BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 312

I.

Divendres 28 de desembre de 2012

Secc. I. Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
15651

Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2013.
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione.
PREÀMBUL
I
Els Pressupostos Generals de l’Estat fonamenten el seu marc normatiu bàsic en la
nostra carta magna, la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, així com en la
Llei General Pressupostària i en la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
El Tribunal Constitucional ha anat precisant el contingut possible de la llei anual de
Pressupostos Generals de l’Estat i ha manifestat que hi ha un contingut necessari,
constituït per la determinació de la previsió d’ingressos i l’autorització de gastos que
poden realitzar l’Estat i els ens que hi estan vinculats, o que en depenen, en l’exercici de
què es tracte. Junt amb este contingut necessari, hi ha la possibilitat que s’afija un
contingut eventual, encara que estrictament limitat a les matèries o qüestions que tinguen
relació directa amb les previsions d’ingressos, les habilitacions de gasto o els criteris de
política econòmica general, que siguen complement necessari per a la més fàcil
interpretació i més eficaç execució dels Pressupostos Generals de l’Estat i de la política
econòmica del Govern.
D’altra banda, el Tribunal Constitucional indica que el criteri de temporalitat no és
determinant de la constitucionalitat o no d’una norma des de la perspectiva de la seua
inclusió en una llei de pressupostos. Per això, si bé la Llei de Pressupostos es pot
qualificar com una norma essencialment temporal, res impedix que accidentalment en
puguen formar part preceptes de caràcter plurianual o indefinit.
D’una altra banda, en matèria tributària, l’apartat 7 de l’article 134 de la Constitució
disposa que la Llei de Pressupostos no pot crear tributs, encara que sí modificar-los quan
una llei tributària substantiva així ho preveja.
Les matèries que queden al marge d’estes previsions són matèries alienes a la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat. D’esta manera, el contingut de la llei està
constitucionalment tancat –a diferència del que succeïx amb les altres lleis, el contingut
de les quals és, en principi, il·limitat– dins de l’àmbit competencial de l’Estat i amb les
exclusions pròpies de la matèria reservada a la llei orgànica.
Conseqüentment, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013 regula
únicament, junt amb el seu contingut necessari, aquelles disposicions que respecten la
doctrina del Tribunal Constitucional sobre el contingut eventual.
Estos Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013, elaborats en el marc de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, persistixen en l’objectiu
d’aconseguir més racionalització en el procés pressupostari a través de la confluència de
les millores introduïdes en l’àmbit de la sistematització, en la mesura que es procedix a
l’ordenació econòmica i financera del sector públic estatal, a ordenar les seues normes de
comptabilitat i control, i quant a eficàcia i eficiència.
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Es tracta dels primers pressupostos que s’elaboren des de l’aprovació de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que
ha desplegat el mandat que conté l’article 135 de la Constitució Espanyola, reformat el 27
de setembre de 2011, i complix el Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Governança en la
Unió Econòmica i Monetària, de 2 de març de 2012, de manera que garantix una
adaptació contínua i automàtica a la normativa europea.
Este nou marc normatiu perseguix garantir la sostenibilitat financera de totes les
administracions públiques, enfortir la confiança en l’estabilitat de l’economia espanyola i
reforçar el compromís d’Espanya amb la Unió Europea en matèria d’estabilitat
pressupostària. L’èxit d’estos tres objectius contribuirà a consolidar el marc d’una política
econòmica orientada al creixement econòmic i a la creació de l’ocupació.
En esta línia, els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013 aprofundixen en la
reducció del gasto públic dins d’un context de consolidació fiscal, d’acord amb les
orientacions i recomanacions que establix la Unió Europea.
Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per al període 2013-2015,
fixats per l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2012, van ser aprovats pel Ple
del Congrés el 24 de juliol de 2012 i pel Ple del Senat el 26 del juliol següent. Este acord
establix l’objectiu de dèficit per al conjunt de les administracions públiques en el 4,5 per
cent del PIB, i es desglossa de la manera següent: l’Estat tindrà un dèficit del 3,8 per cent;
les comunitats autònomes, del 0,7 per cent; mentres que les corporacions locals i la
Seguretat Social tancaran l’any que ve amb dèficit zero. L’objectiu de deute públic queda
fixat per a l’Administració central en un 66 per cent del PIB en 2013. El límit de gasto no
financer de l’Estat es fixa en 126.792.000 milers d’euros.
II
La part essencial de la Llei de Pressupostos s’arreplega en el títol I, «De l’aprovació
dels pressupostos i de les seues modificacions», perquè en el seu capítol I, sota la rúbrica
«Crèdits inicials i finançament d’estos», s’aproven la totalitat dels estats d’ingressos i
gastos del sector públic estatal i es consigna l’import dels beneficis fiscals que afecten els
tributs de l’Estat.
En este capítol I es definix l’àmbit dels Pressupostos Generals de l’Estat tenint en
compte la classificació que fan la Llei 6/1997, d’Organització i Funcionament de
l’Administració General de l’Estat, així com la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària, dels organismes públics, classificació que es fa present en la resta de la
llei. Igualment es té present la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la
millora dels servicis públics. La distribució dels fons atén, en canvi, la finalitat perseguida
amb la realització del gasto, i es distribuïx per funcions.
L’àmbit dels Pressupostos Generals de l’Estat es completa amb el pressupost de
gastos de funcionament i inversions del Banc d’Espanya, que d’acord amb la seua
legislació específica (article 4.2 de la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’Autonomia del Banc
d’Espanya) no es consolida amb la resta de pressupostos del sector públic estatal.
El capítol II conté les normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris, les
limitacions pressupostàries i els crèdits vinculants que han d’operar durant l’exercici 2013.
El capítol III, «De la Seguretat Social», regula el finançament de l’assistència sanitària,
a través del pressupost de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i de les aportacions de
l’Estat a l’Institut de Majors i Servicis Socials i a l’Institut Social de la Marina, així com
aquelles que es destinen a la Seguretat Social, per a atendre el finançament dels
complements per a mínims de pensions.
Finalment, el capítol IV reglamenta la informació a les Corts Generals en matèria
d’inversió i gasto públic.
III
El títol II de la Llei de Pressupostos, relatiu a la «Gestió pressupostària», s’estructura
en tres capítols.
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El capítol I regula la gestió dels pressupostos docents. S’hi fixa el mòdul econòmic de
distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats i l’import de
l’autorització dels costos de personal de la Universitat Nacional d’Educació a Distància
(UNED).
En el capítol II, relatiu a la «Gestió pressupostària de la sanitat i dels servicis socials»,
s’arrepleguen competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries en
l’àmbit de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i de l’Institut de Majors i Servicis Socials.
El capítol III arreplega «Altres normes de gestió pressupostària» i s’hi establix el
percentatge de participació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en la recaptació
bruta obtinguda en 2013 derivada de la seua activitat pròpia; este percentatge es fixa en
un 5 per cent.
IV
El títol III de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, sota la rúbrica «Dels gastos
de personal», s’estructura en tres capítols.
La repercussió que el mandat constitucional d’estabilitat pressupostària i l’actual
situació de la nostra economia tenen sobre el personal al servici del sector públic es
reflectix en el capítol I, relatiu als «Gastos del personal al servici del sector públic», que
després de definir el que constituïx «sector públic» a este efecte, establix, amb caràcter
general, que no hi haurà increment de les retribucions d’este personal en 2013 respecte a
les retribucions vigents el 31 de desembre de 2012, sense tindre en compte la reducció
aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. Per tant, en 2013 els empleats
públics tindran dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i de desembre. Tampoc
es podran fer aportacions a plans d’ocupació ni contractes d’assegurança col·lectiva que
incloguen la cobertura de la contingència de jubilació.
Així mateix, s’inclou en este capítol la regulació de l’oferta d’ocupació pública. La
present Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, igual que l’anterior, manté la seua
regulació en un únic article, i establix que al llarg de 2013 no s’incorporarà nou personal
en el sector públic. Se n’exceptuen, aplicant una taxa de reposició del 10 per cent, certs
sectors i administracions i les places de militars professionals de tropa i marineria la
plantilla màxima dels quals s’establix en la mateixa llei.
Es mantenen les restriccions a la contractació de personal laboral temporal i al
nomenament de funcionaris interins, i s’atribuïx a este un caràcter rigorosament
excepcional i es vincula a necessitats urgents i inajornables.
En el capítol II, sota la rúbrica «Dels règims retributius» s’establix, que l’any 2013 les
retribucions dels alts càrrecs del Govern de la nació i els seus òrgans consultius no
experimentaran increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2012, sense
tindre en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
manera que afecta les retribucions dels alts càrrecs del Govern de la nació i de
l’Administració General de l’Estat, les corresponents als alts càrrecs del Consell d’Estat,
del Consell Econòmic i Social, així com als membres del Tribunal de Comptes, del Tribunal
Constitucional i del Consell General del Poder Judicial, i als alts càrrecs de les Forces
Armades, de la Policia i de la Guàrdia Civil, així com determinats càrrecs del Poder
Judicial i del Ministeri Fiscal. La necessitat d’inclusió d’estes previsions en la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat deriva del fet que l’aprovació dels pressupostos d’estos
òrgans i, per tant, de les mencionades retribucions, ha de ser realitzada per les Corts
Generals. Els principis d’unitat i universalitat del pressupost exigixen que eixa aprovació
es faça en un document únic, comprensiu de tots els gastos de l’Estat, com és la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat.
Este capítol es completa amb les normes relatives a les retribucions dels funcionaris
de l’Estat, personal de les Forces Armades, Cos de la Guàrdia Civil i Cos Nacional de
Policia, i del personal estatutari i del no estatutari de la Seguretat Social, així com les del
personal laboral del sector públic.
Junt amb les normes reguladores del personal al servici de l’Administració de Justícia,
mereixen una menció específica les relatives a la regulació de les retribucions dels
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membres de la carrera judicial i fiscal, de conformitat amb el que disposa la Llei 15/2003,
de 26 de maig.
El capítol III d’este títol conté una norma de tancament, aplicable al personal el
sistema retributiu del qual no tinga un encaix adequat en les normes que conté el capítol
II. Junt amb esta norma, arreplega, com en lleis de pressupostos anteriors, altres
disposicions comunes en matèria de règim de personal actiu, així com les relatives a la
prohibició d’ingressos atípics i a la congelació de les quanties a percebre pels conceptes
de recompenses, creus, medalles i pensions de mutilació.
V
El títol IV de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, sota la rúbrica «De les
pensions públiques», es dividix en sis capítols. El capítol I conté la regulació de la
revaloració de les pensions. Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social,
així com el de classes passives, es revaloraran en 2013, amb caràcter general, un 1 per
cent.
El capítol II està dedicat a regular la determinació inicial de les pensions del règim de
classes passives de l’Estat i especials de guerra.
El capítol III conté les limitacions de l’assenyalament inicial de les pensions públiques,
i n’instrumenta un sistema de limitació màxima.
El capítol IV regula l’«Increment i modificació dels valors de les pensions públiques», i
establix que les pensions contributives abonades pel sistema de la Seguretat Social, així
com les de classes passives, experimentaran l’any 2013 un increment de l’1 per cent. Així
mateix, es determinen les pensions que no s’incrementen i la limitació de l’import de
l’increment de les pensions públiques.
El capítol V arreplega el sistema de complements per a mínims, que regula en dos
articles, relatius, respectivament, a pensions de classes passives i pensions del sistema
de la Seguretat Social.
El capítol VI conté, d’una banda, la determinació inicial i l’increment de les pensions
no contributives de la Seguretat Social i, d’una altra, la fixació de la quantia de les
pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa.
VI
El títol V, «De les operacions financeres», s’estructura en tres capítols, relatius,
respectivament, a deute públic, avals públics i altres garanties i relacions de l’Estat amb
l’Institut de Crèdit Oficial.
L’objecte fonamental d’este títol és autoritzar la quantia fins a la qual l’Estat i els
organismes públics puguen dur a terme operacions d’endeutament, matèria que es regula
en el capítol I, sota la rúbrica «Deute públic». Estes autoritzacions genèriques es
completen amb la determinació de la informació que han de subministrar els organismes
públics i el mateix Govern sobre l’evolució del deute públic i els comptes oberts pel Tresor
en el Banc d’Espanya i altres entitats financeres.
En matèria de deute de l’Estat, l’autorització està referida a la quantia de l’increment
del saldo pendent del deute de l’Estat el 31 de desembre. Així, per a l’exercici de l’any
2013, s’autoritza el ministre d’Economia i Competitivitat perquè l’incremente, amb la
limitació que el saldo pendent d’este deute el 31 de desembre de l’any 2013 no supere el
corresponent a l’1 de gener de 2013 en més de 71.020.759,50 milers d’euros, de manera
que permeta que el dit límit siga sobrepassat durant el curs de l’exercici amb l’autorització
prèvia del Ministeri d’Economia i Competitivitat i establisca els supòsits en què quedarà
automàticament revisat.
Respecte del deute dels organismes públics, es determina l’import autoritzat a cada
un d’estos per a l’exercici en l’annex III de la llei.
En el capítol II, relatiu als «Avals públics i altres garanties», es fixa el límit total dels
avals que han de prestar l’Estat i els organismes públics, que no podrà excedir els
161.043.560 milers d’euros. En este marc, cal destacar que es reserven 65.000.000
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milers d’euros per a l’atorgament d’avals a les obligacions econòmiques derivades de les
emissions que realitze la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració
Bancària i 92.543.560 milers d’euros per a garantir les obligacions econòmiques exigibles
a la societat «Facilitat Europea d’Estabilització Financera».
Així mateix, mereix especial menció l’autorització d’avals públics per a garantir valors
de renda fixa emesos per fons de titulització d’actius, orientats a millorar el finançament
de l’activitat productiva empresarial, per a la qual cosa s’establix una quantia de 3.000.000
milers d’euros.
En relació amb els avals que han de prestar les entitats públiques empresarials i
societats mercantils estatals, l’autorització se circumscriu a la Societat Estatal de
Participacions Industrials, que podrà atorgar-los a les societats mercantils en el capital de
les quals participe fins a un límit màxim d’1.210.000 milers d’euros.
Les relacions de l’Estat amb l’Institut de Crèdit Oficial s’arrepleguen en el capítol III,
que aborda, en primer lloc, la dotació del Fons per a la Promoció del Desenrotllament
(FONPRODE), dotació que en 2013 ascendirà a 245.230 milers d’euros. Amb
independència d’esta dotació anual, es fixa també el volum de les operacions que el
Consell de Ministres pot autoritzar durant l’exercici amb càrrec al dit fons, que en el
present exercici queda establit en 385.000 milers d’euros.
També s’establix la dotació al Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament, que
ascendirà l’any 2013 a 5.000 milers d’euros, i es fixa en 199.480 milers d’euros la dotació
per al Fons d’Internacionalització de l’Empresa (FIEM).
Finalment, es regulen els reembossaments de l’Estat a l’Institut de Crèdit Oficial i
s’establix, per a 2013, la prohibició de realitzar operacions d’adquisició d’accions i
participacions d’organismes financers multilaterals o d’aportacions a fons constituïts en
estos amb impacte en el dèficit públic.
VII
En l’àmbit tributari, la Llei de Pressupostos incorpora diverses mesures, la gran
majoria de les quals són les que habitualment arreplega esta norma, mesures que
incidixen en les principals figures del sistema tributari.
En l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a les transmissions de béns
immobles no afectes a activitats econòmiques, s’hi inclou l’actualització dels coeficients
correctors del valor d’adquisició a l’1 per cent. A més, es regula la compensació per la
pèrdua de beneficis fiscals que afecta determinats contribuents amb la vigent Llei de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: els perceptors de determinats
rendiments del capital mobiliari amb període de generació superior a dos anys en 2012
respecte als establits en la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
vigent fins al 31 de desembre de 2006.
Pel que es referix a l’Impost sobre Societats, les mesures incloses són l’actualització,
també a l’1 per cent, dels coeficients aplicables als actius immobiliaris en els supòsits de
transmissió, i la regulació de la forma de determinar els pagaments fraccionats de l’impost
durant l’exercici 2013.
En l’Impost sobre el Valor Afegit s’introduïxen diverses modificacions de caràcter
tècnic, bàsicament com a conseqüència de l’adaptació necessària de l’ordenament intern
a la normativa i jurisprudència comunitàries.
En l’Impost sobre Hidrocarburs, el gas liquat de petroli destinat a usos diferents dels
de carburant deixa de tributar a tipus impositiu zero.
En l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats s’actualitza
l’escala que grava la transmissió i rehabilitació de grandeses i títols nobiliaris a l’1 per
cent.
Pel que fa a les taxes, s’actualitzen, amb caràcter general, a l’1 per cent els tipus de
quantia fixa de les taxes de la hisenda estatal, excepte les taxes que s’hagen creat o
actualitzat específicament per normes dictades l’any 2012.
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Les taxes exigibles per la Direcció Central de Trànsit s’ajustaran, una vegada aplicat
el coeficient anteriorment indicat, al múltiple de 10 cèntims d’euro immediatament
superior, excepte quan l’import a ajustar siga múltiple de 10 cèntims d’euro.
També es mantenen, amb caràcter general, per a l’exercici 2013, els tipus i quanties
fixes establides per a les taxes que graven els jocs de sort, envit o atzar, en els imports
exigibles durant 2012.
La taxa de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per emissió d’informes
d’auditoria de comptes s’incrementa amb la finalitat d’adequar-se al cost real dels
esmentats servicis.
La taxa general d’operadors, l’import de la qual es fixa en l’1 per mil dels ingressos
bruts d’explotació de l’operador, no experimenta variació. També es manté amb caràcter
general la quantificació dels paràmetres necessaris per a determinar l’import de la taxa
per reserva del domini públic radioelèctric.
De la mateixa manera, es mantenen per a l’any 2013 les quanties de la taxa
d’aproximació exigibles en 2012.
S’establixen les bonificacions aplicables en els ports d’interés general a les taxes
d’ocupació, del barco, del passatge i de la mercaderia, així com els coeficients correctors
d’aplicació a les mencionades taxes del barco, del passatge i de la mercaderia, d’acord
amb el que disposa el text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.
Al seu torn, es mantenen les quanties bàsiques de les taxes portuàries establides en
el mencionat text refós, sense perjuí del règim d’actualització propi establit en la dita
norma per a la taxa d’ocupació i la taxa d’activitat.
Finalment, es du a terme l’actualització de determinades prestacions patrimonials de
caràcter públic d’Aena Aeroports, SA.
VIII
El títol VII s’estructura en dos capítols, dedicats, respectivament, a entitats locals i
comunitats autònomes.
Dins del capítol I es contenen normes relatives al finançament de les entitats locals;
s’hi engloben els municipis, províncies, cabildos i consells insulars, així com comunitats
autònomes uniprovincials.
El nucli fonamental està constituït per l’articulació de la participació de les entitats
locals en els tributs de l’Estat, tant en la determinació de la seua quantia com en la manera
de fer-la efectiva. Cal destacar com a instrument la participació, per mitjà de cessió, en la
recaptació de determinats impostos com l’IRPF, l’IVA i els impostos especials sobre
Fabricació d’Alcohols, sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del Tabac; la participació a
través del Fons Complementari de Finançament amb atenció específica a les
compensacions a les entitats locals per pèrdues de recaptació en l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, que inclou tant la inicialment establida per la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, com la compensació addicional instrumentada a través de la Llei 22/2005, de
18 de novembre, així com a la participació en el Fons d’Aportació a l’Assistència Sanitària
per al manteniment dels centres sanitaris de caràcter no psiquiàtric de les diputacions,
comunitats autònomes insulars no provincials, i consells i cabildos insulars.
Per la seua banda, en relació amb la liquidació de 2011, a practicar en 2013, es
tornaran a aplicar els mateixos criteris de reintegraments que es van aplicar fins a la
liquidació de l’any 2007.
Finalment, s’arreplega la regulació dels règims especials de participació de Ceuta i
Melilla, de les entitats locals de les Illes Canàries, així com el relatiu a les entitats locals
dels territoris històrics del País Basc i Navarra.
No obstant això, esta regulació es completa amb altres transferències, constituïdes
per subvencions per servicis de transport col·lectiu urbà, compensació als ajuntaments
dels beneficis fiscals concedits a les persones físiques o jurídiques en els tributs locals, i
complix el que preveu l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 312

