual del 3,86 per cent i de l’1,69 per
cent, respectivament, sobre els havers reguladors establits per a l’any 2010 als efectes de
cotització de drets passius, calculats sense l’actualització prevista en l’apartat Dos de la
disposició addicional octava de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2011, i incrementats en un 1 per cent, i que es reproduïxen
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 SECRETARIS JUDICIALS I DELS COSSOS AL
SERVICI DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Grup/Subgrup
Llei 7/2007

A1
A2
B
C1
C2
E (Llei 30/84) i agrup. professionals

Quota mensual en
euros

107,96
84,97
74,40
65,26
51,63
44,02
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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
Llei 7/2007

Quota mensual en
euros

A1
A2
B
C1
C2
E (Llei 30/84) i agrup. professionals

47,27
37,20
32,58
28,57
22,60
19,27

Les esmentades quanties mensuals s’abonaran doblement en els mesos de juny i
desembre.
Amb l’excepció establida en 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 disposa, el personal
militar professional que no siga de carrera i el personal militar de les escales de
Complement i Reserva Naval abonaran les quotes mensuals de drets passius minorades
al cinquanta per cent.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Pagament de deutes amb la Seguretat Social d’institucions sanitàries la
titularitat de les quals siga de les administracions públiques o institucions sense ànim
de lucre.
Les institucions sanitàries la titularitat de les quals siga de les administracions
públiques o institucions públiques o privades sense ànim de lucre, acollides a la moratòria
prevista en la disposició addicional trenta de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 1995, podran sol·licitar a la Tresoreria General de
la Seguretat Social l’ampliació de la carència concedida a díhuit anys, junt amb l’ampliació
de la moratòria concedida fins a un màxim de deu anys amb amortitzacions anuals.
Segona.

Garantia de l’Estat per a obres d’interés cultural.

U. D’acord amb el que establix l’apartat 3 de la disposició addicional novena de la
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, durant l’exercici 2012, 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 l’exhibició en institucions de
competència exclusiva del Ministeri de Cultura i els seus organismes públics adscrits, així
com del Consell d’Administració del Patrimoni Nacional, no podrà excedir els 1.848.000
milers d’euros.
El límit màxim dels compromisos específics que s’atorguen per primera vegada l’any
2012 per a obres o conjunts d’obres destinades a ser exhibides en una mateixa exposició
serà de 231.000 milers d’euros. Una vegada tornades les obres als cedents i acreditat
pels responsables de les exposicions el termini de la garantia atorgada sense cap
incidència, les quantitats compromeses deixaran d’estar-ho i podran ser novament
atorgades a una nova exposició.
Excepcionalment, este límit màxim es podrà elevar per damunt dels 231.000 milers
d’euros per acord del Consell de Ministres a proposta de la ministra d’Hisenda i
Administracions Públiques, per iniciativa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i en
este cas l’import total acumulat, durant el període de vigència d’eixa exposició, no podrà
excedir els 2.750.000 milers d’euros.
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El límit màxim dels compromisos específics que s’atorguen a la Fundació Col·lecció
Thyssen-Bornemisza respecte a les obres destinades a ser exhibides en les seus de la
Fundació ubicades a Espanya en relació amb el contracte de préstec d’obres d’art entre,
d’una part, 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 2012 serà de 540.910 milers
d’euros.
Dos. L’any 2012 serà aplicable el que disposa l’apartat anterior a les exposicions
organitzades per la Societat Estatal d’Acció Cultural, SA, que se celebren en institucions
dependents de l’Administració General de l’Estat.
Tercera.

Activitats prioritàries de mecenatge.

U. D’acord amb el que establix l’article 22 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, durant
l’any 2012 es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les següents:
1a. Les dutes a terme per l’Institut Cervantes per a la promoció i la difusió de la
llengua espanyola i de la cultura per mitjà de xarxes telemàtiques, noves tecnologies i
altres mitjans audiovisuals.
2a. La promoció i la difusió de les llengües oficials dels diferents territoris de l’Estat
espanyol dutes a terme per les corresponents institucions de les comunitats autònomes
amb llengua pròpia oficial.
3a. La conservació, restauració o rehabilitació dels béns del patrimoni històric
espanyol que s’indiquen en l’annex VIII de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2011, així com les activitats i béns que s’incloguen,
amb l’acord previ entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i el Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme, en el programa de digitalització, conservació, catalogació, difusió i
explotació dels elements del patrimoni històric espanyol «patrimonio.es» a què es referix
l’article 75 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i
de l’Orde Social.
4a. Els programes de formació del voluntariat que hagen sigut objecte de subvenció
per part de les administracions públiques.
5a. Els projectes i actuacions de les administracions públiques dedicades a la
promoció de la societat de la informació i, en particular, els que tinguen com a objecte la
prestació dels servicis públics per mitjà dels servicis informàtics i telemàtics a través
d’internet.
6a. La investigació, desenrotllament i innovació en les instal·lacions científiques
que, a este efecte, s’indiquen en l’annex XII de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2011.
7a. La investigació, desenrotllament i innovació en els àmbits de les nanotecnologies,
la salut, la genòmica, la proteòmica i l’energia, i en entorns d’excel·lència internacional,
realitzats per les entitats que, a estos efectes, reconega el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, a proposta del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
8a. El foment de la difusió, divulgació i comunicació de la cultura científica i de la
innovació, dutes a terme per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
9a. Els programes dirigits a la lluita contra la violència de gènere que hagen sigut
objecte de subvenció per part de les administracions públiques o es realitzen en
col·laboració amb estes.
Dos. D’acord amb el que establix l’article 22 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge,
durant els anys 2011 i 2012 es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les
donacions i aportacions vinculades a l’execució dels projectes inclosos en el Pla Director
de Recuperació del Patrimoni Cultural de Llorca.
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Tres. Els percentatges i els límits de les deduccions establides en els articles 19, 20
i 21 de l’esmentada Llei 49/2002 s’elevaran en cinc punts percentuals en relació amb les
activitats incloses en l’apartat anterior.
Quarta. Entregues a compte per al finançament del transport metropolità de Madrid i
Barcelona.
U. Durant el primer semestre de l’exercici 2012 es podran fer entregues a compte a
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i al Consorci Regional de Transports de
Madrid, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 32.01.441M.451 i 32.01.441M.454,
la quantia mensual de les quals serà la resultant de dividir per dotzenes parts l’import
equivalent al 85 per 100 del crèdit pressupostari que figura en la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de Pressupostos Generals per a 2011, fins que se subscriguen els respectius
contractes programa.
Dos. La Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes
i amb les Entitats Locals adoptarà les mesures oportunes per al compliment del que
assenyala l’apartat anterior.
Quinta. Compensacions pels extracostos de generació dels sistemes elèctrics insulars i
extrapeninsulars.
U. El percentatge corresponent a l’exercici 2011 a què es referix el paràgraf segon
de la disposició addicional primera «Finançament de l’extracost de generació en el règim
insular i extrapeninsular» del Reial Decret Llei 6/2009, de 30 d’abril, pel qual s’adopten
determinades mesures en el sector energètic i s’aprova el bo social, serà del 17 per cent.
Dos. En tot cas, la quantia màxima que s’assumirà per la compensació amb càrrec
als Pressupostos Generals de l’Estat de l’exercici 2012 serà la consignada en la partida
pressupostària 20.18.425A.748 «A la Comissió Nacional d’Energia (CNE) per a atendre el
cost extra de generació a què es referix la disposició addicional 1a del Reial Decret Llei
6/2009» per import de 256.400,00 milers d’euros.
Sexta. Assignació de quantitats a fins socials.
U. L’Estat destinarà a subvencionar activitats d’interés social, de la forma que
reglamentàriament s’establisca, el 0,7 per cent de la quota íntegra de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2012 corresponent als contribuents que
manifesten expressament la seua voluntat en este sentit.
A estos efectes, s’entendrà per quota íntegra de l’impost la formada per la suma de la
quota íntegra estatal i de la quota íntegra autonòmica o complementària 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 2012 es durà a
terme abans del 30 d’abril de 2014, i se’n farà una liquidació provisional el 30 de novembre
de 2013 que possibilite la iniciació anticipada del procediment per a la concessió de les
subvencions.
Sèptima.

Finançament a l’Església catòlica.

Durant l’any 2012 l’Estat entregarà, mensualment, a l’Església catòlica 13.266.216,12
euros, a compte de la quantitat que haja d’assignar a l’Església per aplicació del que
disposen els apartats u i dos de la disposició addicional díhuit de la Llei 42/2006, de 28 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007.
Abans del 30 de novembre de 2013, es farà una liquidació provisional de l’assignació
corresponent a 2012, i es practicarà la liquidació definitiva abans del 30 d’abril de 2013.
En les dos liquidacions, una vegada efectuades, les dos parts regularitzaran, en un sentit
o en un altre, el saldo existent.
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Octava. Béns de les institucions eclesiàstiques.
Es prorroga per un any, a partir de l’entrada en vigor d’esta llei, el termini al qual es
referix la disposició addicional segona de la Llei 4/2004, de 29 de desembre, de
modificació de taxes i de beneficis fiscals d’esdeveniments d’excepcional interés públic,
en relació amb la disposició transitòria primera de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de
Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, i la disposició transitòria quinta de la
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.
Novena. Ajornament de l’aplicació de la disposició addicional trenta de la Llei 27/2011,
d’1 d’agost, d’actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat
Social.
S’ajorna l’aplicació del que establix la disposició addicional trenta de la Llei 27/2011,
d’1 d’agost, d’actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social.
Deu.

Modificació del règim de compensació equitativa per còpia privada.