Divendres 28 de desembre de 2012

Secc. I. Pàg. 7

Igualment, es regulen les obligacions d’informació que han de subministrar les entitats
locals, les normes de gestió pressupostària, l’atorgament de bestretes als ajuntaments
per a cobrir els desfasaments que es puguen ocasionar en la gestió recaptatòria dels
tributs locals i l’articulació del procediment per a complir les compensacions de deutes
ferms contrets amb l’Estat per les entitats locals.
El capítol II regula determinats aspectes del finançament de les comunitats autònomes
de règim comú i de les ciutats amb estatut d’autonomia.
El sistema de finançament vigent l’any 2013 va ser aprovat pel Consell de Política
Fiscal i Financera en la seua reunió de 15 de juliol de 2009, i incorporat a l’ordenament
jurídic a través de la modificació de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats
Autònomes i l’aprovació de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el
sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut
d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.
Els recursos financers que el sistema assigna per a la cobertura de les necessitats
globals de finançament de cada comunitat autònoma estan constituïts pel Fons de
Suficiència Global, la transferència del Fons de Garantia de Servicis Públics Fonamentals
i la capacitat tributària. El pressupost de gastos de l’Estat arreplega el Fons de Suficiència
Global i l’aportació de l’Estat al Fons de Garantia. La recaptació dels tributs que l’Estat els
ha cedit totalment o parcialment, no obstant això, per la seua naturalesa, no té reflex en
els Pressupostos Generals de l’Estat.
A més, per a afavorir la convergència entre comunitats autònomes i el desenrotllament
d’aquelles que tinguen menor renda per càpita, la Llei 22/2009 regula dos fons de
convergència autonòmica dotats amb recursos addicionals de l’Estat: el Fons de
Competitivitat i el Fons de Cooperació.
D’altra banda, l’any 2013 s’efectuarà la liquidació del sistema de finançament
corresponent a 2011, i es regularan en l’indicat capítol els aspectes necessaris per a la
seua quantificació.
Es regula, en l’esmentat capítol, el règim de transferència l’any 2013, corresponent al
cost efectiu dels servicis assumits per les comunitats autònomes, així com el contingut
mínim dels reials decrets que aproven les noves transferències.
Finalment, es recull la regulació dels Fons de Compensació Interterritorial, i es
distingix entre fons de compensació i fons complementari. Els dos fons tenen com a
destinació el finançament de gastos d’inversió per les comunitats autònomes. No obstant
això, el fons complementari es pot destinar al finançament de gastos de posada en marxa
o funcionament de les inversions realitzades amb càrrec a la secció 33 dels Pressupostos
Generals de l’Estat.
IX
La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat conté en el títol VIII, sota la rúbrica
«Cotitzacions socials», la normativa relativa a les bases i tipus de cotització dels diferents
règims de la Seguretat Social, i actualitza estes últimes.
El títol consta de dos articles relatius, respectivament, a «Bases i tipus de cotització a
la Seguretat Social, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional durant
l’any 2013» i «Cotització a drets passius i a les mutualitats generals de funcionaris per a
l’any 2013».
X
El contingut de la Llei de Pressupostos es completa amb diverses disposicions
addicionals, transitòries, derogatòries i finals, en les quals s’arrepleguen preceptes
d’índole molt variada.
Com a normes complementàries en relació amb la gestió pressupostària, convé
destacar la relativa a l’afectació dels ingressos generats de conformitat amb els articles 5
i 8 del Reial Decret 1207/2006 a la compensació a les comunitats autònomes per
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assistència sanitària concertada prestada a ciutadans assegurats en altres estats i
desplaçats temporalment a Espanya.
També s’autoritza la incorporació de romanents de tresoreria de l’organisme autònom
Institut Nacional d’Administració Pública, i s’inclouen normes d’execució pressupostària
del Centre per al Desenrotllament Tecnològic i Industrial. I es prorroga en un any el termini
previst en la Llei 16/1985, de 25 de juny, en relació amb l’Inventari de Béns Mobles de
l’Església.
Com en l’exercici anterior, durant 2013 queda en suspens l’aplicació del mecanisme
de compensació amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat establit en la disposició
addicional primera del Reial Decret Llei 6/2009, pel qual s’adopten determinades mesures
en el sector energètic i s’aprova el bo social, d’acord amb el qual es determinen les
compensacions pels extracostos de generació dels sistemes elèctrics insulars i
extrapeninsulars.
S’establix, així mateix, amb vista a racionalitzar el seu gasto, que la prestació dels
servicis de certificació, firma i d’administració electrònica que presta la Fàbrica Nacional
de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda en l’àmbit de l’Administració General de
l’Estat s’instrumentarà, amb vigència durant l’any 2013, a través d’una comanda general a
realitzar pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
En matèria de relacions amb comunitats autònomes, es preveu que la subscripció de
convenis per part del sector públic estatal amb comunitats autònomes que hagen incomplit
el seu objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic o de la regla de gasto per als
exercicis 2011, 2012 i 2013 exigirà informe favorable, preceptiu i vinculant del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, sempre que suposen transferència de recursos
estatals o comporten un compromís de realització de gasto.
S’inclouen disposicions en matèria de gestió pressupostària relatives als préstecs i
bestretes finançats amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat amb la finalitat
d’atendre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i endeutament, així
com als préstecs i bestretes amb càrrec a crèdits de la política d’investigació,
desenrotllament i innovació.
S’establixen, també, les subvencions al transport marítim i aeri per a residents a
Canàries, Balears, Ceuta i Melilla, fixant un percentatge de bonificació aplicable als bitllets
de transport del 50 per cent en el cas de desplaçaments entre estes comunitats i ciutats
autònomes i la resta del territori nacional, i del 25 per cent en els viatges interinsulars.
Pel que es referix a l’àmbit dels gastos de personal, es fixen en les addicionals de la
llei les limitacions a les retribucions als càrrecs directius i la resta de personal de les
mútues de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i de les seues entitats i
centres mancomunats, i es determinen les plantilles màximes de militars professionals de
tropa i marineria a aconseguir el 31 de desembre de l’any 2013, que no podran superar
els 80.000 efectius. S’establix també que l’oferta d’ocupació pública per a l’accés a les
carreres judicial i fiscal no podrà superar, l’any 2013, el límit màxim de 50 places.
Així mateix, s’establixen els mòduls per a la compensació econòmica per l’actuació de
jutges de pau i secretaris de jutjats de pau.
Amb el ferm objectiu d’aprofundir en el procés de consolidació fiscal, i seguint el criteri
establit en anys anteriors, es preveu que l’any 2013 les societats mercantils públiques, les
fundacions del sector públic i els consorcis participats majoritàriament per les
administracions i organismes que integren el sector públic definit en l’article 22, apartat u,
de la Llei de Pressupostos no podran procedir a la contractació de nou personal, excepte
en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, en els quals
podran dur a terme contractacions temporals.
No obstant això, s’establix, com a novetat tendent a potenciar la reactivació econòmica
de les societats públiques amb possibilitats d’expansió, racionalitzant al mateix temps les
estructures del sector públic, que esta prohibició no serà aplicable a les societats
mercantils públiques, fundacions del sector públic o consorcis participats majoritàriament
pel sector públic quan es tracte de contractació de personal funcionari o laboral, amb una
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relació preexistent fixa i indefinida en el sector públic estatal, autonòmic o local en què
s’integre la societat, fundació o consorci de què es tracte.
Així mateix, amb l’objecte de reduir el gasto públic, queda suspesa l’eficàcia de
l’article 26.3 del Reial Decret 462/2002, sobre indemnitzacions per raó del servici durant
l’exercici 2013, i se suspenen les previsions dels convenis, pactes i acords contraris a la
minoració dels gastos d’acció social previstos en la Llei de Pressupostos.
Finalment, s’introduïx la previsió que els límits retributius fixats en l’article 22 de la Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat seran també aplicables als contractes mercantils del
personal del sector públic.
En relació amb les pensions públiques i prestacions assistencials, i entre altres
mesures, s’establixen les quanties de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social
per fill a càrrec –incrementant l’import de les prestacions previstes per als casos en què el
fill a càrrec estiga afectat per una discapacitat superior al 65 per cent– de les pensions
assistencials i subsidis econòmics de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels
minusvàlids i pensions assistencials, així com la quantia per a l’any 2013 de les ajudes
socials als afectats pel virus d’immunodeficiència humana (VIH), i es fixa l’actualització de
les prestacions econòmiques reconegudes a l’empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, a
les persones d’origen espanyol desplaçades a l’estranger durant la Guerra Civil. Així
mateix, s’introduïxen normes relatives a l’increment de les pensions per gran invalidesa
del règim especial de les Forces Armades.
D’altra banda, respecte de les prestacions del règim de classes passives i del règim
especial de guerra, s’incorporen una sèrie de regles tendents a aclarir el seu règim i
dotar-lo de més seguretat jurídica; així, aprofundint en el procés d’harmonització amb el
règim general de la Seguretat Social, es preveu que els efectes econòmics de les
sol·licituds de prestacions que es presenten es retrotrauran, com a màxim, tres mesos a
comptar de la data de presentació de la sol·licitud, i, d’altra banda, s’inclou una referència
expressa al fet que el termini de prescripció, tant del dret de l’Administració a sol·licitar el
reintegrament de les prestacions indegudament percebudes, com per al compliment de
les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació d’este règim, serà de quatre anys,
en consonància amb la normativa tributària i de Seguretat Social.
En esta mateixa línia, s’incorpora una disposició tendent a regularitzar els
enquadraments indeguts que s’hagen pogut produir respecte de personal que presta els
seus servicis en el sector públic; amb esta regla es pretén evitar que en el moment de la
jubilació o defunció el funcionari, o els que puguen ser beneficiaris de les prestacions,
vegen perjudicat el seu dret per no reconéixer-los-els estes o es puga produir una
minoració en el seu import com a conseqüència de l’enquadrament indegut, i,
complementàriament, s’assegura el reconeixement de les cotitzacions efectuades durant
el temps d’enquadrament indegut.
A més, es tanca definitivament, el 31 de desembre de 2013, el termini de presentació
de sol·licituds de les indemnitzacions per temps de presó i a favor d’expresos socials
establides en la disposició addicional díhuit de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 1990, i en la disposició addicional díhuit de
la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009.
I, d’altra banda, es preveu que a partir de l’1 de gener de 2013 i amb vigència
indefinida no s’efectuaran nous reconeixements de pensions a favor d’òrfens majors de
vint-i-un anys no incapacitats en el règim de classes passives de l’Estat.
Les normes d’índole econòmica es referixen, en primer lloc, a l’interés legal dels
diners, que queda establit per a l’any 2013 en un 4 per cent, i a l’interés de demora, que
es fixa en un 5 per cent.
En relació amb l’assegurança de crèdit a l’exportació, s’establix el límit màxim de
cobertura per a nova contractació que pot assegurar i distribuir CESCE en l’exercici 2013
en 9.000.000 milers d’euros, excloent-ne la modalitat de Pòlissa Oberta de Gestió
d’Exportacions (PAGEX), Pòlissa 100 i Pòlissa Màster.
Pel que fa al foment de la inversió exterior, s’establix una dotació per al Fons
d’Inversions en l’Exterior de 15.000 milers d’euros i una dotació al Fons d’Operacions
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d’Inversió en l’Exterior de 5.000 milers d’euros. L’import total màxim de les operacions
que poden aprovar els respectius comités executius es fixa en 300.000 milers d’euros per
al primer i en 35.000 milers d’euros per al segon.
Es regula la participació de les empreses espanyoles en els mecanismes de flexibilitat
del Protocol de Kyoto i s’arrepleguen els preceptes relatius a la garantia de l’Estat per a
obres d’interés cultural cedides temporalment per a ser exhibides en institucions de
competència exclusiva del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
D’altra banda, té el reflex oportú en les disposicions addicionals de la llei el suport a la
investigació científica i al desenrotllament tecnològic, amb una doble manifestació; d’una
banda, la concessió d’ajudes reembossables per al finançament d’actuacions concertades;
i d’una altra, a través de l’establiment de les normes relatives a la instrumentació de les
mesures del suport financer a les actuacions en parcs científics i tecnològics i a les
empreses de base tecnològica. Igualment, es reglamenta el suport financer a xicotetes i
mitjanes empreses amb una dotació de 56.170,75 milers d’euros a la línia de finançament
prevista en la disposició addicional vint-i-cinc de la Llei 2/2004, i als jóvens emprenedors,
en la qual es preveu una aportació de 20.000 milers d’euros la línia de finançament creada