1. Se suprimix la compensació equitativa per còpia privada, prevista en l’article 25
del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/1996, de 12 d’abril, amb els límits establits en l’article 31.2 de la mateixa llei.
2. El Govern establirà reglamentàriament el procediment de pagament als perceptors
de la compensació equitativa per còpia privada amb càrrec als Pressupostos Generals de
l’Estat.
3. La quantia de la compensació es determinarà prenent com a base l’estimació del
perjuí causat.
Onze. Assignació de competències.
Les competències del Ministeri de Cultura establides en l’article 158 del text refós de
la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril,
seran assumides per la Secretaria d’Estat de Cultura.
Dotze. Consideració del gravamen complementari a la quota íntegra estatal per a la
reducció del dèficit públic en els exercicis 2012 i 2013 establit en la disposició final
segona d’este reial decret llei als efectes del càlcul del rendiment cedit de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques als ens territorials.
Als efectes del que disposen els articles 26.2.a) 3r i 4t 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, i 113.1.3r del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es consideraran pagaments a compte
realitzats i suportats pels contribuents els que s’haurien practicat si no haguera sigut
aplicable el gravamen complementari a la quota íntegra estatal per a la reducció del dèficit
públic establit en la disposició final segona d’este reial decret llei.
Tretze. Pròrroga del programa de requalificació professional de les persones que
esgoten la seua protecció per desocupació.
Es prorroga, durant sis mesos, l’aplicació del que establix l’article 6 del Reial Decret
Llei 10/2011, de 26 d’agost, de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels
jóvens, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment del programa de
requalificació professional de les persones que esgoten la seua protecció per desocupació
que, al seu torn, prorrogava el que preveu l’article 2 del Reial Decret Llei 1/2011, d’11 de
febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l’ocupació estable i la
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requalificació professional de les persones desocupades, als treballadors en situació de
desocupació que complisquen les condicions i requisits establits en eixe reial decret llei.
Seran beneficiàries de la pròrroga d’este programa les persones inscrites en les
oficines d’ocupació com a desocupades per extinció de la seua relació laboral que, dins
del període comprés entre el dia 15 de febrer de 2012 i el dia 15 d’agost de 2012, tots dos
inclosos, esgoten la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguen dret a
qualsevol dels subsidis per desocupació establits en la llei, o bé hagen esgotat algun
d’estos subsidis, incloses les pròrrogues.
No es podran acollir a este programa les persones que hagen percebut la prestació
extraordinària del programa temporal de protecció per desocupació i inserció, ni les
persones que hagen sigut o puguen ser beneficiàries del programa de requalificació
professional de les persones que esgoten la seua protecció per desocupació en els
termes que establix el Reial Decret Llei 1/2011, d’11 de febrer, ni les que hagen esgotat o
puguen tindre dret a la renda activa d’inserció, ni les que hagen esgotat la renda agrària o
el subsidi per desocupació, els dos en favor dels treballadors eventuals del Règim
Especial Agrari de la Seguretat Social.
Catorze. Modificació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
Es prorroga per a l’any 2012 l’apartat Dos de l’article 14 del Reial Decret Llei 8/2010,
de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit
públic, en la redacció feta per la disposició final quinze de la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, amb les actualitzacions
de les referències temporals que, a continuació, es detallen.
Per a la determinació de l’estalvi net i dels ingressos corrents a l’efecte de calcular el
nivell d’endeutament, en els termes del precepte esmentat en el paràgraf anterior i de
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, es tindran en compte la liquidació del pressupost
de l’exercici 2011 i, si és el cas, les xifres deduïdes dels estats comptables consolidats,
amb subjecció a aquella norma i a la d’estabilitat pressupostària.
A l’efecte del càlcul del capital viu es consideraran totes les operacions vigents el 31
de desembre de 2011, incloent-hi el risc deduït d’avals i incrementat, si és el cas, en els
saldos d’operacions formalitzades no disposats i en l’import de l’operació projectada o
projectades en 2012.
Quinze. Modificació del Reial Decret 1221/2010, d’1 d’octubre, dels preus de retribució
de l’energia.
Amb caràcter excepcional per a l’any 2012, la fixació conforme al Reial Decret 1221/2010,
d’1 d’octubre, dels preus de retribució de l’energia, el volum màxim de producció que pot ser
programat en el procés de resolució de restriccions per garantia de subministrament i les
quantitats de carbó autòcton a adquirir pels titulars de les centrals per a cada central seran
determinats amb caràcter trimestral per resolució de la Secretaria d’Estat d’Energia.
Setze. Pròrroga del programa de requalificació professional de les persones que
esgoten la seua protecció per desocupació.
Es prorroga, per sis mesos, l’aplicació del que establix l’article 6 del Reial Decret Llei
10/2011, de 26 d’agost, de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels jóvens,
el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment del programa de requalificació
professional de les persones que esgoten la seua protecció per desocupació que, al seu
torn, prorrogava el que preveu l’article 2 del Reial Decret Llei 1/2011, d’11 de febrer, de
mesures urgents per a promoure la transició a l’ocupació estable i la requalificació
professional de les persones desocupades, als treballadors en situació de desocupació
que complisquen les condicions i requisits que establix eixe reial decret llei.
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Seran beneficiàries de la pròrroga d’este programa les persones inscrites en les
oficines d’ocupació com a desocupades per extinció de la seua relació laboral que, dins
del període comprés entre el dia 15 de febrer de 2012 i el dia 15 d’agost de 2012, tots dos
inclosos, esgoten la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguen dret a
qualsevol dels subsidis per desocupació establits en la llei, o bé hagen esgotat algun
d’estos subsidis, incloses les pròrrogues.
No es podran acollir a este programa les persones que hagen percebut la prestació
extraordinària del programa temporal de protecció per desocupació i inserció, ni les
persones que hagen sigut o puguen ser beneficiàries del programa de requalificació
professional de les persones que esgoten la seua protecció per desocupació en els
termes que establix el Reial Decret Llei 1/2011, d’11 de febrer, ni les que hagen esgotat o
puguen tindre dret a la renda activa d’inserció, ni les que hagen esgotat la renda agrària o
el subsidi per desocupació, els dos en favor dels treballadors eventuals del Règim
Especial Agrari de la Seguretat Social.
Dèsset.

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

En els contractes per a la formació i l’aprenentatge subscrits des del 31 d’agost de 2011 fins
al 30 de setembre de 2011, el termini màxim per al començament de les activitats formatives
establit en l’article 11.2.d) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, s’estendrà fins al 31 de gener de 2012.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera.

Derogació del Reial Decret 1472/2007, de 2 de novembre.

1. Es deroga el Reial Decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la
renda bàsica d’emancipació dels jóvens.
2. Els beneficiaris que tinguen reconegut el dret a la renda bàsica d’emancipació a
l’empara del que disposa el mencionat reial decret continuaran disfrutant d’eixe dret en
les condicions que establix la norma derogada i d’acord amb els termes de la resolució de
reconeixement.
Excepcionalment, podran ser beneficiaris del dret a la renda bàsica d’emancipació els
qui ho hagen sol·licitat el 31 de desembre de 2011, sempre que complisquen en eixa data
els requisits previstos en la norma derogada, i en els termes que establisca la resolució
de reconeixement.
Segona.

Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que s’oposen al que establix el present reial
decret llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.

Modificació de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

U. Amb efectes des d’1 de gener de 2012, s’introduïxen les modificacions següents
en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:
1.

Es modifica l’article 1, que queda redactat de la manera següent:
«Article 1.

Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Esta llei establix els principis i les normes jurídiques generals del sistema
tributari espanyol i serà aplicable a totes les administracions tributàries en virtut i
amb l’abast que es deriva de l’article 149.1.1a, 8a, 14a i 18a de la Constitució.
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El que establix esta llei s’entendrà sense perjuí del que disposen les lleis que
aproven el Conveni i el Concert Econòmic en vigor, respectivament, a la Comunitat
Foral de Navarra i als territoris històrics del País Basc.
2. Esta llei establix, així mateix, els principis i les normes jurídiques generals
que regulen les actuacions de l’Administració tributària per aplicació a Espanya de
la normativa sobre assistència mútua entre els estats membres de la Unió Europea
o en el marc dels convenis per a evitar la doble imposició o d’altres convenis
internacionals.
Als efectes d’esta llei, s’entendrà per assistència mútua el conjunt d’accions
d’assistència, col·laboració, cooperació i altres de naturalesa anàloga que l’Estat
espanyol preste, reba o desenrotlle amb la Unió Europea i altres entitats internacionals
o supranacionals, i amb altres estats en virtut de la normativa sobre assistència
mútua entre els estats membres de la Unió Europea o en el marc dels convenis per a
evitar la doble imposició o d’altres convenis internacionals. L’assistència mútua podrà
comprendre la realització d’actuacions davant d’obligats tributaris.
L’assistència mútua a què es referix este apartat participa de la naturalesa
jurídica de les relacions internacionals a què es referix l’article 149.1.3a de la
Constitució.»
2.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 5, que queda redactat de la manera següent:
«3. Les comunitats autònomes i les entitats locals exerciran les competències
relatives a l’aplicació dels tributs i l’exercici de la potestat sancionadora derivada
d’esta aplicació, així com la funció revisora en via administrativa dels actes dictats
en l’exercici d’aquelles, amb l’abast i en els termes que preveu la normativa que hi
siga aplicable i el seu sistema de fonts.
Corresponen a l’Agència Estatal d’Administració Tributària les competències en
matèria d’aplicació dels tributs derivades o atribuïdes per la normativa sobre
assistència mútua.»

3. S’introduïx un nou apartat 4 en l’article 17, i es renumera l’actual apartat 4 com a
5, amb la redacció següent:
«4. En el marc de l’assistència mútua es podran establir obligacions tributàries
als obligats tributaris, siga quin siga el seu objecte, d’acord amb el que establix
l’article 29 bis d’esta llei.»
4. S’introduïx un nou paràgraf e) en l’apartat 2 de l’article 26, i es reordena l’actual
paràgraf e) com a f), amb la redacció següent:
«e) Quan es reba una petició de cobrament de deutes de titularitat d’altres
estats o d’entitats internacionals o supranacionals d’acord amb la normativa sobre
assistència mútua, llevat que esta normativa establisca una altra cosa.»
5.

S’introduïx un nou apartat 6 en l’article 28, amb la redacció següent:
«6. No es meritaran els recàrrecs del període executiu en el cas de deutes de
titularitat d’altres estats o d’entitats internacionals o supranacionals l’actuació
recaptatòria dels quals es realitze en el marc de l’assistència mútua, llevat que la
normativa sobre esta assistència establisca una altra cosa.»

6. S’introduïx una nova subsecció 6a dins del títol II, capítol I, secció 2a, composta
pel nou article 29 bis, amb la redacció següent:
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Obligacions tributàries en el marc de l’assistència mútua.

Obligacions tributàries en el marc de l’assistència mútua.

Són obligacions tributàries les que deriven de la normativa sobre assistència
mútua. En cas d’incompliment pels obligats tributaris, es podran imposar les
sancions tributàries establides en la llei.»
7. S’introduïx un nou apartat 6 en l’article 35, i es renumera l’actual apartat 6 com a
7, amb la redacció següent:
«6. També tindran la consideració d’obligats tributaris aquells als quals es
puguen imposar obligacions tributàries d’acord amb la normativa sobre assistència
mútua.»
8. S’introduïx un nou apartat 6 en l’article 62, i es renumeren els actuals apartats 6 i
següents, amb la redacció següent:
«6. El pagament dels deutes de titularitat d’altres estats o entitats
internacionals o supranacionals l’actuació recaptatòria dels quals es realitze en el
marc de l’assistència mútua serà requerit a l’obligat tributari, que haurà d’efectuar-lo
en els terminis següents:
a) Si la notificació de l’instrument d’execució es fa entre els dies 1 i 15 de
cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 d’eixe mes o, si
este no és hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de l’instrument d’execució es realitza entre els dies 16 i
últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del mes
següent o, si este no és hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
No obstant això, quan la norma reguladora de l’assistència mútua ho permeta,
l’Administració tributària podrà dur a terme actuacions recaptatòries des de la
recepció de la sol·licitud de cobrament de l’Estat o entitat internacional o
supranacional requeridora, sense necessitat que haja conclòs el termini a què es
referix este apartat.»
9.

S’introduïx un nou apartat 6 en l’article 65, amb la redacció següent:
«6. El que establixen els apartats anteriors serà també aplicable als crèdits de
titularitat d’altres estats o entitats internacionals o supranacionals respecte dels
quals s’haja rebut una petició de cobrament, llevat que la normativa sobre
assistència mútua establisca una altra cosa.»

10. S’introduïx un nou apartat 5 en l’article 68, i es renumeren els actuals apartats 5
i següents, amb la redacció següent:
«5. Les actuacions a què es referixen els apartats anteriors i les de naturalesa
anàloga produiran els efectes interruptius de la prescripció quan es realitzen en un
altre Estat en el marc de l’assistència mútua, encara que estos actes no
produïsquen efectes interruptius semblants en l’Estat en què es realitzen
materialment.»
11.

S’introduïx un nou article 80 bis, amb la redacció següent:

«Article 80 bis.

Prelació i garanties de crèdits de titularitat d’altres estats.

Els crèdits de titularitat d’altres estats o entitats internacionals o supranacionals
no gaudiran de cap prelació quan concórreguen amb altres crèdits de dret públic, ni
de la resta de les garanties que establixen els articles anteriors d’esta secció, llevat
que la normativa sobre assistència mútua indique una altra cosa.»
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12. Es modifica l’apartat 1 i s’introduïx un nou apartat 2 en l’article 81, i es renumeren
els actuals apartats 2 i següents, amb la redacció següent:
«1. Per a assegurar el cobrament dels deutes per a la recaptació dels quals
siga competent, l’Administració tributària podrà adoptar mesures cautelars de
caràcter provisional quan hi haja indicis racionals que, en qualsevol altre cas, el
cobrament es veuria frustrat o greument dificultat.
La mesura cautelar haurà de ser notificada a l’afectat amb menció expressa
dels motius que justifiquen la seua aplicació.
2. Quan se sol·licite a l’Administració tributària l’adopció de mesures cautelars
en el marc de l’assistència mútua, el document procedent de l’Estat o entitat
internacional o supranacional que les sol·licite, que permeta l’adopció de mesures
cautelars, no estarà subjecte a cap acte de reconeixement, addició o substitució
per part de l’Administració tributària espanyola.»
13.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 83, que queda redactat de la manera següent:

«1. L’aplicació dels tributs comprén totes les activitats administratives dirigides
a la informació i l’assistència als obligats tributaris i a la gestió, inspecció i
recaptació, així com les actuacions dels obligats en l’exercici dels seus drets o en
compliment de les seues obligacions tributàries.
També es considera aplicació dels tributs l’exercici de les activitats
administratives i de les actuacions dels obligats a què es referix el paràgraf anterior,
que es realitzen en el marc de l’assistència mútua.»
14.

S’introduïx un nou apartat 5 en l’article 95, amb la redacció següent:

«5. La cessió d’informació en l’àmbit de l’assistència mútua es regirà pel que
disposa l’article 177 ter d’esta llei.»
15. S’introduïx un nou apartat 2 en l’article 106, i es renumeren els actuals apartats
2 i següents, amb la redacció següent:
«2. Les proves o informacions subministrades per altres estats o entitats
internacionals o supranacionals en el marc de l’assistència mútua es podran
incorporar, amb el valor probatori que siga procedent d’acord amb l’apartat anterior,
al procediment que corresponga.»
16.

S’introduïx un nou capítol VI en el títol III, amb la redacció següent:
«CAPÍTOL VI
Assistència mútua
Secció 1a.

Article 177 bis.

Introducció

Actuacions d’assistència mútua.

1. L’Administració tributària podrà requerir i prestarà assistència mútua per a
l’intercanvi d’informació, la recaptació de crèdits o altres fins previstos en la
normativa reguladora de l’assistència.
2. De conformitat amb el que establix l’article 83.1, segon paràgraf, d’esta llei,
es considera aplicació dels tributs l’exercici de les activitats i actuacions a què es
referix eixe apartat realitzades en l’àmbit de la normativa sobre assistència mútua.
3. A les actuacions que l’Administració tributària realitze com a conseqüència
de sol·licituds d’assistència rebudes els serà aplicable el que establixen els capítols
anteriors d’este títol, amb les especialitats que conté este capítol.
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4. L’assistència que l’Administració tributària preste a altres estats o a entitats
internacionals o supranacionals en virtut de la normativa sobre assistència mútua
estarà sotmesa a les limitacions que establix esta última.
Secció 2a.
Article 177 ter.

Normes comunes

Intercanvi d’informació.

1. L’Administració tributària podrà facilitar a altres estats o a entitats
internacionals o supranacionals les dades, informes o antecedents obtinguts en
l’exercici de les seues funcions, sempre que la cessió tinga com a objecte l’aplicació
de tributs de titularitat d’altres estats o d’entitats internacionals o supranacionals, en
els termes i amb els límits que establix la normativa sobre assistència mútua, sense
perjuí que l’Estat o l’entitat receptora de la informació puga utilitzar-la per a altres
fins quan ho establisca esta normativa.
A fi de proporcionar la informació esmentada, l’Administració tributària durà a
terme les actuacions que calguen per a obtindre-la, inclús quan la informació
sol·licitada no siga necessària per a la determinació dels seus tributs interns. A este
efecte, l’Administració podrà utilitzar qualsevol dels mecanismes d’obtenció
d’informació que regula esta llei.
L’Administració tributària es podrà oposar o haurà d’autoritzar expressament,
en els termes que establix la normativa sobre assistència mútua, que la informació
facilitada conforme a l’apartat anterior siga transmesa a un tercer Estat o entitat
internacional o supranacional.
2. La informació subministrada a l’Administració tributària per altres estats o
per entitats internacionals o supranacionals en virtut de normes sobre assistència
mútua tindrà caràcter reservat en els termes que indica l’article 95.1 d’esta llei,
llevat que la normativa sobre assistència establisca una altra cosa.
No obstant això, la cessió a tercers que establixen els diferents paràgrafs de
l’article 95.1 d’esta llei serà possible només si la normativa de l’Estat o entitat que
ha facilitat la informació en permet la utilització per a fins semblants, llevat que la
normativa sobre assistència establisca una altra cosa.
El procediment de cessió d’esta informació a tercers es desplegarà
reglamentàriament.
Si és el cas, la informació a què es referix este apartat podrà ser remesa a
altres estats o a altres entitats internacionals o supranacionals si ho permet la
normativa sobre assistència mútua, i en les condicions que s’hi establisquen.
Article 177 quater. Controls simultanis.
1. Són controls simultanis les actuacions dutes a terme d’acord amb un altre o
altres estats amb l’objecte d’intercanviar la informació obtinguda amb relació a
persones o entitats que siguen d’interés comú o complementari per als estats
intervinents.
2. L’Administració tributària podrà participar, junt amb les autoritats
competents d’altres estats, en controls simultanis, en els termes establits en la
normativa sobre assistència mútua.
Als intercanvis d’informació que siguen necessaris per als controls simultanis
els serà aplicable el que disposa l’article anterior.
Article 177 quinquies.
simultanis.

Presència en les actuacions d’assistència i en controls

1. En el desenrotllament de les actuacions d’assistència a altres estats podran
estar presents funcionaris designats per l’Estat requeridor, amb l’autorització prèvia
de l’autoritat competent espanyola o amb l’acord previ entre els estats.
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2. Així mateix, els funcionaris designats per l’autoritat competent espanyola
es podran desplaçar a altres estats en el marc de peticions d’assistència efectuades
per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, o com a conseqüència de controls
simultanis.
Article 177 sexies.

Assistència en la notificació.

1. En el marc de l’assistència mútua, els actes administratius dictats a
Espanya per l’Administració tributària podran ser notificats en el territori d’un altre
Estat per mitjà de l’assistència de l’autoritat competent d’eixe Estat.
Estes notificacions produiran els mateixos efectes que si s’hagueren fet d’acord
amb la normativa espanyola, sense més requisit que la comunicació rebuda de
l’autoritat requerida d’haver efectuat la notificació sol·licitada.
En els casos que s’haja sol·licitat assistència a un altre Estat, si en el termini de
dos mesos des de l’enviament de la sol·licitud de notificació no s’ha pogut realitzar
la notificació en l’estranger o l’Administració tributària no ha rebut resposta de
l’autoritat requerida respecte a la data de notificació del document al destinatari,
l’Administració podrà procedir a la notificació per compareixença regulada en
l’article 112 d’esta llei.
Si en estos supòsits es produïx una doble notificació de l’acte, es considerarà
com a data de notificació la que corresponga a l’efectuada en primer lloc.
2. Quan, en el marc de l’assistència mútua, l’Administració tributària reba una
petició de notificació de documents per part de l’autoritat competent d’un altre Estat
o d’entitats internacionals o supranacionals, serà aplicable el règim de notificació
regulat en la secció 3a del capítol II d’este títol.
La notificació es podrà efectuar, si és el cas, a més de fer-la en els llocs que
establix l’article 110 d’esta llei, en el lloc que assenyale a este efecte l’autoritat
estrangera.
En els supòsits que no siga possible la notificació a l’interessat per causes no
imputables a l’Administració tributària i després d’haver-ho intentat bé en el domicili
fiscal o bé en el lloc assenyalat a este efecte per l’autoritat estrangera, s’aplicarà el
que disposa l’article 112 d’esta llei.
Els documents objecte de notificació seran remesos al destinatari en la llengua
que siguen rebuts per l’Administració tributària, llevat que la normativa sobre
assistència mútua establisca una altra cosa.
Article 177 septies.

Mitjans de comunicació.

Les comunicacions que l’Administració tributària entaule amb altres estats o
amb entitats internacionals o supranacionals en virtut de la normativa sobre
assistència mútua es duran a terme a través dels mitjans que establisca la
normativa que regule l’assistència en cada cas.
En defecte de regulació específica, per a les comunicacions s’utilitzaran
preferentment mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, en els termes establits
en esta llei i en la normativa de desplegament.
Secció 3a. Assistència en la recaptació
Article 177 octies.

Procediment de recaptació en l’àmbit de l’assistència mútua.

La recaptació de deutes en l’àmbit de l’assistència mútua es farà per mitjà del
pagament o compliment de l’obligat tributari en els termes que preveuen els articles
62.6 i 65.6 d’esta llei, així com, si és el cas, a través de l’aplicació de les normes de
la secció 2a del capítol V del títol III d’esta llei, sense perjuí de les especialitats que
conté el present capítol.
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Instrument d’execució.

1. Tindrà la consideració d’instrument d’execució aquell que, en virtut de les
normes d’assistència mútua, habilite per a l’exercici de les actuacions recaptatòries
a què es referix el capítol V del títol III d’esta llei.
2. L’instrument d’execució s’assimila a la provisió de constrenyiment. En
particular, serà considerat títol suficient per a iniciar el procediment de recaptació i
tindrà la mateixa força executiva que la provisió de constrenyiment a què es referix
l’article 167.2 d’esta llei per a procedir contra els béns i drets dels obligats al
pagament.
3. Quan l’instrument d’execució vaja acompanyat d’altres documents referents
a este i expedits per l’Estat o entitat internacional o supranacional requeridora, els
documents seran remesos al destinatari en la llengua que siguen rebuts per
l’Administració tributària, llevat que la normativa sobre assistència mútua establisca
una altra cosa.
4. En cap cas, ni l’instrument d’execució ni els documents que l’acompanyen i
s’hi referisquen, que hagen sigut rebuts d’acord amb la normativa d’assistència
mútua, estaran subjectes a cap acte de reconeixement, addició o substitució per
part de l’Administració tributària espanyola, llevat que esta normativa establisca
una altra cosa.
Article 177 decies.

Motius d’oposició contra els instruments d’execució.