en la disposició addicional vint-i-tres de la Llei 39/2010. A més, es crea una línia de
finançament destinada a afavorir la posada en marxa de projectes empresarials
promoguts per emprenedors i pimes del sector de les TIC, suport que s’instrumentarà a
través de la concessió de préstecs participatius.
S’aprova una dotació de 5.000 milers d’euros al Fons de Suport per a la Promoció i
Desenrotllament d’Infraestructures i Servicis del Sistema d’Autonomia i Atenció a la
Dependència, que té com a objecte prestar suport financer a les empreses que duguen a
terme l’esmentada activitat.
Així mateix, s’incorporen normes sobre els pagaments corresponents al finançament
d’actuacions arreplegades en el Fons per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, i es preveu
l’extinció del Fons de Suport a la República Hel·lènica.
En matèria tributària, s’establixen les activitats i programes prioritaris de mecenatge i
es regulen les bonificacions per obertura de rutes aèries a noves destinacions en les
prestacions patrimonials públiques d’AENA Aeroports, SA, i els beneficis fiscals aplicables
a la celebració de la «3a edició de la Barcelona World Race» i al programa de preparació
dels esportistes espanyols dels jocs «Rio de Janeiro 2016».
A més, es fixa el percentatge sobre el rendiment de la taxa de reserva de domini
públic radioelèctric que ha de percebre la Corporació RTVE, s’arrepleguen les disposicions
relatives a l’assignació de quantitats a fins d’interés social i a finançament de l’Església
catòlica, i es regula l’actualització dels límits màxims de la quantia d’aportació mensual
dels usuaris en la cartera comuna suplementària del Sistema Nacional de Salut.
Respecte del finançament dels ens territorials, queden fixats els criteris per al càlcul
de l’índex d’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat a què es referix el capítol I del títol
VII de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
Es preveu també que l’import dels gastos per l’assistència sanitària a pacients
residents a Espanya derivats entre comunitats autònomes, així com els relatius a
l’assistència sanitària coberta pel Fons de Garantia Assistencial, se satisfaça per mitjà de
compensació dels saldos positius o negatius, resultants de la seua liquidació, relatius a
cada comunitat autònoma.
Finalment, en relació amb les cotitzacions socials, és oportú destacar que s’inclou la
regulació de l’aportació financera que el Servici Públic d’Ocupació Estatal fa al
finançament del IV Pla Integral d’Ocupació de la Comunitat Autònoma de Canàries i al Pla
Integral d’Ocupació de la Comunitat Autònoma d’Extremadura.
A més, es manté, en els mateixos termes previstos en la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2012, la reducció del 50 per cent en la cotització empresarial en
els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància
natural, així com en els supòsits de malaltia professional.
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Així mateix, s’arrepleguen normes sobre el pagament dels deutes amb la Seguretat
Social d’institucions sanitàries la titularitat de les quals corresponga a les administracions
públiques o institucions sense ànim de lucre.
Pel que fa al Servici Públic d’Ocupació Estatal, es preveuen les regles relatives a la
gestió per part d’este de les accions, mesures i programes previstos en la lletra h) de
l’article 13 de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació.
D’altra banda, es preveu l’aplicació dels fons provinents de la quota de formació
professional al finançament de la formació professional per a la desocupació, amb
l’objecte d’impulsar i estendre entre les empreses i els treballadors una formació que
responga a les seues necessitats i contribuïsca al desenrotllament d’una economia
basada en el coneixement.
Es determina l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a 2013, que
queda fixat en els mateixos termes que per a l’exercici 2012.
Finalment, s’establix que durant 2013 no es crearan agències estatals i es declaren
d’interés general diverses infraestructures rurals a Terol.
A continuació, s’arrepleguen una sèrie de disposicions transitòries entre les quals
destaquem les relatives al règim transitori aplicable a les pensions d’orfandat de classes
passives, reconegudes a l’empara de la legislació vigent el 31 de desembre de 1984; al
reintegrament de beneficis en la cotització no deduïts amb anterioritat a l’entrada en vigor
de la Llei de Pressupostos per a 2013; a la indemnització per residència del personal al
servici del sector públic estatal; als complements personals i transitoris; a la compensació
fiscal per percepció de determinats rendiments del capital mobiliari amb període de
generació superior a dos anys en 2012, i als complements per a mínims en pensions de
classes passives.
S’inclouen igualment quatre disposicions derogatòries, que es referixen a la disposició
final segona del Reial Decret Llei 7/2010, de 7 de maig, pel qual es crea el Fons de Suport
a la República Hel·lènica; a la disposició addicional trenta-huit de la Llei 27/2011, d’1
d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social; a
la disposició addicional huitanta-u de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2012, i a diverses disposicions en matèria de subvencions
al transport marítim i aeri per a residents a Canàries, Balears, Ceuta i Melilla.
La llei es tanca amb un conjunt de disposicions finals, en les quals es recullen les
modificacions realitzades a diverses normes legals. Entre estes, mereixen mencionar-se
el text refós de la Llei de Classes Passives de l’Estat, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
670/1987, de 30 d’abril; el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny; la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’Autonomia del
Banc d’Espanya; la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’orde social; la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de tabacs i
normativa tributària; la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria; la Llei 33/2003, de
3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; la Llei 40/2003, de 18 de
novembre, de protecció a les famílies nombroses; la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària; el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; la
Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2007; 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; el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic; la Llei 43/2010, de
30 de desembre, del Servici Postal Universal, dels Drets dels Usuaris i del Mercat Postal;
la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible; la Llei Orgànica 6/2011, 30 de juny,
per la qual es modifica la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de repressió del
contraban; el Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors
hipotecaris, de control del gasto públic i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms
contrets per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la
rehabilitació i de simplificació administrativa; el text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de
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la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre; el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, i el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Del contingut d’estes disposicions finals es poden destacar algunes de les establides
en l’àmbit tributari. Així, en matèria de tributs locals, s’amplia el termini per a l’assumpció
de la competència per a determinar la base liquidable de l’Impost sobre Béns Immobles
pels ajuntaments, a fi de facilitar l’assumpció gradual de la mencionada competència.
Com a conseqüència de l’increment de l’abús de dret que es detecta en l’ús de les
franquícies duaneres i les exempcions fiscals relatives a les labors de tabac previstes en
el règim de viatgers per les persones que entren en la resta del territori espanyol
procedents de Gibraltar, es considera necessari reduir les quantitats de cigarrets
establides en la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 6/2011, de 30 de juny,
per la qual es modifica la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de repressió del
contraban, que els residents fronterers i els treballadors fronterers amb Gibraltar puguen
introduir amb beneficis duaners i fiscals en la resta del territori espanyol quan procedisquen
de Gibraltar, i es fixa una quantitat que cobrix més que satisfactòriament el possible
consum diari que puguen tindre.
Es manté o reduïx l’import de determinades prestacions patrimonials de caràcter
públic a percebre per AENA Aeroports, SA.
La llei finalitza amb la tradicional disposició relativa a la gestió de crèdits pressupostaris
en matèria de classes passives, entrada en vigor i habilitació al Govern per a dur a terme
el desplegament reglamentari que requerisca.
TÍTOL I
De l’aprovació dels pressupostos i de les seues modificacions
CAPÍTOL I
Crèdits inicials i finançament d’estos
Article 1.

Àmbit dels Pressupostos Generals de l’Estat.

En els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici de l’any 2013 s’integren:
a) El pressupost de l’Estat.
b) Els pressupostos dels organismes autònoms de l’Administració General de
l’Estat.
c) El pressupost de la Seguretat Social.
d) Els pressupostos de les agències estatals.
e) Els pressupostos dels organismes públics la normativa específica dels quals
conferix caràcter limitador als crèdits del seu pressupost de gastos.
f) Els pressupostos de les restants entitats del sector públic administratiu estatal.
g) Els pressupostos dels fons que no tenen personalitat jurídica als quals es referix
l’article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
h) Els pressupostos de les societats mercantils estatals.
i) Els pressupostos de les fundacions del sector públic estatal.
j) Els pressupostos de les entitats públiques empresarials i els altres organismes
públics d’esta naturalesa.
Article 2. De l’aprovació dels estats de gastos i ingressos dels ens mencionats en les
lletres a) a d) de l’article1 de la present llei.
U. Per a l’execució dels programes integrats en els estats de gastos dels
pressupostos dels ens mencionats en els apartats a), b), c), d) i e) de l’article anterior,
s’aproven crèdits en els capítols econòmics I a VIII per import de 345.445.693,91 milers
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d’euros, segons la distribució per programes detallada en l’annex I d’esta llei. L’agrupació
per polítiques dels crèdits d’estos programes és la següent:
Milers d’euros

Justícia
Defensa
Seguretat ciutadana i institucions penitenciàries
Política exterior
Pensions
Altres prestacions econòmiques
Servicis socials i promoció social
Foment de l’ocupació
Desocupació
Accés a la vivenda i foment de l’edificació
Gestió i administració de la Seguretat Social
Sanitat
Educació
Cultura
Agricultura, pesca i alimentació
Indústria i energia
Comerç, turisme i PIMES
Subvencions al transport
Infraestructures
Investigació, desenrotllament i innovació
Altres actuacions de caràcter econòmic
Alta direcció
Servicis de caràcter general
Administració financera i tributària
Transferències a altres administracions públiques
Deute públic

1.542.847,29
5.786.011,87
7.903.484,72
1.495.268,38
121.556.511,11
11.880.256,25
2.844.993,57
3.771.510,86
26.993.695,96
765.875,88
4.436.298,79
3.855.771,11
1.944.852,76
721.711,65
7.661.865,98
4.574.993,90
889.556,63
1.180.030,35
5.965.819,49
5.925.838,17
901.304,57
595.636,49
29.843.770,65
5.501.588,04
48.316.649,44
38.589.550,00

Dos. En els estats d’ingressos dels ens als quals es referix l’apartat anterior
s’arrepleguen les estimacions dels drets econòmics que es preveu liquidar durant
l’exercici pressupostari. La distribució del seu import consolidat, expressat en milers
d’euros, es recull a continuació:
Capítols econòmics
ENS

Capítols I a VII
Ingressos
no financers

Estat
Organismes autònoms
Seguretat Social
Agències estatals
Organismes de l’article 1.e) de la present llei
  TOTAL

126.615.865,34
31.922.775,54
110.128.164,79
291.490,23
147.956,40
269.106.252,30

Capítol VIII
Actius
financers

TOTAL
INGRESSOS

1.519.810,00 128.135.675,34
1.035.602,43
32.958.377,97
2.554.304,07 112.682.468,86
193.578,57
485.068,80
42.002,37
189.958,77
5.345.297,44 274.451.549,74

Tres. Per a les transferències internes entre els ens als quals es referix l’apartat u
d’este article, s’aproven crèdits per import de 34.022.288,36 milers d’euros amb el
següent desglossament per ens:
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Milers d’euros
Transferències segons destinació
Transferències segons
origen

Estat
Organismes autònoms
Agències estatals
Seguretat Social
Organismes de l’article
1.e) de la present llei
  TOTAL

ESTAT

Organismes
autònoms

Seguretat
Social

Agències
estatals

Organismes de
l’article 1.e) de
la present llei

TOTAL

—
225.471,09
30.366,00
153.017,67
—

12.547.493,05
67.373,80
1.050,00
1.205,60
—

15.557.292,60
—
—
3.601.540,78
—

632.554,78
2.079,95
—
—
—

1.202.843,04
—
—
—
—

29.940.183,47
294.924,84
31.416,00
3.755.764,05
—

408.854,76

12.617.122,45

19.158.833,38

634.634,73

1.202.843,04

34.022.288,36

Quatre. Els crèdits inclosos en els programes i transferències entre subsectors dels
estats de gastos aprovats en este article es distribuïxen orgànicament i econòmicament,
expressats en milers d’euros, segons s’indica a continuació:
Capítols econòmics
Ens

Estat
Organismes autònoms
Seguretat Social
Agències estatals
Organismes de l’article 1.e) de la present llei
  TOTAL

Capítols I a VII
Gastos no
financers

Capítol VIII
Actius
financers

TOTAL
GASTOS

165.087.323,11
45.541.687,00
129.404.468,70
1.114.990,62
1.391.444,35
342.539.913,78

34.477.966,49
11.228,59
2.436.803,04
712,91
1.357,46
36.928.068,49

199.565.289,60
45.552.915,59
131.841.271,74
1.115.703,53
1.392.801,81
379.467.982,27

Cinc. Per a l’amortització de passius financers, s’aproven crèdits en el capítol IX
dels estats de gastos dels ens als quals es referix l’apartat u per import de 62.588.224,30
milers d’euros la distribució per programes dels quals es detalla en l’annex I d’esta llei.
Article 3.