Contra l’instrument d’execució dictat a l’empara de les normes d’assistència
mútua no seran admissibles els motius d’oposició a què es referix l’article 167.3
d’esta llei, i s’aplicarà el que establix l’article 177 duodecies.1 d’esta llei.
Article 177 undecies. Motius d’oposició contra les diligències d’embargament i
contra la resta d’actuacions derivades d’una sol·licitud de cobrament rebuda en
l’àmbit de l’assistència mútua.
1. Contra les diligències d’embargament dictades a l’empara de l’assistència
mútua només seran admissibles com a motius d’oposició aquells a què es referix
l’article 170.3 d’esta llei.
En el cas que el motiu d’oposició es fonamente en mitjans de prova obtinguts
en actuacions davant d’instàncies administratives o judicials d’un altre Estat o
entitat internacional o supranacional, l’òrgan competent haurà de sol·licitar la
deguda acreditació d’estos. La informació remesa a este efecte tindrà el valor
probatori que siga procedent en dret d’acord amb el que disposa l’article 106.2
d’esta llei.
2. Contra la resta de les actuacions de l’Administració tributària espanyola
derivades d’una sol·licitud de cobrament rebuda en el marc de l’assistència mútua
seran oposables els motius que deriven de la present llei i la normativa de
desplegament.
Article 177 duodecies.
recaptatòries.

Competència per a la revisió de les actuacions

1. La revisió de l’instrument d’execució a què es referix l’article 177 nonies
d’esta llei la durà a terme l’Estat o l’entitat internacional o supranacional requeridora
de l’assistència mútua, llevat que les normes que la regulen establisquen una altra
cosa.
2. La revisió de les diligències d’embargament i la resta d’actuacions de
l’Administració tributària derivades d’una sol·licitud de cobrament rebuda la duran
a terme els òrgans revisors que establixen la present llei i la normativa de
desplegament.
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Suspensió del procediment de recaptació.

1. S’acordarà la suspensió d’ofici del procediment de recaptació instat a
l’empara de les normes d’assistència mútua quan l’Estat o entitat internacional o
supranacional requeridora comunique que hi ha un litigi que pot afectar el crèdit
respecte del qual s’ha sol·licitat assistència. La suspensió també tindrà lloc quan
l’interessat en el procediment comunique i acredite fefaentment que hi ha un litigi.
No obstant això, la suspensió no s’acordarà o quedarà sense efecte quan
l’Estat o entitat internacional o supranacional manifeste la seua voluntat a favor de
l’execució.
2. Quan el litigi es referisca només a una part de la sol·licitud d’assistència, la
suspensió referida en l’apartat anterior s’entendrà produïda només respecte de la
part afectada per la impugnació, i es podrà continuar amb l’execució de la part no
afectada.
3. Llevat que la normativa sobre assistència mútua establisca una altra cosa,
també se suspendrà el procediment de recaptació quan algun dels estats o entitats
internacionals o supranacionals intervinents en l’assistència haja iniciat un
procediment amistós i el resultat del procediment puga afectar el crèdit respecte del
qual s’haja sol·licitat assistència. La suspensió produirà efectes fins que concloga
el procediment, llevat que, entre altres supòsits, hi haja indicis racionals que el
cobrament es veurà frustrat o greument dificultat, i en este cas continuarà
l’execució. No obstant això, es podran adoptar les mesures cautelars per a garantir
el cobrament del crèdit d’acord amb el que disposa l’article 81.2 d’esta llei.
Article 177 quaterdecies. Terminació dels procediments de recaptació tramitats a
l’empara de les normes d’assistència mútua.
Els procediments de recaptació tramitats a l’empara de l’assistència mútua
podran acabar, a més de per les causes de l’article 173 d’esta llei, per la modificació
o retirada de la petició de cobrament original feta per l’Estat o entitat internacional o
supranacional que haja requerit l’assistència.»
17. S’introduïx un nou paràgraf g) en l’apartat 1 de l’article 181, amb la redacció
següent:
«g) Els obligats tributaris d’acord amb la normativa sobre assistència mútua.»
18. S’introduïx un nou apartat 6 en l’article 203, i es renumera l’actual apartat 6 com
7, amb la redacció següent:
«6. El que disposen els apartats anteriors serà aplicable quan la resistència,
obstrucció, excusa o negativa es referisca a actuacions de funcionaris estrangers
dutes a terme a Espanya en el marc de l’assistència mútua.»
19.

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

«Disposició addicional dèsset. Naturalesa jurídica dels crèdits gestionats en
l’àmbit de l’assistència mútua.
1. Als efectes de l’assistència mútua a què es referix l’article 1.2 d’esta llei i
sense perjuí del que disposa l’article 80 bis d’esta llei, tindran la consideració de
drets de la Hisenda Pública de naturalesa pública els crèdits d’un altre Estat o
entitat supranacional o internacional respecte dels quals s’exercisquen les accions
d’assistència, col·laboració, cooperació i altres de naturalesa anàloga que preste
l’Estat espanyol en l’exercici de l’assistència mútua.
2. Als efectes de l’exercici de les accions d’assistència mútua estos drets
conservaran la seua naturalesa jurídica originària d’acord amb la normativa
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espanyola i els serà aplicable el règim jurídic que regulen la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, i la present llei.»
Dos. Les remissions fetes en la normativa als distints articles i apartats objecte de
renumeració segons les modificacions introduïdes a través de l’apartat U anterior
s’hauran d’entendre modificades en el mateix sentit des de l’entrada en vigor d’esta
disposició final.
Segona. Modificació 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.
Primer. S’afig una disposició addicional trenta-cinc en 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 addicional trenta-cinc. Gravamen complementari a la quota íntegra
estatal per a la reducció del dèficit públic en els exercicis 2012 i 2013.
1. En els períodes impositius 2012 i 2013, la quota íntegra estatal a què es
referix l’article 62 d’esta llei s’incrementarà en els imports següents:
a) El resultant d’aplicar a la base liquidable general els tipus de l’escala
següent:
Base liquidable general
–
Fins a euros

0
17.707,20
33.007,20
53.407,20
120.000,20
175.000,20
300.000,20

Increment en quota
íntegra estatal
–
Euros

0
132,80
438,80
1.050,80
3.714,52
6.464,52
13.964,52

Resta base liquidable
general
–
Fins a euros

17.707,20
15.300,00
20.400,00
66.593,00
55.000,00
125.000,00
En avant

Tipus aplicable
–
Percentatge

0,75
2
3
4
5
6
7

La quantia resultant es minorarà en l’import derivat d’aplicar a la part de la base
liquidable general corresponent al mínim personal i familiar a què es referix l’article
56 d’esta llei l’escala prevista en esta lletra a).
Quan el contribuent satisfaça anualitats per aliments als seus fills per decisió
judicial i l’import d’aquelles siga inferior a la base liquidable general, aplicarà
l’escala prevista en esta lletra a) separadament a l’import de les anualitats per
aliments i a la resta de la base liquidable general. La quantia total resultant es
minorarà en l’import derivat d’aplicar l’escala prevista en esta lletra a) a la part de la
base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar incrementat en
1.600 euros anuals, sense que el resultat d’esta minoració puga resultar negatiu.
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b) El resultant d’aplicar a la base liquidable de l’estalvi, en la part que no
corresponga, si és el cas, amb el mínim personal i familiar a què es referix l’article
56 d’esta llei, els tipus de l’escala següent:
Base liquidable de l’estalvi
–
Fins a euros

0
6.000,00
24.000,00

Increment en quota
íntegra estatal
–
Euros

0
120
840

Resta base liquidable de
l’estalvi
–
Fins a euros

Tipus aplicable
–
Percentatge

6.000
18.000
En avant

2
4
6

2. En els períodes impositius 2012 i 2013, la quota de retenció a què es
referixen els apartats 1 i 2 de l’article 85 del Reglament de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques s’incrementarà en l’import resultant d’aplicar a la base
per a calcular el tipus de retenció els tipus previstos en l’escala següent:
Base per a calcular el tipus
de retenció
–
Fins a euros

Quota de retenció
–
Euros

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

Tipus aplicable
–
Percentatge

0
17.707,20
33.007,20
53.407,20
120.000,20
175.000,20
300.000,20

0
132,80
438,80
1.050,80
3.714,52
6.464,52
13.964,52

17.707,20
15.300,00
20.400,00
66.593,00
55.000,00
125.000,00
En avant

0,75
2
3
4
5
6
7

La quantia resultant es minorarà en l’import derivat d’aplicar a l’import del mínim
personal i familiar per a calcular el tipus de retenció a què es referix l’article 84 del
Reglament de l’Impost l’escala prevista en este apartat, sense que el resultat d’esta
minoració puga resultar negatiu.
Quan el perceptor de rendiments del treball satisfaça anualitats per aliments a
favor dels fills per decisió judicial, sempre que el seu import siga inferior a la base
per a calcular el tipus de retenció, s’aplicarà l’escala prevista en este apartat
separadament a l’import de les dites anualitats i a la resta de la base per a calcular
el tipus de retenció. La quantia total resultant es minorarà en l’import derivat
d’aplicar l’escala prevista en este apartat a l’import del mínim personal i familiar per
a calcular el tipus de retenció incrementat en 1.600 euros anuals, sense que el
resultat d’esta minoració puga resultar negatiu.
En cap cas, quan es produïsquen regularitzacions en els esmentats períodes
impositius, el nou tipus de retenció aplicable podrà ser superior al 52 per cent.
L’esmentat percentatge serà el 26 per cent quan la totalitat dels rendiments del
treball s’hagen obtingut a Ceuta i Melilla i es beneficien de la deducció prevista en
l’article 68.4 d’esta llei.
Reglamentàriament es podran modificar les quanties i percentatges previstos
en este apartat.
3. Les retencions i ingressos a compte a practicar sobre els rendiments del treball
que se satisfacen o abonen durant el mes de gener de 2012, corresponents al dit mes,
i als quals siga aplicable el procediment general de retenció a què es referixen els
articles 80.1.1r i 82 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
s’hauran de fer sense prendre en consideració el que disposa l’apartat 2 anterior.
En els rendiments que se satisfacen o abonen a partir de l’1 de febrer de 2012,
sempre que no es tracte de rendiments corresponents al mes de gener, el pagador

Pàg. 52

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 315

Dissabte 31 de desembre de 2011

Secc. I.

haurà de calcular el tipus de retenció prenent en consideració el que disposa
l’apartat 2 anterior, i se’n practicarà la regularització, si és procedent, d’acord amb
allò que s’ha assenyalat en el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, en els primers rendiments del treball que se satisfaça o abone.
4. En els períodes impositius 2012 i 2013, els percentatges de pagaments a
compte del 19 per cent previstos en l’article 101 d’esta llei i el percentatge de
l’ingrés a compte a què es referix l’article 92.8 d’esta llei s’eleven al 21 per cent.
Així mateix, durant els períodes a què es referix el paràgraf anterior, el
percentatge de retenció del 35 per cent previst en l’apartat 2 de l’article 101 d’esta
llei s’eleva al 42 per cent.»
Segon.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2011, s’introduïxen les modificacions següents en
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’apartat 1 de l’article 68, que queda redactat de la manera següent:
«1.

Deducció per inversió en vivenda habitual.

1r. Els contribuents es podran deduir el 7,5 per cent de les quantitats satisfetes
en el període de què es tracte per l’adquisició o rehabilitació de la vivenda que
constituïsca o haja de constituir la residència habitual del contribuent. A este efecte,
la rehabilitació haurà de complir les condicions que s’establisquen
reglamentàriament.
La base màxima d’esta deducció serà de 9.040 euros anuals i estarà constituïda
per les quantitats satisfetes per a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda,
incloent-hi els gastos originats que hagen anat a càrrec de l’adquirent i, en el cas
de finançament alié, l’amortització, els interessos, el cost dels instruments de
cobertura del risc de tipus d’interés variable dels préstecs hipotecaris regulats en
l’article dènou de la Llei 36/2003, d’11 de novembre, de mesures de reforma
econòmica, i la resta de gastos que se’n deriven. En cas d’aplicació dels esmentats
instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en
les quantitats obtingudes per l’aplicació de l’esmentat instrument.
També podran aplicar esta deducció per les quantitats que es depositen en
entitats de crèdit, en comptes que complisquen els requisits de formalització i
disposició que s’establisquen reglamentàriament, i sempre que es destinen a la
primera adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual, amb el límit, conjuntament
amb el que preveu el paràgraf anterior, de 9.040 euros anuals. En els supòsits de
nul·litat matrimonial, divorci o separació judicial, el contribuent podrà continuar
practicant esta deducció, en els termes que reglamentàriament s’establisquen, per
les quantitats satisfetes en el període impositiu per a l’adquisició de la que va ser
durant la vigència del matrimoni la seua vivenda habitual, sempre que continue tenint
esta condició per als fills comuns i el progenitor en la companyia del qual queden.
2n. Quan s’adquirisca una vivenda habitual havent disfrutat de la deducció
per adquisició d’altres vivendes habituals anteriors, no es podrà practicar deducció
per l’adquisició o rehabilitació de la nova mentres les quantitats invertides en esta
no superen les invertides en les anteriors, en la mesura que hagen sigut objecte de
deducció.
Quan l’alienació d’una vivenda habitual haja generat un guany patrimonial
exempt per reinversió, la base de deducció per l’adquisició o rehabilitació de la
nova es minorarà en l’import del guany patrimonial al qual s’aplique l’exempció per
reinversió. En este cas, no es podrà practicar deducció per l’adquisició de la nova
mentres les quantitats invertides en esta no superen tant el preu de l’anterior, en la
mesura que haja sigut objecte de deducció, com el guany patrimonial exempt per
reinversió.
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3r. S’entendrà per vivenda habitual aquella en què el contribuent residisca
durant un termini continuat de tres anys. No obstant això, s’entendrà que la vivenda
va tindre aquell caràcter quan, a pesar de no haver transcorregut el dit termini, es
produïsca la defunció del contribuent o concórreguen circumstàncies que
necessàriament exigisquen el canvi de vivenda, com ara separació matrimonial,
trasllat laboral, obtenció de primera ocupació o d’ocupació més avantatjosa o altres
d’anàlogues.
4t. També podran aplicar la deducció per inversió en vivenda habitual els
contribuents que efectuen obres i instal·lacions d’adequació en esta, incloent-hi els
elements comuns de l’edifici i els que servisquen de pas necessari entre la finca i la
via pública, amb les especialitats següents:
a) Les obres i instal·lacions d’adequació hauran de ser certificades per
l’administració competent com a necessàries per a l’accessibilitat i comunicació
sensorial que facilite el desenvolupament digne i adequat de les persones amb
discapacitat, en els termes que s’establisquen reglamentàriament.
b) Donaran dret a deducció les obres i instal·lacions d’adequació que s’hagen
de fer en la vivenda habitual del contribuent, per raó de la discapacitat del mateix
contribuent o del seu cònjuge o un parent, en línia directa o col·lateral, consanguínia
o per afinitat, fins al tercer grau inclusivament, que convisca amb ell.
c) La vivenda ha d’estar ocupada per qualsevol de les persones a les quals es
referix el paràgraf anterior a títol de propietari, arrendatari, subarrendatari o
usufructuari.
d) La base màxima d’esta deducció, independentment de la fixada en el
número 1r anterior, serà de 12.080 euros anuals.
e) El percentatge de deducció serà del 10 per cent.
f) S’entendrà com a circumstància que necessàriament exigix el canvi de
vivenda quan l’anterior resulte inadequada per raó de la discapacitat.
g) Tractant-se d’obres de modificació dels elements comuns de l’edifici que
servisquen de pas necessari entre la finca urbana i la via pública, així com les
necessàries per a l’aplicació de dispositius electrònics que servisquen per a superar
barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seua seguretat, podran
aplicar esta deducció, a més del contribuent a què es referix la lletra b) anterior, els
contribuents que siguen copropietaris de l’immoble en què es trobe la vivenda.»
Dos. S’afig una disposició addicional vint-i-tres, que queda redactada de la manera
següent:
«Disposició addicional vint-i-tres. Consideració de la deducció per inversió en
vivenda en el càlcul dels pagaments a compte.
1. Als efectes del que disposen els articles 86.1, 88.1 i 110.3 d) del Reglament
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la quantia determinant per a
la presa en consideració de la deducció per vivenda en el càlcul d’estos pagaments
a compte serà de 33.007,20 euros.
Reglamentàriament es podrà modificar esta quantia.
2. No obstant el que disposa l’apartat 1 anterior, les retencions i ingressos a
compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacen o abonen durant
el mes de gener de 2012, corresponents al dit mes, i als quals siga aplicable el
procediment general de retenció a què es referixen els articles 80.1.1r i 82 del
Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s’hauran de fer
d’acord amb les quanties previstes en la normativa vigent el 31 de desembre de 2011.
En els rendiments que se satisfacen o abonen a partir de l’1 de febrer de 2012,
sempre que no es tracte de rendiments corresponents al mes de gener, el pagador
haurà de calcular el tipus de retenció aplicable d’acord amb la quantia que establix
l’apartat 1 d’esta disposició addicional.»
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Se suprimix la disposició transitòria díhuit.

Tercer.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2012, s’introduïxen les modificacions següents en
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. L’apartat 1 de la disposició addicional vint-i-cinc queda redactat de la manera
següent:
«1. Els gastos i inversions efectuats durant els anys 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 i 2012 per a habituar els empleats a la utilització de les noves tecnologies de
la comunicació i de la informació, quan la seua utilització només es puga realitzar
fora del lloc i horari de treball, tindran el tractament fiscal següent:
a) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: els dits gastos i inversions
tindran la consideració de gastos de formació en els termes que preveu l’article
42.2.b d’esta llei.
b) Impost sobre Societats: els dits gastos i inversions donaran dret a l’aplicació
de la deducció prevista en l’article 40 del text refós de la Llei de l’Impost sobre
Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004.»
Dos.

La disposició addicional vint-i-set queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional vint-i-set. Reducció del rendiment net de les activitats
econòmiques per manteniment o creació d’ocupació.
1. En cada un dels períodes impositius 2009, 2010, 2011 i 2012, els
contribuents que exercisquen activitats econòmiques, l’import net de la xifra de
negocis de les quals per al conjunt d’estes siga inferior a 5 milions d’euros i tinguen
una plantilla mitjana inferior a 25 empleats, podran reduir en un 20 per 100 el
rendiment net positiu declarat, minorat si és el cas per les reduccions previstes en
l’article 32 d’esta llei, corresponent a estes, quan mantinguen o creen ocupació.
A este efecte, s’entendrà que el contribuent manté o crea ocupació quan en
cada un dels esmentats períodes impositius la plantilla mitjana utilitzada en el
conjunt de les seues activitats econòmiques no siga inferior a la unitat i a la plantilla
mitjana del període impositiu 2008.
L’import de la reducció calculada així no podrà ser superior al 50 per cent de
l’import de les retribucions satisfetes en l’exercici al conjunt dels seus treballadors.
La reducció s’aplicarà de manera independent en cada un dels períodes
impositius en què es complisquen els requisits.
2. Per al càlcul de la plantilla mitjana utilitzada a què es referix l’apartat 1
anterior es pendran en consideració les persones empleades, en els termes que
dispose la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació
amb la jornada completa i la duració de la relació laboral respecte del nombre total
de dies del període impositiu.
No obstant això, quan el contribuent no realitze cap activitat econòmica amb
anterioritat a l’1 de gener de 2008 i inicie el seu exercici en el període impositiu
2008, la plantilla mitjana corresponent a este període es calcularà prenent en
consideració el temps transcorregut des de l’inici de l’activitat.
Quan el contribuent no realitze cap activitat econòmica amb anterioritat a l’1 de
gener de 2009 i inicie el seu exercici després de la dita data, la plantilla mitjana
corresponent al període impositiu 2008 serà zero.
3. A l’efecte de determinar l’import net de la xifra de negocis, es tindrà en
consideració el que establix l’apartat 3 de l’article 108 del text refós de la Llei de
l’Impost sobre Societats.
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Quan en qualsevol dels períodes impositius la duració de l’activitat econòmica
haja sigut inferior a l’any, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.
4. Quan el contribuent no realitze cap activitat econòmica amb anterioritat a
l’1 de gener de 2009 i inicie el seu exercici en 2009, 2010, 2011 o 2012, i la plantilla
mitjana corresponent al període impositiu en què s’inicie l’activitat siga superior a
zero i inferior a la unitat, la reducció que establix l’apartat 1 d’esta disposició
addicional s’aplicarà en el període impositiu d’inici de l’activitat, a condició que en el
període impositiu següent la plantilla mitjana no siga inferior a la unitat.
L’incompliment del requisit a què es referix el paràgraf anterior motivarà la
no-aplicació de la reducció en el període impositiu d’inici de la seua activitat
econòmica, i s’haurà de presentar una autoliquidació complementària, amb els
corresponents interessos de demora, en el termini que hi haja entre la data en què
s’incomplisca el requisit i la finalització del termini reglamentari de declaració
corresponent al període impositiu en què es produïsca el dit incompliment.»
Tres.

La disposició transitòria vint queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria vint. Gastos i inversió per a habituar els empleats a la
utilització de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació.
Sense perjuí del que establix la disposició derogatòria segona d’esta llei,
l’article 40 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, prorrogarà la seua vigència durant els anys
2011 i 2012 per als gastos i inversions per a habituar els empleats a la utilització de
les noves tecnologies de la comunicació i de la informació.»
Tercera. Modificació del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 març.
Primer. S’afig una disposició addicional catorze en el text refós de la Llei de l’Impost
sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 març, que queda
redactada de la manera següent:
«Disposició addicional catorze.
exercicis 2012 i 2013.