Dels beneficis fiscals.

Els beneficis fiscals que afecten els tributs de l’Estat s’estimen en 38.986.370,00
milers d’euros. La seua ordenació sistemàtica s’incorpora com a annex a l’estat
d’ingressos de l’Estat.
Article 4.

Del finançament dels crèdits aprovats en l’article 2 de la present llei.

Els crèdits aprovats en l’apartat u de l’article 2 d’esta llei, que ascendixen a
345.445.693,91 milers d’euros, es finançaran:
a) Amb els drets econòmics a liquidar durant l’exercici, que es detallen en els estats
d’ingressos corresponents i que s’estimen en 274.451.549,74 milers d’euros.
b) Amb l’endeutament net resultant de les operacions que es regulen en el capítol I
del títol V d’esta llei.
Article 5.

Del compte d’operacions comercials.

S’aproven les estimacions de gastos i previsions d’ingressos referides a les operacions
comercials dels organismes autònoms que, a l’entrada en vigor de la Llei 6/1997, de 14
d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat, es trobaven

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 312

Divendres 28 de desembre de 2012

Secc. I. Pàg. 15

incloses en l’apartat b) de l’article 4.1 del text refós de la Llei General Pressupostària, així
com les de l’organisme públic Institut Cervantes.
Article 6. Dels pressupostos dels ens mencionats en les lletres f), g), h), i) i j) de l’article
1 d’esta llei.
U. S’aproven els pressupostos de les restants entitats del sector públic administratiu
estatal que es detallen en l’annex XII, en els quals s’inclouen les estimacions de gastos i
previsions d’ingressos referits a estes i als seus estats financers, sense perjuí dels
mecanismes de control que, si és el cas, puguen contindre les disposicions que els siguen
aplicables.
Dos. S’aproven els pressupostos dels fons que no tenen personalitat jurídica als
quals es referix l’article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària,
que es detallen en l’annex XIII, en els quals s’inclouen les estimacions de gastos i
previsions d’ingressos referits a estos i als seus estats financers, sense perjuí dels
mecanismes de control que, si és el cas, puguen contindre les disposicions que els siguen
aplicables.
Tres. S’aproven els pressupostos de les societats mercantils estatals amb majoria
de capital públic, que arrepleguen les seues estimacions de gastos i previsions
d’ingressos, presentats de manera individualitzada o consolidats amb el grup d’empreses
a què pertanyen, i en este últim cas, es fan constar les societats objecte de presentació
consolidada. Sense perjuí del que s’ha exposat anteriorment, s’inclouen, en tot cas, de
manera separada els de les societats mercantils estatals que reben subvencions amb
càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.
Quatre. S’aproven els pressupostos de les fundacions del sector públic estatal que
arrepleguen les seues estimacions de gastos i previsions d’ingressos, que es detallen en
l’annex XIV.
Cinc. S’aproven els pressupostos de les entitats públiques empresarials i dels
organismes públics que s’especifiquen en l’annex X, en els quals s’inclouen les
estimacions de gastos i previsions d’ingressos referits a estos i als seus estats financers,
sense perjuí dels mecanismes de control que, si és el cas, puguen contindre les
disposicions que els siguen aplicables.
Article 7.

Pressupost del Banc d’Espanya.

D’acord amb el que preveu l’article 4.2 de la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’Autonomia del
Banc d’Espanya, s’aprova el pressupost de gastos de funcionament i inversions del Banc
d’Espanya, que s’unix a esta llei.
Article 8. Pressupost dels consorcis de la disposició addicional novena de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
De conformitat amb la disposició addicional novena de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, s’unixen a esta llei els pressupostos d’explotació i
capital dels consorcis en què el percentatge de participació del sector públic estatal és
igual o superior al de cada una de les restants administracions públiques consorciades.
CAPÍTOL II
Normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris
Article 9.

Principis generals.

Amb vigència exclusiva per a l’any 2013, les modificacions dels crèdits pressupostaris
autoritzats en esta llei se subjectaran a les regles següents:
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Primera. Les modificacions de crèdits pressupostaris s’ajustaran al que disposa esta
llei, i al que a este efecte es disposa en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària, en els punts que no siguen modificats per aquella.
Segona. Amb independència dels nivells de vinculació establits en els articles 43 i
44 de la Llei General Pressupostària, tot acord de modificació pressupostària haurà
d’indicar expressament la secció, el servici o l’òrgan públic a què es referisca, així com el
programa, article, concepte i subconcepte, si és el cas, afectats per esta.
Article 10.

Crèdits vinculants.

U. Amb vigència exclusiva durant l’any 2013, es consideraran vinculants en el
pressupost de l’Estat, organismes autònoms, agències estatals i altres organismes públics
els crèdits següents:
1. Els crèdits consignats per a atendre obligacions d’exercicis anteriors, amb el nivell
de desagregació econòmica amb què apareguen en els estats de gastos.
2. Els crèdits 162.00 «Formació i perfeccionament del personal» i 162.04 «Acció
social».
Dos. Amb vigència exclusiva durant l’any 2013, es considerarà vinculant en el
pressupost de l’Estat, organismes autònoms i altres organismes públics el crèdit 221.09
«Labors de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre».
Tres. Amb vigència exclusiva durant l’any 2013, es consideraran vinculants els
crèdits següents:
1. El crèdit 16.03.132A.221.10 «A la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre per
afectació de les taxes del DNI i passaports».
2. En el pressupost de la secció 20 «Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme» seran
vinculants pel que fa al capítol, a excepció de les subvencions nominatives, i sense perjuí
que se n’especifique el concepte en els estats de gasto, els crèdits pressupostaris
consignats en el capítol 7 «Transferències de capital», per al servici 12 «Secretaria d’Estat
de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació», programa 467G «Investigació
i Desenrotllament de la Societat de la Informació» i 467I «Innovació tecnològica de les
telecomunicacions».
3. En el pressupost de la secció 23 «Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient», el crèdit 23.18.456C.602 «Actuacions de restauració forestal i mediambiental.
RDL 25/2012».
4. El crèdit 26.18.231A.227.11 «Per a activitats de prevenció, investigació,
persecució i repressió dels delictes relacionats amb el tràfic de drogues i la resta de fins a
què es referix la Llei 17/2003, de 29 de maig».
5. En el pressupost de la secció 27 «Ministeri d’Economia i Competitivitat» seran
vinculants pel que fa al capítol, a excepció de les subvencions nominatives i sense perjuí
que se n’especifique el concepte en els estats de gasto, els crèdits pressupostaris
consignats en el capítol 7 «Transferències de capital», per als següents servicis i
programes: servici 13 «Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica», programa
463B «Foment i coordinació de la investigació científica i tècnica», servici 14 «Direcció
General d’Innovació i Competitivitat», programa 463B «Foment i coordinació de la
investigació científica i tècnica» i programa 467C «Investigació i desenrotllament
tecnologicoindustrial».
Article 11.

Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries.

U. Amb vigència exclusiva per a l’any 2013, corresponen al ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques les competències específiques següents en matèria de
modificacions pressupostàries:
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1. Autoritzar les transferències que afecten els crèdits previstos en l’article 10.u.1 de
la present llei, quan el seu nivell de vinculació siga diferent de l’establit amb caràcter
general per als capítols en què estiguen consignats i els previstos en l’article 10.dos de la
present llei.
En el pressupost de la Seguretat Social esta autorització correspondrà a la ministra
d’Ocupació i Seguretat Social, excepte en els pressupostos d’INGESA i de l’IMSERSO
que correspondrà a la ministra de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.
2. Autoritzar les transferències que es fan amb càrrec al crèdit 26.18.231A.227.11
«Per a activitats de prevenció, investigació, persecució i repressió dels delictes relacionats
amb el tràfic de drogues i la resta de fins a què es referix la Llei 17/2003, de 29 de maig»,
quan es destinen a altres departaments ministerials.
3. Autoritzar les generacions de crèdit que impliquen la creació de conceptes nous
en els capítols 4 «Transferències corrents» i 7 «Transferències de capital» o per a la resta
de capítols quan no es troben prèviament previstos en els codis que definixen la
classificació econòmica.
4. Autoritzar les transferències de crèdit entre servicis o organismes autònoms de
diferents departaments ministerials, quan siga necessari per a la distribució dels crèdits
del Fons Nacional per a la Investigació Científica i Tècnica, del Fons Estratègic per a
Infraestructures Científiques i Tecnològiques i el Fons Internacional per a la Investigació
Científica i Tècnica.
5. Autoritzar transferències de crèdit entre servicis o organismes autònoms de
diferents departaments ministerials, quan això siga necessari per a fer efectiva la
redistribució, reassignació o mobilitat dels efectius de personal o dels llocs de treball, en
els casos previstos en el capítol IV del títol III del Reglament general d’ingressos del
personal al servici de l’Administració General de l’Estat i de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat, aprovat
pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març, així com per a fer efectiva la mobilitat forçosa
del personal laboral de l’Administració General de l’Estat, d’acord amb la normativa que
els siga aplicable.
6. Autoritzar les modificacions de crèdit a fer en el pressupost del Servici Públic
d’Ocupació Estatal que afecten els crèdits que s’especifiquen en els apartats a), b), c), d)
i e) de l’annex II. segon. huit.
Dos. Amb vigència exclusiva per a l’any 2013, correspon al ministre de Defensa
autoritzar les generacions de crèdit previstes en l’article 53.2.b) de la Llei 47/2003, de 26
de novembre, General Pressupostària, motivades per ingressos procedents de vendes de
productes farmacèutics o de prestació de servicis hospitalaris, així com per ingressos
procedents de subministraments de queviures, combustibles o prestacions alimentàries
degudament autoritzades, i prestacions de servicis a exèrcits de països integrats en
l’OTAN.
Tres. Amb vigència exclusiva per a l’any 2013, correspon al ministre d’Indústria,
Energia i Turisme autoritzar en el pressupost del seu departament les transferències de
crèdit que afecten les transferències de capital entre subsectors, quan estes siguen
conseqüència de l’atorgament d’ajudes a organismes públics en el marc de convocatòries
públiques i es financen des dels programes 467G «Investigació i Desenrotllament de la
Societat de la Informació» i 467I «Innovació tecnològica de les comunicacions».
Quatre. Amb vigència exclusiva per a l’any 2013, correspon a la ministra de Sanitat,
Servicis Socials i Igualtat autoritzar les generacions de crèdit previstes en l’article 53.2.b)
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, com a conseqüència dels
ingressos a què es referix la disposició addicional vint-i-dos del text refós de la Llei
General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
A fi de reflectir les repercussions que en el pressupost de gastos de l’Institut Nacional
de Gestió Sanitària hagen de tindre les transferències de l’Estat a la Seguretat Social, per
la generació de crèdit que s’haja produït com a conseqüència del que disposa el paràgraf
anterior, la ministra de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat podrà autoritzar les ampliacions
de crèdit que siguen necessàries en el pressupost de gastos de la mencionada entitat.
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En tot cas, una vegada autoritzades les modificacions pressupostàries a què es referix
el paràgraf anterior, es remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
Direcció General de Pressupostos, perquè en prenga coneixement.
Cinc. Amb vigència exclusiva per a l’any 2013, corresponen al ministre d’Economia i
Competitivitat les competències específiques següents en matèria de modificacions
pressupostàries:
1. Autoritzar generacions de crèdit en les aplicacions 27.13.463B.740,
27.13.463B.750, 27.13.463B.760, 27.13.463B.770 i 27.13.463B.780 pels ingressos que
es deriven de la devolució de les ajudes reembossables previstes en la disposició
addicional quaranta-u d’esta llei, relativa a les ajudes reembossables amb fins
d’investigació científica i desenrotllament tecnològic.
2. Autoritzar en el pressupost del seu departament les transferències de crèdit que
afecten les transferències corrents i de capital entre subsectors, quan estes siguen
conseqüència de l’atorgament d’ajudes a organismes públics en el marc de convocatòries
públiques i es financen des dels programes d’investigació 463B «Foment i coordinació de
la Investigació Científica i Tècnica» i 467C «Investigació i desenrotllament
tecnologicoindustrial».
Sis. Amb vigència exclusiva per a l’any 2013, en el cas de modificacions de crèdit en
el pressupost dels organismes públics de l’apartat e) de l’article 1 de la present llei el
finançament del qual es faça amb càrrec al pressupost de gastos de l’Estat, les dos
modificacions s’acordaran per mitjà del procediment que s’aplique al de l’Estat.
Set. De totes les transferències a què es referix este article, se’n remetrà
trimestralment informació a les comissions de pressupostos del Congrés dels Diputats i
del Senat, i s’identificaran les partides afectades, l’import i la finalitat.
Article 12.

De les limitacions pressupostàries.

U. La limitació per a fer transferències de crèdit des d’operacions de capital a
corrents, a què es referix l’article 52.1.a) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària, no serà aplicable per a les transferències següents:
a) Les que siguen necessàries per a atendre obligacions de tot tipus motivades per
sinistres, catàstrofes o altres de reconeguda urgència declarades per normes amb rang
de llei.
b) Les que siguen necessàries per a distribuir els crèdits del Fons Nacional per al
Desenrotllament de la Investigació Científica i Tècnica, del Fons Estratègic
d’Infraestructures Científiques i Tecnològiques i del Fons Internacional per a la Investigació
Científica i Tècnica.
c) Les que siguen procedents en el pressupost de l’Institut de la Vivenda,
Infraestructura i Equipament de la Defensa per a possibilitar l’ingrés en l’Estat de fons
destinats a atendre necessitats operatives i d’inversió de les Forces Armades.
Dos. Les limitacions que conté l’article 52.1.b) de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, no seran aplicables quan les transferències s’efectuen
fent ús de l’autorització continguda en els apartats 2, 4 i 5 de l’article 11.u de la present
llei.
Tres. Amb vigència exclusiva per a l’any 2013, les generacions de crèdit que
suposen increments dels crèdits per a incentius al rendiment i l’autorització dels quals no
siga competència del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques requeriran informe
favorable previ del dit departament.
Quatre. Amb vigència exclusiva per a l’any 2013, no seran aplicables les limitacions
contingudes en l’article 50 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària,
respecte del finançament de les ampliacions de crèdit que es duguen a terme en l’aplicació
pressupostària 27.04.923O.351 «Cobertura de riscos en avals prestats pel Tresor,
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inclosos els riscos d’exercicis anteriors» i en l’aplicació pressupostària 27.04.923O.355
«Compensacions derivades de l’execució d’avals davant del Tresor», quan siguen
conseqüència de les mesures financeres contingudes en el 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; en la disposició addicional vint-i-u de la
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric; en la disposició addicional segona
del Reial Decret Llei 9/2009, de 26 de juny, sobre reestructuració bancària i reforçament
dels recursos propis de les entitats de crèdit; en l’article únic del Reial Decret Llei 9/2010,
de 28 de maig, pel qual s’autoritza l’Administració General de l’Estat a l’atorgament
d’avals a determinades operacions de finançament en el marc del mecanisme europeu
d’estabilització financera; en l’apartat dos.b) de l’article 49 de la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011; en l’apartat dos.b) de
l’article 52 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2012, i en l’apartat dos.b) de l’article 52 d’esta llei.
Cinc. El Govern comunicarà trimestralment a les comissions de pressupostos del
Congrés i del Senat les operacions d’execució del pressupost de l’Estat realitzades en el
dit període de temps, a l’efecte d’informar del compliment del que preveu este article.
Article 13.

De les ampliacions i incorporacions de crèdit.

U. Als efectes del que disposa l’article 54 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària, tindran la condició d’ampliables els crèdits que es detallen en
l’annex II.
Dos. Als efectes del que disposa l’article 58.a) de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, es podran incorporar als crèdits de l’exercici 2013 els
romanents que es recullen en l’annex VII d’esta llei.
Article 14.

Imputacions de crèdit.

Amb vigència exclusiva per a l’any 2013, es podran aplicar a crèdits de l’exercici
corrent obligacions contretes en exercicis anteriors, de conformitat amb l’ordenament
jurídic, per a les quals s’anul·larà crèdit en l’exercici de procedència sense que s’aplique
el procediment d’imputació establit en l’article 34.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària.
Així mateix, es podran atendre amb càrrec a crèdits del present pressupost obligacions
pendents d’exercicis anteriors, en els casos en què figure dotat un crèdit específic destinat
a donar cobertura a les dites obligacions, amb independència de l’existència de saldo de
crèdit anul·lat en l’exercici de procedència.
CAPÍTOL III
De la Seguretat Social
Article 15.

De la Seguretat Social.

U. El finançament de l’assistència sanitària, a través del pressupost de l’Institut
Nacional de Gestió Sanitària, s’efectuarà amb dos aportacions finalistes de l’Estat, una
per a operacions corrents, per un import de 205.352,63 milers d’euros, i una altra per a
operacions de capital, per un import d’11.191,18 d’euros, i amb qualsevol altre ingrés
afectat a aquella entitat, per un import estimat de 1.072,46 milers d’euros.
Dos. L’Estat aporta al sistema de la Seguretat Social 7.895.330,00 milers d’euros
per a atendre el finançament dels complements per a mínims de les pensions del dit
sistema.
Tres. El pressupost de l’Institut de Persones Majors i Servicis Socials es finançarà
en l’exercici de l’any 2013 amb aportacions de l’Estat per a operacions corrents per un
import de 4.991.181,09 milers d’euros i per a operacions de capital per un import de
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7.625,25 milers d’euros, així com per qualsevol altre ingrés afectat als servicis prestats
per l’entitat, per un import estimat de 56.860,19 milers d’euros.
Quatre. L’assistència sanitària no contributiva de l’Institut Social de la Marina es
finança amb una aportació finalista de l’Estat de 3.323,39 milers d’euros. Així mateix, es
finançaran per aportació de l’Estat els servicis socials del dit institut, a través d’una
transferència corrent per un import de 13.004,44 milers d’euros i d’una transferència per a
operacions de capital per valor de 1.200,00 milers d’euros.
CAPÍTOL IV
Informació a les Corts Generals
Article 16.

Informació a les Corts Generals en matèria d’inversió i gasto públic.

El Govern trametrà semestralment a les comissions de pressupostos del Congrés
dels Diputats i del Senat informació del grau d’execució de la inversió, si és el cas, amb el
detall de la distribució territorial de l’Estat i dels seus organismes autònoms.
TÍTOL II
De la gestió pressupostària
CAPÍTOL I
De la gestió dels pressupostos docents
Article 17. Mòdul econòmic de distribució de fons públics per a sosteniment de centres
concertats.
U. D’acord amb el que establixen els apartats segon i tercer de l’article 117 i de la
disposició addicional vint-i-set de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,
l’import del mòdul econòmic per unitat escolar, als efectes de distribució de la quantia
global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l’any 2013,
és el fixat en l’annex IV d’esta llei.
A fi de complir el que preveu l’article 116.1 en relació amb el 15.2 de la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, les unitats que es concerten en les ensenyances
d’Educació Infantil es finançaran d’acord amb els mòduls econòmics establits en l’annex
IV d’esta llei.
Els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior es finançaran d’acord amb els
mòduls econòmics establits en l’annex IV de la present llei. En la partida corresponent a
altres gastos d’aquelles unitats concertades de formació professional que compten amb
autorització per a una ràtio inferior a 30 alumnes per unitat escolar, s’aplicarà un coeficient
reductor de 0,015 per cada alumne menys autoritzat.
El finançament de la Formació en Centres de Treball (FCT) corresponent als cicles
formatius de grau mitjà i superior, quant a la participació de les empreses en el
desenrotllament de les pràctiques dels alumnes, es farà en termes anàlegs als establits
per als centres públics.
Les unitats concertades de programes de qualificació professional inicial es finançaran
de conformitat amb el mòdul econòmic establit en l’annex IV de la present llei, si bé els
concerts dels programes de qualificació professional inicial tindran caràcter singular.
Així mateix, les unitats concertades en les quals s’impartisquen les ensenyances de
Batxillerat es finançaran de conformitat amb el mòdul econòmic establit en l’annex IV
d’esta llei.
Les comunitats autònomes en ple exercici de competències educatives podran
adequar els mòduls establits en l’esmentat annex IV a les exigències derivades del
currículum establit per cada una de les ensenyances, sempre que això no supose una
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disminució de les quanties dels dits mòduls en cap de les quantitats en què es diferencien,
fixades en la present llei.
Les retribucions del personal docent tindran efectivitat des de l’1 de gener de 2013,
sense perjuí de la data en què es firmen els respectius convenis col·lectius d’empreses
d’ensenyança privada sostinguda totalment o parcialment amb fons públics, aplicables a
cada nivell educatiu en els centres concertats, i l’Administració podrà acceptar pagaments
a compte, amb la sol·licitud prèvia expressa i coincident de totes les organitzacions
patronals i la consulta amb les sindicals negociadores dels esmentats convenis col·lectius,
fins al moment en què es produïsca la firma del corresponent conveni, i es considerarà
que estos pagaments a compte tindran efecte des de l’1 de gener de 2013. El component
del mòdul destinat a «Altres gastos» produirà efecte a partir de l’1 de gener de 2013.
Les quanties indicades per a salaris del personal docent, incloent-hi càrregues socials,
seran abonades directament per l’Administració, sense perjuí de la relació laboral entre el
professorat i el titular del centre respectiu. La distribució dels imports que integren els
«Gastos variables» s’efectuarà d’acord amb el que establixen les disposicions reguladores
del règim de concerts.
La quantia corresponent a «Altres gastos» s’abonarà mensualment, i els centres
podran justificar-ne l’aplicació al finalitzar el corresponent exercici econòmic de manera
conjunta per a totes les ensenyances concertades del centre. En els cicles formatius de
grau mitjà i superior la duració dels quals siga de 1.300 o 1.400 hores, les administracions
educatives podran establir l’abonament de la partida d’altres gastos del segon curs, fixada
en el mòdul previst en l’annex IV, de manera conjunta amb la corresponent al primer curs;
sense que això supose en cap cas un increment de la quantia global resultant.
Dos. Els centres docents que tinguen unitats concertades en tots els cursos de
l’Educació Secundària Obligatòria se’ls dotarà del finançament dels servicis d’orientació
educativa a què es referix l’article 22.3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació. Esta dotació es farà sobre la base de calcular l’equivalent a una jornada
completa del professional adequat a estes funcions per cada 25 unitats concertades
d’Educació Secundària Obligatòria. Per tant, els centres concertats tindran dret a la
jornada corresponent de l’esmentat professional, en funció del nombre d’unitats
d’Educació Secundària Obligatòria que tinguen concertades. En l’àmbit de les seues
competències, i d’acord amb les seues disponibilitats pressupostàries, les administracions
educatives podran incrementar el finançament dels servicis d’orientació educativa.
Tres. En l’àmbit de les seues competències, les administracions educatives podran
fixar les relacions professor/unitat concertada adequades per a impartir el pla d’estudis
vigent en cada nivell objecte del concert, calculades basant-se en jornades de professor
amb vint-i-cinc hores lectives setmanals.
L’Administració no assumirà els increments retributius, les reduccions horàries, o
qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que preveuen els mòduls
econòmics de l’annex IV.
Així mateix, l’Administració no assumirà els increments retributius, fixats en conveni
col·lectiu, que suposen un percentatge superior a l’increment establit per al professorat de
l’ensenyança pública en els diferents nivells d’ensenyança, llevat que, a fi de la consecució
de l’equiparació gradual a què fa referència l’article 117.4 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’Educació, l’Administració els reconega expressament i, per tant, els dote de la
consegüent consignació pressupostària.
Quatre. Les administracions educatives podran, en l’àmbit de les seues
competències, incrementar les relacions professor/unitat dels centres concertats, en
funció del nombre total de professors afectats per les mesures de recol·locació que
s’hagen adoptat fins a l’entrada en vigor d’esta llei i es troben en este moment inclosos en
la nòmina de pagament delegat, així com de la progressiva potenciació dels equips
docents.
Tot això sense perjuí de les modificacions d’unitats que es produïsquen en els centres
concertats com a conseqüència de la normativa vigent en matèria de concerts educatius.
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Cinc. Els centres concertats se’ls dotarà de les compensacions econòmiques i
professionals per a l’exercici de la funció directiva a què fa referència l’article 117.3 de la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
Sis. Les quantitats màximes a percebre dels alumnes en concepte de finançament
complementari al provinent dels fons públics que s’assignen al règim de concerts
singulars, subscrits per a ensenyances de nivells no obligatoris, i en concepte exclusiu
d’ensenyança reglada, són les que s’establixen a continuació:
a) Cicles formatius de grau superior: entre 18 i 36 euros alumne/mes durant deu
mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013.
b) Batxillerat: entre 18 i 36 euros alumne/mes durant deu mesos, en el període
comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013.
El finançament obtingut pels centres, conseqüència del cobrament als alumnes
d’estes quantitats, tindrà el caràcter de complementari a l’abonat directament per
l’Administració per al finançament dels «Altres gastos».
Els centres que l’any 2012 estiguen autoritzats per a percebre quotes superiors a les
indicades podran mantindre-les per a l’exercici 2013.
La quantitat abonada per l’Administració no podrà ser inferior a la resultant de minorar
en 3.606,08 euros l’import corresponent al component d’«Altres gastos» dels mòduls
econòmics establits en l’annex IV de la present llei, i les administracions educatives
competents podran establir la regulació necessària respecte esta qüestió.
Set. Finançament de l’ensenyança concertada en les ciutats de Ceuta i Melilla: a fi
de dotar els centres dels equips directius en els termes que establix l’article 117.3 de la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i de procedir a l’augment de la dotació
del finançament dels servicis d’orientació educativa als quals es referix l’article 22.3 de la
mateixa llei, sobre la base de calcular l’equivalent a una jornada completa del professional
adequat a estes funcions, per cada 16 unitats concertades d’Educació Secundària
Obligatòria, l’import del mòdul econòmic per unitat escolar per a l’àmbit territorial de les
ciutats de Ceuta i Melilla serà el que s’establix en l’annex V de la present llei.
Huit. El que establix este article serà plenament aplicable al finançament de tots els
centres concertats, incloent-hi els d’educació diferenciada que escolaritzen alumnes d’un
sol sexe, i això, amb independència del model d’agrupament d’alumnes que realitzen els
centres docents en l’exercici de les seues competències.
Article 18. Autorització dels costos de personal de la Universitat Nacional d’Educació a
Distància (UNED).
A l’empara del que disposa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’Universitats, i amb subjecció al que establix el títol III d’esta llei,
s’autoritzen els costos de personal docent (funcionari i contractat) i del personal
d’administració i servicis (funcionari i laboral fix) de la Universitat Nacional d’Educació a
Distància (UNED) per a l’any 2013 i pels imports consignats en l’annex VI d’esta llei.
CAPÍTOL II
De la gestió pressupostària de la sanitat i dels servicis socials
Article 19. Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries de
l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i de l’Institut de Persones Majors i Servicis
Socials.
Correspon al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques autoritzar, respecte dels
pressupostos de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i de l’Institut de Majors i Servicis
Socials, les modificacions pressupostàries següents:
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1) Les transferències de crèdit que afecten gastos de personal o els altres crèdits
pressupostaris que enumera l’apartat dos de l’article 44 de la Llei General Pressupostària.
2) Les incorporacions de romanents regulades en l’article 58 de la Llei General
Pressupostària.
Article 20. Aplicació de romanents de tresoreria en el pressupost de l’Institut de
Persones Majors i Servicis Socials.
Els romanents de tresoreria a favor de l’Institut de Majors i Servicis Socials, existents
en la Tresoreria General de la Seguretat Social el 31 de desembre de cada any, es podran
destinar a finançar el pressupost de gasto de l’Institut de Majors i Servicis Socials. Així
mateix, podran ser utilitzats per a finançar possibles modificacions en l’exercici següent al
qual es produïsquen.
CAPÍTOL III
Altres normes de gestió pressupostària
Article 21.