Percentatge de retenció o ingrés a compte en els

Des de l’1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2013, els dos inclosos,
el percentatge de retenció o ingrés a compte del 19 per cent al qual es referix la
lletra a) de l’apartat 6 de l’article 140 d’esta llei s’eleva al 21 per 100.»
Segon. Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de
2012, es modifica la disposició addicional dotze del text refós de la Llei de l’Impost sobre
Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, que queda redactada
de la manera següent:
«Disposició addicional dotze. Tipus de gravamen reduït en l’Impost sobre
Societats per manteniment o creació d’ocupació.
1. En els períodes impositius iniciats dins dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012,
les entitats que hagen tingut un import net de la xifra de negocis en estos períodes
inferior a 5 milions d’euros i la plantilla mitjana en estos siga inferior a 25 empleats
tributaran d’acord amb l’escala següent, excepte si, d’acord amb el que preveu
l’article 28 d’esta llei, han de tributar a un tipus diferent del general:
a) Per la part de base imposable compresa entre 0 i 120.202,41 euros, al
tipus del 20 per cent.
En els períodes impositius iniciats dins dels anys 2011 i 2012, eixe tipus
s’aplicarà sobre la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros.
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b) Per la part de base imposable restant, al tipus del 25 per cent.
Quan el període impositiu tinga una duració inferior a l’any, s’aplicarà el que
establix l’últim paràgraf de l’article 114 d’esta llei.
2. L’aplicació de l’escala a què es referix l’apartat anterior està condicionada
que, durant els dotze mesos següents a l’inici de cada un d’eixos períodes
impositius, la plantilla mitjana de l’entitat no siga inferior a la unitat i, a més, tampoc
siga inferior a la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors a l’inici del primer
període impositiu que comence a partir de l’1 de gener de 2009.
Quan l’entitat s’haja constituït dins d’eixe termini anterior de dotze mesos, es
prendrà en consideració la plantilla mitjana que resulte d’eixe període.
Els requisits per a l’aplicació de l’escala es computaran de manera independent
en cada un d’eixos períodes impositius.
En cas d’incompliment de la condició establida en este apartat, serà procedent
realitzar la regularització en la forma que establix l’apartat 5 d’esta disposició
addicional.
3. Per al càlcul de la plantilla mitjana de l’entitat es prendran en consideració
les persones empleades, en els termes que dispose la legislació laboral, tenint en
compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.
Es computarà que la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors a l’inici del
primer període impositiu que comence a partir de l’1 de gener de 2009 és zero
quan l’entitat s’haja constituït a partir d’eixa data.
4. A l’efecte de determinar l’import net de la xifra de negocis, es tindrà en
consideració el que establix l’apartat 3 de l’article 108 d’esta llei.
Quan l’entitat siga de nova creació, o algun dels períodes impositius als quals
es referix l’apartat 1 d’esta disposició addicional haja tingut una duració inferior a
l’any, o bé l’activitat s’haja dut a terme durant un termini també inferior, l’import net
de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.
5. Quan l’entitat s’haja constituït dins dels anys 2009, 2010, 2011 o 2012 i la
plantilla mitjana en els dotze mesos següents a l’inici del primer període impositiu
siga superior a zero i inferior a la unitat, l’escala que establix l’apartat 1 d’esta
disposició addicional s’aplicarà en el període impositiu de constitució de l’entitat, a
condició que en els dotze mesos posteriors a la conclusió d’eixe període impositiu
la plantilla mitjana no siga inferior a la unitat.
Quan s’incomplisca esta condició, el subjecte passiu haurà d’ingressar, junt
amb la quota del període impositiu en què tinga lloc l’incompliment, l’import resultant
d’aplicar el 5 per cent a la base imposable del mencionat primer període impositiu,
a més dels interessos de demora.
6. Quan al subjecte passiu se li aplique la modalitat de pagament fraccionat
establida en l’apartat 3 de l’article 45 d’esta llei, l’escala a què es referix l’apartat 1
anterior no serà aplicable en la quantificació dels pagaments fraccionats.»
Quarta. Modificació del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 març.
S’afig una disposició addicional tercera 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 març, que queda
redactada de la manera següent:
«Disposició addicional tercera.
2012 i 2013.

Tipus de gravamen de l’impost en els exercicis

Des de l’1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2013, els dos inclosos,
els tipus de gravamen del 19 per cent a què es referixen els articles 19.2 i 25.1 f)
d’esta llei s’eleven al 21 per 100.
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Així mateix, durant el període a què es referix el paràgraf anterior, el tipus de
gravamen del 24 per cent previst en l’article 25.1 a) d’esta llei s’eleva al 24,75 per
cent.»
Quinta. Modificació del Reial Decret Llei 9/2011, de 19 d’agost, de mesures per a la
millora de la qualitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut, de contribució a la
consolidació fiscal, i d’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat per a 2011.
Es modifica la disposició transitòria quarta del Reial Decret Llei 9/2011, de 19 d’agost,
de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut, de
contribució a la consolidació fiscal, i d’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat per
a 2011, que queda redactada de la manera següent:
«Disposició transitòria quarta. Tipus impositiu aplicable de l’Impost sobre el Valor
Afegit a les entregues de vivendes.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’este reial decret llei i vigència
exclusivament fins el 31 de desembre de 2012, s’aplicarà el tipus reduït del 4 per
cent de l’Impost sobre el Valor Afegit a les entregues de béns a les quals es referix
el número 7m 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.»
Sexta. Modificació de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2012, es modifica la lletra a) de l’apartat 6 de
l’article 52 bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials, que queda
redactada de la manera següent:
«a) El tipus de la devolució, expressat en euros per 1.000 litres, serà l’import
positiu resultant de restar la quantitat de 306 euros del tipus impositiu de l’epígraf
1.3 vigent en el moment de generar-se el dret a la devolució.»
Sèptima.

Modificació de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

S’introduïxen les modificacions següents en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de
regulació del joc:
1.

La disposició transitòria octava queda redactada de la manera següent:
«Disposició transitòria octava.

Règim transitori del règim sancionador.

El títol VI, Règim sancionador, d’esta llei entrarà en vigor en la data de
publicació de la resolució del primer procediment per a l’atorgament de llicències a
què es referix l’article 10 d’esta llei o el 30 de juny de 2012, si l’esmentada resolució
no s’ha publicat amb anterioritat a eixa data».
2.

La disposició transitòria novena queda redactada de la manera següent:
«Disposició transitòria novena. Règim transitori dels patrocinis esportius sobre el
joc.
Els patrocinis esportius d’operadors de jocs i contractes de publicitat i promoció
del joc que hagen sigut acordats en ferm amb anterioritat a l’1 de gener de 2011
podran continuar desplegant els seus efectes en els termes contractuals pactats,
fins a la publicació de la resolució del primer procediment per a l’atorgament de
llicències a què es referix l’article 10 d’esta llei o fins al 30 de juny de 2012, si
l’esmentada resolució no s’ha publicat amb anterioritat a eixa data.»
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Octava. Modificació de la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, d’ampliació de la duració del
permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acollida.
Es fa una nova redacció de la disposició final segona de la Llei 9/2009, de 6 d’octubre,
d’ampliació de la duració del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o
acollida, en els termes següents:
«Disposició final segona.
La present llei entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013.»
Novena. Renovació de la pròrroga sobre excepcions a l’aplicació dels nous criteris de
valoració de sòl.
Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de la disposició transitòria tercera del text refós
de la Llei del Sòl aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, que queda
redactat en els termes següents:
«2. Els terrenys que, a l’entrada en vigor d’aquella, formen part del sòl
urbanitzable inclòs en àmbits delimitats per als quals el planejament haja establit
les condicions perquè es desenrotllen es valoraran d’acord amb les regles que
establix la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim de sòl i valoracions, tal com van
quedar redactades per la Llei 10/2003, de 20 de maig, sempre que en el moment al
qual s’haja de considerar referida la valoració no hagen vençut els terminis per a
l’execució del planejament o, si han vençut, siga per causa imputable a
l’Administració o a tercers.
Si no hi ha previsió expressa sobre terminis d’execució en el planejament ni en
la legislació d’ordenació territorial i urbanística, s’aplicarà el de cinc anys comptats
des de l’entrada en vigor de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl.»
Deu. Modificació del període en què la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat
assumirà determinades obligacions d’abonament.
Amb caràcter transitori durant l’any 2012, i fins a l’aprovació de la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat, la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat assumirà, amb
caràcter de bestreta a compte, les obligacions derivades de la Llei 13/2011, de 27 de
maig, de regulació del joc en relació amb el Reial Decret 419/1991, de 27 de març, pel
qual es regula la distribució de la recaptació i premis de les apostes esportives de l’Estat.
Onze. Modificació de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.
S’introduïxen les modificacions següents en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de
regulació del joc:
1.

La disposició transitòria octava queda redactada de la manera següent:
«Disposició transitòria octava.

Règim transitori del règim sancionador.

El títol VI, Règim sancionador, d’esta llei entrarà en vigor en la data de
publicació de la resolució del primer procediment per a l’atorgament de llicències al
qual es referix l’article 10 d’esta llei o el 30 de juny de 2012, si l’esmentada resolució
no s’ha publicat amb anterioritat a eixa data.»
2.

La disposició transitòria novena queda redactada de la manera següent:
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«Disposició transitòria novena. Règim transitori dels patrocinis esportius sobre el
joc.
Els patrocinis esportius d’operadors de jocs i contractes de publicitat i promoció
del joc que hagen sigut acordats en ferm amb anterioritat a l’1 de gener de 2011
podran continuar desplegant els seus efectes en els termes contractuals pactats,
fins a la publicació de la resolució del primer procediment per a l’atorgament de
llicències a què es referix l’article 10 d’esta llei o fins al 30 de juny de 2012, si
l’esmentada resolució no s’ha publicat amb anterioritat a eixa data.»
Dotze. Modificació de la Llei 11/1995, d’11 de maig, reguladora de la utilització i control
dels crèdits destinats a gastos reservats.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2012 i vigència indefinida, es modifica l’apartat 1
de l’article 4 de la Llei 11/1995, d’11 de maig, reguladora de la utilització i control dels
crèdits destinats a gastos reservats, que queda redactat en els termes següents:
«1. Només es podran consignar crèdits destinats a gastos reservats en els
ministeris d’Assumptes Exteriors i Cooperació, Defensa, Interior i en el Centre
Nacional d’Intel·ligència dependent del Ministeri de la Presidència.
Correspondrà exclusivament als titulars d’estos departaments, d’acord amb les
seues característiques específiques, determinar la finalitat i el destí d’estos fons i
les autoritats competents per a ordenar-ne la realització.»
Tretze. Modificació de l’annex XIV de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.
Es modifica l’annex XIV de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2011 en els termes següents:
S’afig una nova entitat pública empresarial en l’annex XIV, Entitats públiques
empresarials i altres organismes públics:
«Institut Espanyol de Crèdit Exterior (ICEX).»
Catorze.

Modificació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Dependència.