Agència Estatal d’Administració Tributària.

U. El percentatge de participació en la recaptació bruta obtinguda en el 2013
derivada dels actes de liquidació i gestió recaptatòria o d’altres actes administratius
acordats o dictats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària serà del 5 per 100.
Dos. Als efectes del que disposa el paràgraf quart del punt cinc.b) de l’article 103 de
la Llei 31/1990, de 27 de desembre, la variació de recursos de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària derivada de la indicada participació s’instrumentarà a través
d’una generació de crèdit que serà autoritzada pel ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques, la quantia de la qual serà la resultant d’aplicar el percentatge indicat en el punt
anterior.
Tres. La recaptació derivada dels actes de liquidació i gestió recaptatòria o d’altres
actes administratius acordats o dictats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
aplicada al pressupost d’ingressos de l’Estat en el mes de desembre de 2012, podrà
generar crèdit en el mateix concepte, o equivalent, del pressupost de l’Estat per a 2013,
en el percentatge establit en l’apartat u d’este article, segons el procediment previst en
l’Orde de 4 de març de 1993, que desplega l’article 97 de la Llei 39/1992, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 1993.
TÍTOL III
Dels gastos de personal
CAPÍTOL I
Dels gastos del personal al servici del sector públic
Article 22. Bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica en
matèria de gastos de personal al servici del sector públic.
U. Als efectes del que establix el present capítol, constituïxen el sector públic:
a) L’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms i agències
estatals i les universitats de la seua competència.
b) Les administracions de les comunitats autònomes, els organismes que en
depenguen i les universitats de la seua competència.
c) Les corporacions locals i organismes que en depenguen.
d) Les entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social.
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e) Els òrgans constitucionals de l’Estat, sense perjuí del que establix l’article 72.1 de
la Constitució.
f) Les societats mercantils públiques, entenent per tals aquelles en què la
participació, directa o indirecta, en el seu capital social de les administracions i entitats
enumerades en este article siga superior al 50 per cent.
g) Les entitats públiques empresarials i la resta dels organismes públics i ens del
sector públic estatal, autonòmic i local.
h) Les fundacions del sector públic i els consorcis participats majoritàriament per les
administracions i organismes que integren el sector públic.
i) El Banc d’Espanya, en els termes establits en la Llei 13/1994, d’1 de juny,
d’Autonomia del Banc d’Espanya.
Dos. L’any 2013, les retribucions del personal al servici del sector públic no podran
experimentar cap increment respecte a les vigents el 31 de desembre de 2012, en termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de
personal com a l’antiguitat d’este, i no es tindrà en compte la reducció aprovada pel Reial
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. Totes les mencions d’esta llei a retribucions vigents el
31 de desembre de 2012 o meritades en 2012 s’han d’entendre fetes a les que resulten
de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, i
sense tindre en compte la supressió de la paga extraordinària i de la paga addicional o
equivalent del mes de desembre aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol,
de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Tres. Durant l’exercici 2013, les administracions, entitats i societats a què es referix
l’apartat u d’este article no podran fer aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes
d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior i sempre que no es produïsca increment
de la massa salarial en els termes que establix la present llei, les esmentades
administracions, entitats i societats podran subscriure contractes d’assegurança
col·lectiva que incloguen la cobertura de contingències diferents de la de jubilació.
Quatre. La massa salarial del personal laboral, que no es podrà incrementar en 2013,
està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i els gastos d’acció
social meritats pel dit personal en 2012, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes
objecte de comparació, tenint en compte el que disposa l’apartat dos d’este article.
S’exceptuen, en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o bestretes per gastos que haja realitzat el treballador.
Cinc. 1. Els funcionaris als quals és aplicable l’article 76 de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic i que estan inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
en els termes de la disposició final quarta de l’esmentat estatut bàsic o de les lleis de
funció pública dictades en desplegament d’aquell, percebran, en concepte de sou i
triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2013, les quanties referides a
dotze mensualitats que s’arrepleguen a continuació:
Grup / subgrup Llei 7/2007

Sou euros

Triennis euros

A1
A2
B
C1
C2
E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (Llei
7/2007)

13.308,60
11.507,76
10.059,24
8.640,24
7.191,00
6.581,64

511,80
417,24
366,24
315,72
214,80
161,64
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2. Els funcionaris als quals es referix el punt anterior percebran, en cada una de les
pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre l’any 2013, en concepte de sou i
triennis, els imports que s’arrepleguen a continuació:
Grup / subgrup Llei 7/2007

Sou euros

Triennis euros

A1
A2
B
C1
C2
E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (Llei
7/2007)

684,36
699,38
724,50
622,30
593,79
548,47

26,31
25,35
26,38
22,73
17,73
13,47

Sis. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, les retribucions que han de
percebre els funcionaris públics que fins a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’any 2007 han fet referència als grups de titulació previstos en l’article 25 de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, fan referència als
grups i subgrups de classificació professional establits en l’article 76 i disposició transitòria
tercera de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, sense experimentar altres variacions que les derivades d’esta llei. Les
equivalències entre els dos sistemes de classificació són les següents:
Grup A Llei 30/1984: Subgrup A1 Llei 7/2007.
Grup B Llei 30/1984: Subgrup A2 Llei 7/2007.
Grup C Llei 30/1984: Subgrup C1 Llei 7/2007.
Grup D Llei 30/1984: Subgrup C2 Llei 7/2007.
Grup E Llei 30/1984: Agrupacions professionals Llei 7/2007.
Set. El que disposen els apartats anteriors s’ha d’entendre 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 fixats a este.
Huit. Els acords, convenis o pactes que impliquen creixements retributius hauran
d’experimentar l’oportuna adequació, i esdevindran inaplicables les clàusules que
establisquen qualsevol tipus d’increment.
Nou. Les referències relatives a retribucions contingudes en esta llei s’entenen
sempre fetes a retribucions íntegres.
Deu. Este article té caràcter bàsic i es dicta a l’empara dels articles 149.1.13a. i
156.1 de la Constitució. A més, l’apartat tres es dicta en aplicació del que disposa l’article
29 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Article 23. Oferta d’ocupació pública o un altre instrument semblant de gestió de la
provisió de necessitats de personal.
U. 1. Al llarg de l’exercici 2013 no es procedirà, en el sector públic delimitat en
l’article anterior, a excepció de les societats mercantils públiques que es regiran pel que
disposa la disposició addicional vint d’esta llei, a la incorporació de nou personal, excepte
la 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
necessàries per a aconseguir els efectius fixats en la disposició addicional díhuit. Esta
limitació arriba a les places incurses en els processos de consolidació d’ocupació
previstos en la disposició transitòria quarta de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I dels
corresponents pressupostos de gastos, la limitació que conté l’apartat anterior no serà
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aplicable als sectors i administracions següents en els quals la taxa de reposició es fixarà
fins a un màxim del 10 per cent:
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 seguretat de l’Estat, a aquelles comunitats autònomes
que compten amb cossos de policia autònoma propis en el seu territori, i en l’àmbit de
l’Administració local, a les corresponents al personal de la policia local, en relació amb la
cobertura de les corresponents places.
En el supòsit de les places corresponents al personal de la policia local, es podrà
aconseguir el cent per cent de la taxa de reposició d’efectius sempre que es tracte
d’entitats locals que complisquen o no superen els límits que fixe la legislació reguladora
de les hisendes locals o, si és el cas, les lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, en
matèria d’autorització d’operacions d’endeutament. A més, hauran de complir el principi
d’estabilitat a què es referix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del pressupost
de l’exercici immediatament anterior com en el pressupost vigent. En relació amb este
últim, els respectius plens de les entitats locals hauran d’aprovar un pla econòmiofinancer
en què s’incloga la mesura a la qual es referix la present norma i es pose de manifest que,
igualment, es complix l’esmentat principi d’estabilitat pressupostària. El que s’ha indicat
en el present paràgraf haurà de ser acreditat per la corresponent entitat local davant del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, prèviament a l’aprovació de la
convocatòria de 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.
E) A les administracions públiques respecte del control i lluita contra el frau fiscal,
laboral, de subvencions públiques i en matèria de Seguretat Social.
F) A les administracions públiques respecte de l’assessorament jurídic, la gestió i el
control de l’assignació eficient dels recursos públics.
G) A l’Administració de Justícia i a l’acció exterior de l’Estat.
H) A les administracions públiques respecte de la cobertura de les places
corresponents al personal dels servicis de prevenció i extinció d’incendis.
I) A les administracions públiques en relació amb les places de personal investigador
doctor dels cossos i escales dels organismes públics d’investigació definits en la Llei
14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
J) A les administracions públiques respecte de la supervisió i inspecció dels mercats
de valors i dels que hi intervenen.
K) A l’Agència Estatal de Seguretat Aèria respecte del personal que du a terme
actuacions d’inspecció i supervisió de la seguretat aèria i les operacions de vol, sempre
que s’acredite, amb caràcter previ, que no ha sigut possible la cobertura de les places
objecte d’oferta per empleats públics amb una relació preexistent de caràcter fix i indefinit
en el sector públic estatal.
Esta excepció serà també aplicable a les places dels cossos de personal investigador
de les universitats, sempre que les administracions públiques de les quals depenguen
autoritzen les convocatòries corresponents, prèvia acreditació que l’oferta d’ocupació
pública de les esmentades places no afecta el compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària establits per a la corresponent universitat, ni dels altres límits fixats en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Dos. Durant l’any 2013 no es contractarà personal temporal ni es nomenarà personal
estatutari temporal o funcionaris interins, excepte en casos excepcionals i per a cobrir
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories
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professionals que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis
públics essencials.
Tres. L’oferta d’ocupació pública dels sectors indicats en l’apartat u.2 d’este article
que corresponga a l’Administració General de l’Estat, els seus organismes públics i la
resta d’ens públics estatals serà aprovada pel Govern, a iniciativa dels departaments o
organismes competents i a proposta del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i
es podrà proposar, a este efecte, l’acumulació de les places resultants de l’aplicació de la
taxa de reposició corresponent a cada sector, en aquells cossos o escales la cobertura
dels quals es considere prioritària o que afecten el funcionament dels servicis públics
essencials. En el cas de les Forces Armades l’aprovació serà amb un informe previ del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i a proposta del ministre de Defensa. En
tots els casos serà necessària la valoració prèvia i l’informe sobre la seua repercussió en
els costos de personal.
Durant l’any 2013 no s’autoritzaran convocatòries de llocs o places vacants de
personal laboral de les entitats públiques empresarials i ens del sector públic estatal,
excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que
requeriran la prèvia i expressa autorització del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques a través de les secretaries d’estat de Pressupostos i Gastos i d’Administracions
Públiques. Així mateix, amb l’objectiu de possibilitar l’adequada optimització dels recursos
humans existents en el sector públic, les dos secretaries d’estat podran autoritzar les
entitats públiques empresarials i ens públics a contractar personal funcionari o laboral fix
procedent del sector públic estatal. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
determinarà el procediment pel qual es garantirà la publicitat i lliure concurrència en este
tipus de contractacions.
Quatre. La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de funcionaris
interins i de personal estatutari temporal, en les condicions establides en l’apartat dos
d’este article, requerirà l’autorització prèvia del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
Així mateix, la subscripció de contractes de posada a disposició amb empreses de
treball temporal només es podrà formalitzar en les condicions de l’apartat dos d’este
article i requerirà l’autorització prèvia del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
La contractació de personal fix o temporal en l’estranger d’acord amb la legislació
local o, si és el cas, la legislació espanyola, requerirà l’autorització prèvia del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
Cinc. Durant l’any 2013 s’amortitzarà en departaments, organismes autònoms,
agències estatals, entitats públiques empresarials i la resta dels organismes públics i ens
del sector públic estatal un nombre de places equivalent, almenys, al de les jubilacions
que es produïsquen, excepte en els sectors, funcions i categories professionals que es
consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis públics essencials. En el
cas de personal funcionari, les places amortitzades seran del mateix grup i subgrup
professional en els quals es produïsca la jubilació, d’acord amb la classificació prevista en
l’article 76 i la disposició transitòria tercera de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic i, en el cas del personal laboral, del mateix nivell retributiu i àrea
funcional o categoria equivalent. S’habilita el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques a establir els termes i l’abast d’esta amortització.
Sis. Els apartats u i dos d’este article tenen caràcter bàsic i es dicten a l’empara dels
articles 149.1.13a. i 156.1 de la Constitució.
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CAPÍTOL II
Dels règims retributius
Article 24. Retribucions dels alts càrrecs del Govern de la nació, dels seus òrgans
consultius, de l’Administració General de l’Estat i l’altre personal directiu.
U. L’any 2013 les retribucions dels alts càrrecs del Govern de la nació i els seus
òrgans consultius no experimentaran increment respecte de les vigents el 31 de desembre
de 2012, sense tindre’s en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de
13 de juliol, i quedaran, per tant, establides en les següents quanties, referides a dotze
mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries, i sense perjuí de la retribució per
antiguitat que puga correspondre’ls d’acord amb la normativa vigent:
Euros

President del Govern
Vicepresident del Govern
Ministre del Govern
President del Consell d’Estat
President del Consell Econòmic i Social

78.185,04
73.486,32
68.981,88
77.808,96
85.004,28

Dos. L’any 2013 les retribucions dels secretaris d’estat, subsecretaris, directors
generals i assimilats no experimentaran increment respecte de les vigents el 31 de
desembre de 2012, sense tindre’s en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, i queden, per tant, establides en les quanties següents de sou i
complement de destinació, referides a dotze mensualitats, i complement específic anual
que es meritarà d’acord amb el que establix l’article 26.dos de la Llei 51/2007, de 26 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2008.

Sou
Complement de destinació
Complement específic

Secretari d’estat
i assimilats
(Euros)

Subsecretari
i assimilats
(Euros)

Director general
i assimilats
(Euros)

12.990,72
21.115,92
32.948,67

13.054,68
17.080,44
29.316,27

13.117,44
13.814,76
23.900,13

Les pagues extraordinàries dels mesos de juny i de desembre inclouran, cada una, a
més de la quantia del complement de destinació mensual que es perceba d’acord amb el
que disposen el paràgraf i quadro anterior, l’import en concepte de sou que s’arreplega en
el quadro següent:

Sou

Secretari d’estat
i assimilats
(Euros)

Subsecretari
i assimilats
(Euros)

Director general
i assimilats
(Euros)

655,84

703,38

751,45

Estos alts càrrecs percebran el complement de productivitat que, si és el cas, i d’acord
amb el que preveu l’article 26.u.e de la present llei, els assigne el titular del departament,
dins dels crèdits previstos per a este fi. La quantia destinada als alts càrrecs no
experimentarà increment, en termes anuals i homogenis de nombre i tipus de càrrecs, en
relació amb l’assignada el 31 de desembre de 2012, i sense perjuí que les quantitats
individuals que s’abonen puguen ser diferents d’acord amb la normativa reguladora d’este
complement.
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Tres. En l’any 2013 no experimentaran cap increment respecte a les vigents el 31 de
desembre de 2012 les retribucions dels càrrecs següents: els presidents de les agències
estatals; els presidents i vicepresidents de les entitats públiques empresarials i la resta
d’ens públics o, si és el cas, els directors generals i directors dels esmentats organismes,
quan els corresponga l’exercici de les funcions executives de màxim nivell. Correspon al
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques la fixació de les dites retribucions, sense
que es puguen superar els límits màxims previstos en el Reial Decret 451/2012, de 5 de
març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el
sector públic empresarial i altres entitats i en les ordes dictades en aplicació d’este.
Les retribucions dels màxims responsables de les fundacions del sector públic estatal
i dels consorcis participats majoritàriament per l’Administració General de l’Estat i els seus
organismes es fixaran d’acord amb el que preveuen el Reial Decret 451/2012, de 5 de
març, i les ordes dictades en aplicació d’este, sense que puguen experimentar cap
increment respecte a les vigents el 31 de desembre de 2012.
Als efectes del que establix este apartat, no es tindrà en compte la reducció aprovada
pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.
Quatre. Sense perjuí del que disposen els apartats dos i tres d’este article es
percebrà, en catorze mensualitats, la retribució per antiguitat que puga correspondre
d’acord amb la normativa vigent.
Cinc. 1. L’any 2013 les retribucions dels consellers permanents i del secretari
general del Consell d’Estat no experimentaran increment respecte de les vigents el 31 de
desembre de 2012, sense tindre’s en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, i quedaran establides en les següents quanties de sou i
complement de destinació referides a dotze mensualitats i de complement específic anual
que es meritarà d’acord amb el que establix l’article 26. quatre.1 de la Llei 51/2007, de 26
de desembre.
Euros

Sou
Complement de destinació
Complement específic

13.054,68
22.817,28
35.521,60

Les pagues extraordinàries de juny i de desembre inclouran, cada una, a més de la
quantia del complement de destinació mensual que es perceba d’acord amb el que
disposa el quadro anterior, la quantia en concepte de sou que s’arreplega a continuació:
Euros

Sou

703,38

2. El president del Consell d’Estat podrà assignar complement de productivitat als
consellers permanents i secretari general d’este organisme, d’acord amb el que preveu
l’article 26.u.e) de la present llei. La quantia destinada als esmentats càrrecs no
experimentarà increment, en termes anuals i homogenis de nombre i tipus de càrrecs en
relació amb l’assignada el 31 de desembre de 2012.
3. A més, estos alts càrrecs, amb el límit previst en el número 1 d’este mateix apartat,
percebran, si és el cas, les retribucions fixades en els acords aprovats pel mateix òrgan en
matèria d’adequació pel concepte d’antiguitat, i si han tingut la condició prèvia de funcionaris
públics, amb independència de la seua situació d’activitat, jubilació o retir com a funcionaris,
tindran dret a continuar perfeccionant els triennis reconeguts sota la dita condició segons la
normativa aplicable en cada cas, i a percebre, en catorze mensualitats, la diferència
resultant per este concepte quan la quantia derivada d’esta normativa siga superior a
l’aprovada en els mencionats acords.
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Article 25. Retribucions dels membres del Consell General del Poder Judicial, del
Tribunal Constitucional i del Tribunal de Comptes.
U. L’any 2013 continuen vigents les retribucions dels membres del Consell General
del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Comptes vigents el 31 de
desembre de 2012, sense tindre en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol. A este efecte en el quadro següent es reflectixen, en termes
anuals, les esmentades quanties:
1.
1.1

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

Sou (a percebre en 14 mensualitats)
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats)
TOTAL

1.2

Vocal del Consell General del Poder Judicial:

Sou (a percebre en 14 mensualitats)
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats)
TOTAL

1.3

26.448,38 €
103.704,24 €
130.152,62 €

28.004,20 €
84.245,40 €
112.249,60 €

Secretari general del Consell General del Poder Judicial:

Sou (a percebre en 14 mensualitats)
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats)
TOTAL

26.825,40 €
82.836,60 €
109.662,00 €

2. Tribunal Constitucional.
2.1

President del Tribunal Constitucional:

Sou (a percebre en 14 mensualitats)
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats)
TOTAL

2.2

Vicepresident del Tribunal Constitucional:

Sou (a percebre en 14 mensualitats)
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats)
TOTAL

2.3

41.428,10 €
80.437,68 €
121.865,78 €

President de secció del Tribunal Constitucional:

Sou (a percebre en 14 mensualitats)
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats)
TOTAL

2.4

41.428,10 €
87.843,36 €
129.271,46 €

41.428,10 €
74.764,80 €
116.192,90 €

Magistrat del Tribunal Constitucional:

Sou (a percebre en 14 mensualitats)
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats)
TOTAL

41.428,10 €
69.091,92 €
110.520,02 €
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Secretari general del Tribunal Constitucional:

Sou (a percebre en 14 mensualitats)
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats)
TOTAL

34.620,04 €
62.023,56 €
96.643,60 €

3. Tribunal de Comptes.
3.1

President del Tribunal de Comptes:

Remuneracions anuals (a percebre en 14 mensualitats)

3.2

President de secció del Tribunal de Comptes:

Remuneracions anuals (a percebre en 14 mensualitats)

3.3

112.578,34 €

Conseller de comptes del Tribunal de Comptes:

Remuneracions anuals (a percebre en 14 mensualitats)

3.4

112.578,34 €

112.578,34 €

Secretari general del Tribunal de Comptes:

Remuneracions anuals (a percebre en 14 mensualitats)

96.921,72 €

Dos. A més de les quantitats derivades del que disposa l’apartat anterior estos
càrrecs percebran, si és el cas, amb el límit previst en l’apartat anterior, les retribucions
fixades en els acords aprovats pel mateix òrgan en matèria d’adequació pel concepte
d’antiguitat, i si han tingut la condició prèvia de funcionaris públics, amb independència de
la seua situació d’activitat, jubilació o retir com a funcionaris, tindran dret a continuar
perfeccionant els triennis reconeguts amb esta condició segons la normativa en cada cas
aplicable i a percebre, en catorze mensualitats, la diferència resultant per este concepte
quan la quantia derivada d’esta normativa siga superior a l’aprovada en els mencionats
acords.
Article 26. Retribucions dels funcionaris de l’Estat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, en els
termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic.
U.

L’any 2013 les retribucions dels funcionaris seran les següents:

A) El sou i els triennis que corresponguen al grup o subgrup en què es trobe
classificat el cos o escala a què pertanga el funcionari, en les quanties reflectides en
l’article 22.cinc.1 d’esta llei.
B) Les pagues extraordinàries, que seran dos a l’any, una al mes de juny i una altra
al mes de desembre, i que es meritaran d’acord amb el que preveu l’article 33 de la Llei
33/1987, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1988. Cada una
de les pagues inclourà les quanties de sou i triennis fixades en l’article 22.cinc.2 d’esta llei
i del complement de destinació mensual que es perceba.
Quan els funcionaris hagen fet una jornada de treball reduïda durant els sis mesos
immediatament anteriors als mesos de juny o desembre, l’import de la paga extraordinària
experimentarà la corresponent reducció proporcional.
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C) El complement de destinació corresponent al nivell del lloc de treball que
s’exercisca, en les següents quanties corresponents a dotze mensualitats:

Nivell

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Import
–
Euros

11.625,00
10.427,16
9.988,80
9.550,20
8.378,40
7.433,64
6.995,04
6.556,92
6.118,08
5.680,20
5.276,40
5.007,00
4.737,48
4.467,96
4.199,16
3.929,28
3.660,12
3.390,36
3.120,84
2.851,44
2.582,28
2.447,64
2.312,52
2.178,00
2.043,24
1.908,48
1.706,52
1.505,04
1.302,84
1.101,00

En l’àmbit de la docència universitària, la quantia del complement de destinació fixada
en l’escala anterior podrà ser modificada, en els casos en què siga procedent d’acord
amb la normativa vigent, sense que això implique cap variació del nivell de complement
de destinació assignat al lloc de treball.
D) El complement específic que, si és el cas, estiga assignat al lloc que s’exercisca,
la quantia anual del qual no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de
desembre de 2012, sense tindre en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, i sense perjuí del que disposa l’article 22.set de la present llei.
El complement específic anual es percebrà en catorze pagues iguals de les quals
dotze seran de percepció mensual i dos addicionals, del mateix import que una mensual,
en els mesos de juny i desembre, respectivament.
Les retribucions que en concepte de complement de destinació i complement específic
perceben els funcionaris públics seran, en tot cas, les corresponents al lloc de treball que
ocupen en virtut dels procediments de provisió previstos en la normativa vigent, sense
que les tasques concretes que es realitzen puguen emparar que s’incomplisca l’anterior, a
excepció dels supòsits en què eixa normativa els reconeix altres quanties, i en tot cas la
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garantia del nivell del lloc de treball regulada en l’article 21.2 de la Llei 30/1984 i el dret a
percebre les quantitats que corresponguen en aplicació de l’article 33.dos de la Llei
31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1991.
E) El complement de productivitat, que retribuirà el rendiment especial, l’activitat i la
dedicació extraordinaris i l’interés o la iniciativa amb què s’exercixen els llocs de treball.
Cada departament ministerial determinarà, dins del crèdit total disponible, que no
experimentarà cap increment, en termes anuals, respecte a l’establit el 31 de desembre
de 2012, les quanties parcials assignades als seus distints àmbits orgànics, territorials,
funcionals o de tipus de lloc. Així mateix, determinarà els criteris de distribució i de fixació
de les quanties individuals del complement de productivitat, d’acord amb les normes
següents:
1a. La valoració de la productivitat s’ha de realitzar en funció de circumstàncies
objectives relacionades amb el tipus de lloc de treball i el seu exercici i, si és el cas, amb
el grau de participació en la consecució dels resultats o objectius assignats al programa
corresponent.
2a. Les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de
temps no originaran en cap cas drets individuals respecte de les valoracions o
apreciacions corresponents a períodes successius.
F) Les gratificacions per servicis extraordinaris, que concediran els departaments
ministerials o organismes públics dins dels crèdits assignats amb este fi que no
experimentaran augment respecte als assignats el 31 de desembre de 2012.
Estes gratificacions tindran caràcter excepcional i només podran ser reconegudes per
servicis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball sense que, en cap cas,
puguen ser fixes en la seua quantia ni periòdiques en la seua meritació, ni originar drets
individuals en períodes successius.
G) Es mantenen a títol personal les retribucions, en els imports vigents el 31 de
desembre de 2012, del personal del grup E/agrupacions professionals de la Llei 7/2007,
d’acord amb el que disposa l’article 24.u.B).b) de la Llei 26/2009.
Dos. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques podrà modificar la quantia
dels crèdits globals destinats a atendre el complement de productivitat, les gratificacions
per servicis extraordinaris i altres incentius al rendiment, per a adequar-la al nombre
d’efectius assignats a cada programa i al grau de consecució dels objectius fixats a este.
Els departaments ministerials, al seu torn, donaran compte dels criteris d’assignació i les
quanties individuals dels incentius al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
especificant els criteris de concessió aplicats.
Tres. Els funcionaris interins inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, percebran les retribucions bàsiques,
incloent-hi triennis, corresponents al grup o subgrup en què estiga classificat el cos o
escala en el qual hagen sigut nomenats com a interins, i les retribucions complementàries
que corresponguen al lloc de treball que exercisquen, excloent-ne les que estiguen
vinculades a la condició de funcionari de carrera, o bé les aprovades pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques en el cas dels funcionaris interins que no ocupen
lloc, col·lectiu a què s’aplicarà el que disposa el paràgraf B) de l’apartat u d’este article.
Quatre. El personal eventual percebrà les retribucions per sou i pagues
extraordinàries corresponents al grup o subgrup de classificació a què el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques assimile les seues funcions i les retribucions
complementàries que corresponguen al lloc de treball, reservat a personal eventual, que
exercisca, i a este col·lectiu li serà aplicable el que disposa el paràgraf B) de l’apartat u
d’este article.
Els funcionaris de carrera que, en situació de servici actiu o de servicis especials,
ocupen llocs de treball reservats a personal eventual percebran les retribucions bàsiques
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corresponents al seu grup o subgrup de classificació, incloent-hi els triennis, si és el cas, i
les retribucions complementàries que corresponguen al lloc de treball que exercixen.
Cinc. El complement de productivitat podrà assignar-se, si és el cas, als
funcionaris interins, al personal estatutari temporal i al personal eventual, així com als
funcionaris en pràctiques, quan es realitzen exercint un lloc de treball, sempre que
estiga autoritzada la seua aplicació als funcionaris de carrera que exercisquen llocs
de treball anàlegs, llevat que este complement estiga vinculat a la condició de
funcionari de carrera.
Sis. Quan el nomenament de funcionaris en pràctiques recaiga en funcionaris de
carrera d’un altre cos o escala de grups i/o subgrups de titulació inferior a aquell en què
s’aspira a ingressar, durant el temps corresponent al període de pràctiques o el curs
selectiu, estos continuaran percebent els triennis en cada moment perfeccionats i este
temps es computarà, a l’efecte de consolidació de triennis i de drets passius, com a servit
en el nou cos o escala en cas que, de manera efectiva, s’adquirisca la condició de
funcionari de carrera en estos últims.
Set. El que preveu la present llei s’aplicarà, així mateix, a les retribucions fixades en
euros que correspondrien en territori nacional als funcionaris destinats en l’estranger,
sense perjuí de la successiva aplicació dels mòduls que corresponguen en virtut de la
normativa vigent.
Article 27.

Personal laboral del sector públic estatal.