Es fa una nova redacció del primer apartat de la disposició final primera de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de Dependència, que queda redactat en els termes
següents:
«1. L’efectivitat del dret a les prestacions de dependència incloses en la
present llei s’exercitarà progressivament, de manera gradual, i es realitzarà d’acord
amb el calendari següent a partir de l’1 de gener de 2007:
El primer any als qui siguen valorats en el grau III de gran dependència, nivells
1 i 2.
En el segon i tercer any als qui siguen valorats en el grau II de dependència
severa, nivell 2.
En el tercer i quart any als qui siguen valorats en el grau II de dependència
severa, nivell 1.
El quint any, que finalitza el 31 de desembre de 2011, als qui siguen valorats en
el grau I de dependència moderada, nivell 2.
A partir de l’1 de gener de 2013, a la resta dels qui siguen valorats en el grau I
de dependència moderada, nivell 2.
A partir de l’1 de gener de 2014, als qui siguen valorats en el grau I de
dependència moderada, nivell 1.»
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Quinze. Modificació de la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d’inversió, recursos
propis i obligacions d’informació dels intermediaris financers.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2012 i vigència indefinida, es fa una nova redacció
de l’últim paràgraf de la lletra d) de l’article 8.3 de la Llei 13/1985, de 25 de maig, de
coeficients d’inversió, recursos propis i obligacions d’informació dels intermediaris
financers, que queda redactat en els termes següents:
«Quan les entitats integrades d’acord amb el que preveu esta lletra siguen
caixes d’estalvis, l’entitat central tindrà la naturalesa de societat anònima i haurà
d’estar controlada conjuntament per totes estes, en els termes de l’article 42 del
Codi de Comerç.»
Setze. Modificació del Reial Decret Llei 11/2010, de 9 de juliol, d’òrgans de govern i
altres aspectes del règim jurídic de les caixes d’estalvis.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2012 i vigència indefinida, es modifica l’apartat 3
de l’article 5 del Reial Decret Llei 11/2010, de 9 de juliol, d’òrgans de govern i altres
aspectes del règim jurídic de les caixes d’estalvis, que passa a tindre el contingut següent:
«3. Si una caixa d’estalvis deixa de tindre el control, en els termes de l’article
42 del Codi de Comerç, de l’entitat de crèdit a la qual es referix la present disposició,
haurà de renunciar a l’autorització per a actuar com a entitat de crèdit segons el
que preveu la Llei d’Ordenació Bancària de 1946 i transformar-se en fundació
especial d’acord amb el que preveu l’article següent.»
Amb efectes des de l’1 de gener de 2012 i vigència durant l’exercici, l’article 49 de la
Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011,
relatiu a l’import dels avals de l’Estat, queda redactat en els termes següents:
Dèsset. Modificació de l’article 49 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011. Import dels avals de l’Estat.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2012 i vigència indefinida, l’article 49 de la Llei
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011,
queda redactat en els termes següents:
«U. L’import màxim dels avals que ha d’atorgar l’Estat durant l’exercici de
l’any 2012 no podrà excedir els 196.043.560 milers d’euros.
Dos. Dins del total assenyalat en l’apartat anterior, es reserven els imports
següents:
a) 92.543.560 milers d’euros per a garantir les obligacions econòmiques
exigibles a la societat denominada ‘‘Facilitat Europea d’Estabilització Financera’’,
derivades de les emissions d’instruments financers, de la concertació d’operacions
de préstec i crèdit, així com de qualssevol altres operacions de finançament que
realitze la dita societat d’acord amb el que establix el Reial Decret Llei 9/2010, de
28 de maig, que autoritza l’Administració General de l’Estat perquè atorgue avals a
determinades operacions de finançament en el marc del Mecanisme Europeu
d’Estabilització Financera dels estats membres de la zona de l’euro.
b) 100.000.000 milers d’euros per a l’atorgament d’avals a les obligacions
econòmiques derivades de les emissions de bons i obligacions noves que realitzen
les entitats de crèdit residents a Espanya amb una activitat significativa en el mercat
de crèdit nacional.
L’aval garantirà el principal de l’emissió i els interessos ordinaris. Si es produïx
l’execució de l’aval, sempre que s’inste dins dels 5 dies naturals següents a la data
de venciment de l’obligació garantida, l’Estat satisfarà una compensació als titulars
legítims dels valors garantits, sense perjuí de les quantitats que haja d’abonar en
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virtut de l’aval. L’import d’esta compensació serà el resultant d’aplicar al pagament
en el qual consistisca l’execució de l’aval el tipus d’interés Euro OverNight Index
Average publicat pel Banc d’Espanya o el que, si és el cas, determine el ministre
d’Economia i Hisenda, del dia del venciment de l’obligació garantida pel nombre de
dies que transcórreguen entre esta data i la de pagament efectiu per l’avalador,
sobre la base d’un any de 360 dies.
El ministre d’Economia i Hisenda determinarà els requisits que hauran de
concórrer per a la concessió d’estos, entre els quals es podran incloure aquelles
condicions especials de solvència que propose el Banc d’Espanya, així com el
procediment d’atorgament dels avals i les comissions a què donen lloc l’atorgament
i la utilització dels avals atorgats.
c) 3.000.000 milers d’euros per als avals destinats a garantir valors de renda
fixa emesos per fons de titulització d’actius.
Tres. Dins de l’import de 500.000 milers d’euros no reservats en l’apartat
anterior, s’establix un límit màxim de 40.000 milers d’euros per a garantir les
obligacions derivades d’operacions de crèdit concertades per empreses navilieres
domiciliades a Espanya destinades a la renovació i modernització de la flota
mercant espanyola per mitjà de l’adquisició per compra, per arrendament amb
opció de compra o per arrendament financer amb opció de compra, de barcos
mercants nous, en construcció o usats que tinguen una antiguitat màxima de cinc
anys.
Les sol·licituds d’aval que es presenten transcorreguts sis mesos des de la data
de formalització de l’adquisició del barco no podran ser tingudes en compte.
L’efectivitat de l’aval que siga atorgat amb anterioritat a la formalització de
l’adquisició del barco quedarà condicionada al fet que la dita formalització es faça
dins dels sis mesos següents a la data de notificació de l’atorgament de l’aval.
L’import avalat no podrà superar el 35% del preu total del barco finançat.
Les condicions dels préstecs assegurables sota este sistema seran, com a
màxim, les que establix el Reial Decret 442/1994, d’11 de març, sobre primes i
finançament a la construcció naval, o disposicions posteriors que el modifiquen.
En tot cas, l’autorització d’avals es basarà en una avaluació de la viabilitat
economicofinancera de l’operació i del risc.
Les sol·licituds, atorgament i condicions d’estos avals es regiran d’acord amb el
que establix la present llei i l’Orde PRE/2986/2008, de 14 d’octubre, per la qual es
publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics,
pel qual s’establix el procediment per a la concessió d’avals de l’Estat per al
finançament d’operacions de crèdit destinades a la renovació i modernització de la
flota mercant espanyola, o les disposicions posteriors que la modifiquen.
Quatre. S’autoritza la Direcció General del Tresor i Política Financera perquè,
en l’execució dels avals de l’Estat a què es referixen l’apartat Dos.b) d’este mateix
article i l’article 1 del Reial Decret Llei 7/2008, de 13 d’octubre, de Mesures Urgents
en Matèria Economicofinancera en relació amb el Pla d’Acció Concertada dels
Països de la Zona Euro, puga efectuar els pagaments corresponents a les
obligacions garantides per mitjà d’operacions de tresoreria amb càrrec al concepte
específic establit amb este fi.
Després de la seua realització, la Direcció General del Tresor i Política
Financera aplicarà definitivament al pressupost de gastos els pagaments fets en
l’exercici, excepte els efectuats en el mes de desembre de cada any, que s’aplicaran
al pressupost en el primer trimestre de l’any següent.»
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Díhuit. Modificació de la Llei 39/1970, de 22 de desembre, sobre reestructuració dels
cossos penitenciaris.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2012 i vigència indefinida, s’introduïxen les
modificacions següents en la Llei 39/1970, de 22 de desembre, sobre reestructuració dels
cossos penitenciaris.
U.

L’article segon queda redactat com seguix:
«1. El personal funcionari del cos superior de tècnics d’institucions
penitenciàries farà les funcions de direcció i inspecció de les institucions, centres i
servicis, així com les pròpies de la seua especialitat en matèria d’observació,
classificació i tractament de la població reclusa i aquelles altres que en l’àmbit de
l’execució penal es determinen.
2. Les especialitats exigides per a l’ingrés en este cos s’enquadraran dins de
les àrees següents: jurídica, de ciències de la conducta i gerencials.
3. Per a l’accés a este cos es requerirà estar en possessió del títol universitari
de grau de caràcter oficial en les especialitats que reglamentàriament es
determinen.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà d’estar en possessió de
la credencial que n’acredite l’homologació o convalidació si és el cas.
4. Este cos estarà inclòs en el grup A, subgrup A1, de l’article 76 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.»

Dos.

L’apartat dos de l’article quart queda redactat de la manera següent:

«2. El cos d’ajudants tècnics sanitaris d’institucions penitenciàries passa a
denominar-se cos d’infermers d’institucions penitenciàries.»
Tres.

S’afig un nou article nou, amb la redacció següent:

«Article nou.
Com a requisit específic per a l’accés a tots els cossos penitenciaris s’exigirà
no haver sigut condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat de més
de tres anys, a menys que s’haja obtingut la cancel·lació d’antecedents penals o la
rehabilitació.»
Dènou.

Títol competencial.

Les disposicions de contingut tributari recollides en este reial decret llei es dicten a
l’empara del que establix l’article 149.1.1a, 3a, 8a,14a i 18a de la Constitució.
Vint. Incorporació del dret de la Unió Europea.
Per mitjà de les disposicions finals primera i sexta s’incorporen al dret espanyol la
Directiva 2010/24/UE del Consell, de 16 de març de 2010, sobre l’assistència mútua en
matèria de cobrament dels crèdits corresponents a determinats impostos, drets i altres
mesures, i la Directiva 2003/96/CE del Consell, de 27 d’octubre de 2003, per la qual es
reestructura el règim comunitari d’imposició dels productes energètics i de l’electricitat,
respectivament.
Vint-i-u.

Gestió de crèdits pressupostaris en matèria de classes passives.

Es prorroga durant l’any 2012 la facultat que conferix la disposició final tercera de la
Llei 39/1992, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1993.
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Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per a
l’execució i el desplegament del present reial decret llei.
Vint-i-tres.

Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012.
Madrid, 30 de desembre de 2011.
JUAN CARLOS R.
El President del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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ANNEX I
A.

Quanties de pensions i prestacions públiques aplicables en 2012

I. Havers reguladors per a la determinació inicial de les pensions
del Règim de Classes Passives de l’Estat
1. Havers reguladors per a la determinació inicial de les pensions assenyalades a
l’empara del títol I del text refós de la Llei de Classes Passives de l’Estat.
a) Havers reguladors per al personal ingressat en algun cos, escala, plaça, ocupació
o categoria administrativa després de l’1 de gener de 1985:
Grup / Subgrup
Llei 7/2007

A1
A2
B
C1
C2
E (Llei 30/84) i agrupacions
professionals

Haver regulador
–
Euros/any

39.661,46
31.214,57
27.333,42
23.973,33
18.966,88
16.170,77

b) Havers reguladors per al personal ingressat en algun cos, escala, plaça, ocupació
o categoria administrativa amb anterioritat a l’1 de gener de 1985:
ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT
Índex

Haver regulador
–
Euros/any

10
8
6
4
3

39.661,46
31.214,57
23.973,33
18.966,88
16.170,77

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Multiplicador

Haver regulador
–
Euros/any

4,75
4,50
4,00
3,50
3,25
3,00
2,50
2,25
2,00
1,50
1,25

39.661,46
39.661,46
39.661,46
39.661,46
39.661,46
39.661,46
39.661,46
31.214,57
27.333,43
18.966,88
16.170,77
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cos

Haver regulador
–
Euros/any

Secretari general . . . . . . . . . . . .
De lletrats  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.661,46
39.661,46
39.661,46

CORTS GENERALS
Cos

Haver regulador
–
Euros/any

De lletrats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D’arxivers-bibliotecaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D’assessors facultatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De redactors, taquígrafs i estenotipistes . . . . . . . . 
Tecnicoadministratiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administratiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D’uixers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39.661,46
39.661,46
39.661,46
39.661,46
39.661,46
23.973,33
18.966,88

2. Havers reguladors per a la determinació inicial de les pensions indicades a
l’empara del títol II del text refós de la Llei de Classes Passives de l’Estat.
Havers reguladors
ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT

Índex

10 (5,5)
10 (5,5)
10 (5,5)
10 (5,5)
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6

Grau

8
7
6
3
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
5
4
3
2

Grau especial

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

26.588,07
25.857,33
25.126,64
22.934,46
22.561,34
21.830,65
21.099,95
20.369,18
19.638,46
18.972,33
18.387,87
17.803,39
17.218,89
16.634,44
16.049,93
14.453,44
14.015,21
13.577,05
13.138,78
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Grau

Grau especial

1
1
3
2
2
1
1
3
2
1

(12 per 100)

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

14.172,06
12.700,54
10.694,84
12.761,59
10.402,62
11.290,94
10.110,38
9.234,27
9.015,12
8.796,01

(24 per 100)
(12 per 100)

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Multiplicador

Import per concepte
de sou en
còmput anual
– Euros

4,75
4,50
4,00
3,50
3,25
3,00
2,50
2,25
2,00
1,50
1,25

43.419,06
41.133,84
36.563,40
31.992,97
29.707,77
27.422,54
22.852,12
20.566,91
18.281,71
13.711,28
11.426,07

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cos

Import per concepte
de sou en
còmput anual
–
Euros

Secretari general . . . . . . . . 
De lletrats  . . . . . . . . . . . . . 
Gerent . . . . . . . . . . . . . . . . 

41.133,84
36.563,40
36.563,40

CORTS GENERALS

Cos

Import per concepte
de sou en
còmput anual
–
Euros

De lletrats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.928,50
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Cos

Import per concepte
de sou en
còmput anual
–
Euros

D’arxivers-bibliotecaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D’assessors facultatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De redactors, taquígrafs i estenotipistes . . . . . 
Tecnicoadministratiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administratiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D’uixers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.928,50
23.928,50
21.973,87
21.973,87
13.233,45
10.467,80

Triennis
ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT

Índex

Valor unitari del trienni en
còmput anual
–
Euros

10
8
6
4
3

858,92
687,15
515,33
343,59
257,68

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Multiplicadors
als efectes de triennis

Valor unitari del trienni
en còmput anual
–
Euros

3,50
3,25
3,00
2,50
2,25
2,00
1,50
1,25

1.599,63
1.485,40
1.371,13
1.142,58
1.029,75
914,10
685,56
571,32

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cos

Valor unitari del
trienni
en còmput anual
– Euros

Secretari general . . . . . . . . . 
De lletrats  . . . . . . . . . . . . . . 
Gerent . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.599,63
1.599,63
1.599,63
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CORTS GENERALS

Cos

Valor unitari
del trienni
en còmput anual
–
Euros

De lletrats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D’arxivers-bibliotecaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D’assessors facultatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De redactors, taquígrafs i estenotipistes . . . . . . . . 
Tecnicoadministratiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administratiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D’uixers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

978,39
978,39
978,39
978,39
978,39
587,05
391,34

II. Havers reguladors per a la determinació inicial de les pensions especials
de guerra
Import referit a 12
mensualitats

Haver regulador

Pensió de mutilació reconeguda a l’empara de la Llei 35/1980  . . . . . . . . . . . .
Suma de remuneracions bàsica, substitutòria de triennis i suplementària en
compensació de retribucions no percebudes de la Llei 35/1980 . . . . . . . . . .
Retribució bàsica reconeguda a l’empara de la Llei 6/1982 . . . . . . . . . . . . . . .
Pensions reconegudes a l’empara del Decret 670/1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.900,92 euros
13.217,67 euros
9.252,37 euros
5.871,92 euros

La quantia de les pensions d’orfandat a favor d’òrfens no incapacitats majors 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, serà de 150,15 euros mensuals.
III. Complements per a mínims
1.
2012:

Quanties mínimes de les pensions del Règim de Classes Passives per a l’any
Import
Classe de pensió

Pensió de jubilació o retir

Amb cònjuge
a càrrec
Euros/any

Sense cònjuge:
unitat econòmica
unipersonal
Euros/any

Amb cònjuge
no a càrrec
Euros/any

10.690,40

8.664,60

8.218,00

Pensió de viudetat

8.664,60

Pensió familiar diferent de la de viudetat, sent
N el nombre de beneficiaris de la pensió o
pensions

8.443,40
N

Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims:
En 2012: 6.993,14 euros/any.
En 2011: 6.923,90 euros/any.
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2. Quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva del Sistema de la
Seguretat Social per a l’any 2012:
Titulars

Classe de pensió

Jubilació:
Titular amb seixanta-cinc anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Titular menor de seixanta-cinc anys . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Titular amb 65 anys procedent de gran invalidesa . . . . . . 
Incapacitat permanent:
Gran invalidesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total: titular amb seixanta-cinc anys . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total: titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre
anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total: derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys.

Parcial del règim d’accidents de treball: titular amb
seixanta-cinc anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Viudetat
Titular amb càrregues familiars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat de grau
igual o superior al 65 per 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys . . . 
Titular amb menys de seixanta anys . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Amb cònjuge
a càrrec
Euros/any

Sense
cònjuge:
unitat
econòmica
unipersonal
Euros/any

10.690,40
10.018,40
16.035,60

8.664,60
8.104,60
12.997,60

8.218,00
7.658,00
7.658,00

16.035,60
10.690,40
10.690,40

12.997,60
8.664,60
8.664,60

13.327,00
8.218,00
8.218,00

10.018,40
5.388,60

8.104,60
5.388,60

7.658,00
55 % base
mínima
cotització
Règim
General

10.690,40

8.664,60

8.218,00

Amb cònjuge
no a càrrec
Euros/any

10.018,40
8.664,60
8.104,60
6.559,00

Classe de pensió

Euros/any

Per beneficiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 6.559,00 euros/any distribuïts,
si és el cas, entre els beneficiaris.
Per beneficiari discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat de grau igual
o superior al 65 per 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.646,00

Orfandat:

5.206,60

En favor de familiars
Per beneficiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Si no hi ha viudo ni orfe pensionistes:

2.646,00

– Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.396,60
6.024,20

Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cada un d’ells s’incrementarà en l’import
que resulte de prorratejar 3.913,00 euros/any entre el nombre de beneficiaris.

Pàg. 70

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 315

Dissabte 31 de desembre de 2011

Secc. I.

Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims:
– En 2012:
• Sense cònjuge a càrrec: 6.993,14 euros/any.
• Amb cònjuge a càrrec: 8.157,57 euros/any.
– En 2011: 6.923,90 euros/any.
IV. Quanties d’altres pensions i prestacions públiques
1. Límit màxim de percepció de pensió pública: 2.522,89 euros/mes o 35.320,46
euros/any.
2. Pensions de l’extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI):
– Pensions del SOVI no concurrents: 5.539,80 euros/any.
– Pensions del SOVI concurrents amb pensions de viudetat d’algun dels règims del
Sistema de la Seguretat Social o amb alguna d’estes pensions i, a més, amb qualsevol
altra pensió pública de viudetat: 5.383,00 euros/any.
3. Pensions de la Seguretat Social en la seua modalitat no contributiva: 5.007,80
euros/any.
– Complement de pensió per al lloguer de vivenda: 525 euros anuals.
4.

Prestacions familiars de la Seguretat Social:

– Prestació per fill menor de 18 anys no discapacitat: 291 euros/any.
– Prestació per fill menor de 18 anys amb discapacitat superior al 33 per 100: 1.000
euros/any.
– Prestacions per fill a càrrec major de 18 anys discapacitat:
• Amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100: 4.292,40 euros/any.
• Amb un grau de discapacitat igual o superior al 75 per 100 i necessitat del concurs
d’una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida: 6.439,20 euros/
any.
– Prestació per naixement o adopció de fill establida en l’article 186.1 del TRLGSS:
1.000 euros.
– Límit d’ingressos per al reconeixement de les prestacions familiars de la Seguretat
Social per fill a càrrec:
• Quantia a què es referix el paràgraf primer de l’article 182.1.c) del TRLGSS (fill
menor de 18 anys no discapacitat): 11.376,66 euros/any.
• Quantia a què es referix el paràgraf segon de l’article 182.1.c) del TRLGSS (família
nombrosa): 17.122,59 euros/any, que s’incrementa en 2.773,39 euros per cada fill a
càrrec a partir del quart, este inclòs.
5.

Subsidis econòmics de la Llei 13/1982 (LISMI):

– Subsidi de garantia d’ingressos mínims: 149,86 euros/mes.
– Subsidi per ajuda de tercera persona: 58,45 euros/mes.
– Subsidi de mobilitat i compensació per a gastos de transport: 61,40 euros/mes.
6. Subsidis assistencials de la Llei de 21 de juliol de 1960 i Reial Decret 2620/1981:
149,86 euros/mes.
7. Quantia de les ajudes socials reconegudes als afectats pel VIH a l’empara del
Reial Decret Llei 9/1993: 601,12 euros/mes.
8. Quantia de la prestació econòmica establida per la Llei 3/2005: 7.059,10 euros/
any.
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A. Quanties actualitzades de determinades pensions
i prestacions per a l’any 2011
1.
2011:

Quanties mínimes de les pensions del Règim de Classes Passives per a l’any
Import

Classe de pensió

Pensió de jubilació o retir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Amb cònjuge
a càrrec
–
Euros/any

Sense cònjuge:
unitat
econòmica
unipersonal
–
Euros/any

Amb cònjuge
no a càrrec
–
Euros/any

10.584,00

8.577,80

8.135,40

Pensió de viudetat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.577,80

Pensió familiar diferent de la de viudetat, sent N el
nombre de beneficiaris de la pensió o pensions  . . 

8.359,40
N

2. Quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva del Sistema de la
Seguretat Social per a l’any 2011:
Titulars
Classe de pensió

Amb cònjuge
a càrrec
–
Euros/any

Sense cònjuge:
unitat econòmica
unipersonal
–
Euros/any

Amb cònjuge
no a càrrec
–
Euros/any

  Jubilació:
Titular amb seixanta-cinc anys  . . . . . . . . . . .
Titular menor de seixanta-cinc anys . . . . . . .
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de
gran invalidesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.584,00
9.919,00

8.577,80
8.023,40

8.135,40
7.581,00

15.876,00

12.867,40

12.203,80

15.876,00
10.584,00
10.584,00

12.867,40
8.577,80
8.577,80

12.203,80
8.135,40
8.135,40

9.919,00

8.023,40

7.581,00

5.334,00

5.334,00

4.938,08

10.584,00

8.577,80

8.135,40

  Incapacitat permanent:
Gran invalidesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total: titular amb seixanta-cinc anys . . . . . . .
Total: titular amb edat entre seixanta i
seixanta-quatre anys . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total: derivada de malaltia comuna menor de
seixanta anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parcial del règim d’accidents de treball:
titular amb seixanta-cinc anys . . . . . . . . . .
  Viudetat:
Titular amb càrregues familiars . . . . . . . . . . .
Titular amb seixanta-cinc anys o amb
discapacitat de grau igual o superior al 65
per 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titular amb edat entre seixanta i seixantaquatre anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titular amb menys de seixanta anys . . . . . . .

9.919,00
8.577,80
8.023,40
6.493,20
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Classe de pensió

Euros/any

Per beneficiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Per beneficiari discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat de grau
igual o superior al 65 per 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 6.493,20 euros/any
distribuïts, si és el cas, entre els beneficiaris.

2.619,40
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  Orfandat:

5.154,80

   En favor de familiars:
Per beneficiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.619,40

Si no hi ha viudo ni orfe pensionistes:
– Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.332,20
5.964,00

Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cada un d’ells s’incrementarà en
l’import que resulte de prorratejar 3.873,80 euros/any entre el nombre de
beneficiaris.

3. Pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa no
concurrents: 5.483,80 euros/any.
4. Pensions de la Seguretat Social en la seua modalitat no contributiva: 4.957,40
euros/any.
5. Prestacions per fill a càrrec major de 18 anys discapacitat:
Amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100: 4.249,20 euros/any.
Amb un grau de discapacitat igual o superior al 75 per 100 i necessitat del concurs
d’una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida: 6.374,40 euros/
any.
6. Subsidi de mobilitat i compensació per a gastos de transport: 728,40 euros/any.
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