U. Als efectes de la present llei, la massa salarial del personal laboral del sector
públic estatal serà la definida en l’article 22.quatre, amb el límit de les quanties que
tinguen l’informe favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a cada
exercici pressupostari.
Dos. Amb efectes d’1 de gener de 2013 la massa salarial del personal laboral del
sector públic estatal, d’acord amb el que establix l’article 22.dos de la present llei, no
podrà experimentar cap creixement, sense perjuí del que es puga derivar de la consecució
dels objectius assignats a cada departament ministerial, organisme públic, la resta d’ens
públics, societats mercantils estatals, fundacions del sector públic estatal i consorcis
participats majoritàriament per les administracions i organismes que integren el sector
públic estatal, per mitjà de l’increment de la productivitat o modificació dels sistemes
d’organització del treball o classificació professional, amb l’informe previ assenyalat en
l’apartat anterior.
Tampoc experimentaran cap increment les retribucions de qualsevol altre personal
vinculat per mitjà d’una relació de caràcter laboral no acollit a conveni amb independència
de la seua tipologia, modalitat o naturalesa, incloent-hi el personal directiu del sector
públic.
Als efectes del que disposa este article, no es tindrà en compte la reducció aprovada
pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.
Tres. Durant 2013 el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques autoritzarà la
massa salarial dels departaments ministerials, organismes, agències estatals, entitats
públiques empresarials i la resta d’ens públics i societats mercantils estatals, així com la
de les fundacions del sector públic estatal i la dels consorcis participats majoritàriament
per les administracions i organismes que integren el sector públic estatal.
La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a determinar, en termes
d’homogeneïtat, els crèdits corresponents a les retribucions del personal laboral afectat.
L’autorització de la massa salarial serà requisit previ per al començament de les
negociacions de convenis o acords col·lectius que se subscriguen l’any 2013.
En el cas de les societats mercantils estatals, la massa salarial, una vegada
autoritzada, serà remesa a la Comissió de Seguiment de la Negociació Col·lectiva de les
Empreses Públiques, presidida per qui acorde la Comissió Delegada del Govern per a
Assumptes Econòmics.
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Igualment es remetrà a la Direcció General de la Funció Pública, per a la seua
autorització prèvia, el reconeixement de crèdits horaris o altres drets sindicals que es
puguen establir en relació amb el que preveu l’article 10 del Reial Decret Llei 20/2012, de
13 de juliol. Els acords que hagen sigut adoptats amb anterioritat requeriran esta
aprovació per a la seua aplicació durant l’exercici de 2013.
Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d’homogeneïtat per
als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius i antiguitat de personal,
com al règim privatiu de treball, jornada, hores extraordinàries efectuades i altres
condicions laborals, i es computaran per separat les quantitats que corresponguen a les
variacions en estos conceptes.
El que preveuen els paràgrafs anteriors representa el límit màxim de la massa salarial,
la distribució i aplicació individual de la qual es produirà, si és el cas, a través de la
negociació col·lectiva.
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques determinarà, per a les societats
mercantils estatals, per a les fundacions del sector públic estatal i per als consorcis
participats majoritàriament per les administracions i organismes que integren el sector
públic estatal, la forma, l’abast i els efectes del procediment d’autorització regulat en este
apartat.
Quatre. Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col·lectiu, les retribucions
del qual estiguen determinades en tot o en part per mitjà de contracte individual, hauran
de comunicar-se al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de la
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Gastos, les retribucions satisfetes i meritades durant
2012.
Cinc. Les indemnitzacions o bestretes del personal laboral, que es regiran per la
seua normativa específica, no podran experimentar cap creixement respecte a 2012.
Article 28.

Retribucions del personal de les Forces Armades.

U. L’any 2013 les retribucions i altres remuneracions del personal de les Forces
Armades les retribucions bàsiques del qual s’imputen a l’article 10 de l’estructura
econòmica del gasto dels Pressupostos Generals de l’Estat i dels seus organismes
públics, no experimentaran increment respecte a les vigents el 31 de desembre de 2012,
sense tindre en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, i sense perjuí de la retribució per antiguitat que els puga correspondre. Així mateix,
percebran el complement de dedicació especial o de productivitat que, si és el cas, els
atribuïsca el titular del departament, dins dels crèdits previstos per a este fi. La quantia
d’estos crèdits destinada al personal esmentat no experimentarà increment respecte de
l’assignada el 31 de desembre de 2012 en termes anuals i homogenis de nombre i tipus
de càrrecs.
Dos. L’any 2013 les retribucions a percebre pels militars professionals previstos en
la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la Carrera Militar, no inclosos en l’apartat anterior,
seran les següents:
A) El sou i els triennis, exclosos estos en els casos en què la normativa així ho
preveja, que corresponguen al grup o subgrup d’equivalència en què es trobe classificada
l’ocupació corresponent, en la quantia establida en l’article 22.cinc.1.
B) Les pagues extraordinàries, que seran dos a l’any, incorporaran, cada una
d’estes, les quanties de sou i triennis fixades en l’article 22.cinc.2 d’esta llei, en funció del
grup o subgrup en què estiga classificada l’ocupació corresponent, i el complement
d’ocupació mensual que es perceba.
La valoració i meritació dels triennis, si és el cas, i de les pagues extraordinàries
s’efectuarà d’acord amb la normativa específica aplicable a este personal i, supletòriament,
amb la normativa dels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, en els termes de la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 312

Divendres 28 de desembre de 2012

Secc. I. Pàg. 36

C) Les retribucions complementàries de caràcter general, el component singular del
complement específic i el complement per incorporació, si és el cas, no experimentaran
cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2012, sense tindre en compte
la reducció aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, i sense perjuí, si és el
cas, del que disposa l’article 22.set d’esta llei.
D) El complement de dedicació especial, incloent-hi el concepte d’atenció
continuada, i la gratificació per servicis extraordinaris, les quanties dels quals seran
determinades pel ministre de Defensa dins dels crèdits que s’assignen per a cada una
d’estes finalitats; estos crèdits no experimentaran increment respecte als establits el 31
de desembre de 2012 en termes anuals.
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques podrà modificar la quantia dels
crèdits destinats a atendre la dedicació especial i la gratificació per servicis extraordinaris,
per a adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada programa i al grau de consecució
dels objectius fixats al programa.
En cap cas, les quanties assignades per complement de dedicació especial o per
gratificació per servicis extraordinaris originaran drets individuals respecte de valoracions
o apreciacions corresponents a períodes successius.
E) L’incentiu per anys de servici, les quanties i requisits del qual, per a la seua
percepció, seran fixades pel ministre de Defensa, amb un informe previ favorable del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Gastos.
Tres. Quan el Ministeri de Defensa haja subscrit concerts amb les universitats per a
la utilització de les institucions sanitàries del departament segons les bases establides per
al seu règim en el Reial Decret 1652/1991, d’11 d’octubre, el personal militar mèdic i
sanitari que ocupe llocs de treball, en estos centres, amb la condició de places vinculades
percebrà, l’any 2013, les retribucions bàsiques que li corresponga i, en concepte de
retribucions complementàries, els complements de destinació, específic i de productivitat
en les quanties establides en aplicació de la base tretze.huit, 4, 5 i 6.a) i b) del mencionat
reial decret.
Este personal podrà percebre, així mateix, l’ajuda per a vestuari, i el complement de
dedicació especial en concepte d’atenció continuada, segons el que establix l’apartat D)
del número anterior, així com les pensions per recompenses i les prestacions familiars
que els puguen correspondre.
Quatre. Els membres de les Forces Armades que ocupen llocs de treball inclosos en
les relacions de llocs de treball del Ministeri o dels seus organismes autònoms percebran
l’any 2013 les retribucions bàsiques corresponents a la seua ocupació militar i les
complementàries assignades al lloc que exercisquen, d’acord amb les quanties establides
en la present llei per als funcionaris de l’Estat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, en els termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, sense perjuí de continuar percebent les pensions i gratificacions que siguen
conseqüència de recompenses militars, així com l’ajuda per a vestuari en la mateixa
quantia i condicions que la resta del personal de les Forces Armades.
El que disposa este article ha de considerar-se sense perjuí de la regulació específica
que per a determinats conceptes i personal de les Forces Armades establix la normativa
vigent.
Article 29.

Retribucions del personal del cos de la Guàrdia Civil.

U. L’any 2013 les retribucions i altres remuneracions del personal del cos de la
Guàrdia Civil les retribucions bàsiques del qual s’imputen a l’article 10 de l’estructura
econòmica del gasto dels Pressupostos Generals de l’Estat no experimentaran increment
respecte a les vigents el 31 de desembre de 2012, sense tindre en compte la reducció
aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, i sense perjuí de la retribució per
antiguitat que els puga correspondre. Així mateix, percebran el complement de
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productivitat que, si és el cas, els atribuïsca el titular del departament, dins dels crèdits
previstos per a este fi. La quantia d’estos crèdits destinada al personal esmentat no
experimentarà increment respecte de l’assignada el 31 de desembre de 2012 en termes
anuals i homogenis de nombre i tipus de càrrecs.
Dos. L’any 2013 les retribucions a percebre pel personal del cos de la Guàrdia Civil
no inclòs en l’apartat anterior seran les següents:
A) El sou i els triennis que corresponguen al grup o subgrup d’equivalència en què
es trobe classificada l’ocupació corresponent, en la quantia establida en l’article 22.cinc.1
d’esta llei.
B) Les pagues extraordinàries, que seran dos a l’any, incorporaran, cada una
d’estes, les quanties de sou i triennis fixades en l’article 22.cinc.2 d’esta llei, en funció del
grup o subgrup que corresponga a l’ocupació que s’exercisca i el complement de
destinació mensual que es perceba.
La valoració i meritació dels triennis i de les pagues extraordinàries s’efectuarà
d’acord amb la normativa aplicable a este personal i, supletòriament, amb la normativa
dels funcionaris públics inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública, en els termes de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
C) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic, que no experimentaran
cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2012, sense tindre en compte
la reducció aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, i sense perjuí, si és el
cas, del que preveu l’article 22.set d’esta llei.
D) El complement de productivitat i les gratificacions per servicis extraordinaris es
regiran per les normes establides per als funcionaris de l’Estat inclosos en l’àmbit
d’aplicació de l’article 26 d’esta llei i les seues quanties seran determinades pel Ministeri
de l’Interior dins dels crèdits que s’assignen per a cada una d’estes finalitats. Estos crèdits
no experimentaran increment respecte de l’assignat el 31 de desembre de 2012, en
termes anuals.
Article 30.

Retribucions del personal del Cos Nacional de Policia.

U. L’any 2013 les retribucions i les altres remuneracions del personal del Cos
Nacional de Policia les retribucions bàsiques del qual s’imputen a l’article 10 de
l’estructura econòmica del gasto dels Pressupostos Generals de l’Estat i dels seus
organismes públics no experimentaran increment respecte a les vigents el 31 de
desembre de 2012, sense tindre en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, i sense perjuí de la retribució per antiguitat que els puga
correspondre. Així mateix, percebran el complement de productivitat que, si és el cas,
els atribuïsca el titular del departament, dins dels crèdits previstos per a este fi. La
quantia d’estos crèdits destinada a este personal no experimentarà increment respecte
de l’assignada el 31 de desembre de 2012 en termes anuals i homogenis de nombre i
tipus de càrrecs.
Dos. L’any 2013 les retribucions dels funcionaris del Cos Nacional de Policia no
inclosos en l’apartat anterior seran les següents:
A) El sou i els triennis que corresponguen al grup o subgrup d’equivalència en què
es trobe classificada, a efectes econòmics, la categoria corresponent, en la quantia
establida en l’article 22.cinc.1 d’esta llei.
B) Les pagues extraordinàries, que seran dos a l’any, incorporaran, cada una
d’estes, les quanties de sou i triennis fixades en l’article 22.cinc.2 d’esta llei, en funció del
grup o subgrup que corresponga a la categoria que s’exercisca, i el complement de
destinació mensual que es perceba.
La valoració i meritació dels triennis i de les pagues extraordinàries s’efectuarà
d’acord amb la normativa aplicable a este personal i, supletòriament, amb la normativa
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dels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública, en els termes de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
C) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic, que no experimentaran
cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2012, sense tindre en compte
la reducció aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, i sense perjuí del que
preveu l’article 22.set d’esta llei.
D) El complement de productivitat i les gratificacions per servicis extraordinaris
es regiran per les normes establides per als funcionaris de l’Estat inclosos en l’article
26 d’esta llei i les seues quanties seran determinades pel Ministeri de l’Interior dins
dels crèdits que s’assignen per a cada una d’estes finalitats. Estos crèdits no
experimentaran increment respecte dels assignats el 31 de desembre de 2012, en
termes anuals.
Article 31. Retribucions dels membres de les carreres judicial i fiscal, dels del cos de
secretaris judicials i del personal al servici de l’Administració de Justícia.
U. L’any 2013, d’acord amb el que disposa l’article 22.dos d’esta llei, les retribucions
dels membres de les carreres judicial i fiscal, que no experimentaran cap increment
respecte de les vigents el 31 de desembre de 2012, sense tindre en compte la reducció
aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, seran les següents:
1. El sou, a què es referixen els annexos I i IV, respectivament, de la Llei 15/2003,
de 26 de maig, reguladora del règim retributiu de les carreres judicial i fiscal, queda
establit per a l’any 2013 en les següents quanties, corresponents a dotze mensualitats:
Euros

Carrera judicial
President de l’Audiència Nacional (no magistrat del Tribunal Suprem)
President de sala de l’Audiència Nacional (no magistrat del Tribunal Suprem)
President del Tribunal Superior de Justicia
Magistrat
Jutge
Carrera fiscal
Fiscal superior de la comunitat autònoma
Fiscal
Advocat fiscal

–
23.937,24
22.676,88
23.108,76
20.541,84
17.973,60
–
23.108,76
20.541,84
17.973,60

2. La retribució per antiguitat o triennis que, si és el cas, corresponga.
3. Les pagues extraordinàries, que es meritaran d’acord amb la normativa
aplicable als funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
en els termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, seran dos a l’any per un import, cada una d’estes, d’una
mensualitat del sou, antiguitat o triennis, segons el cas, i la quantia que s’assenyala en
l’annex X de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2011.
4. Les retribucions complementàries i les variables i especials dels membres de les
carreres judicial i fiscal que no experimentaran cap increment respecte de les vigents el
31 de desembre de 2012 sense tindre en compte la reducció aprovada pel Reial Decret
Llei 20/2012, de 13 de juliol.
El crèdit total destinat a les retribucions variables per objectius dels membres de les
carreres judicial i fiscal assenyalades en el capítol III del títol I i en el títol II de la Llei
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15/2003 no podrà excedir el 5 per cent de la quantia global de les retribucions fixes dels
membres de les carreres judicial i fiscal, respectivament.
5. El que establix este apartat s’entén sense perjuí del que preveu l’article 9.2 de la
mencionada Llei 15/2003.
Dos. Els fiscals que, en desplegament de la Llei 24/2007, de 9 d’octubre, per la qual
es modifica la Llei 50/1981, de 30 de desembre, reguladora de l’estatut orgànic del
Ministeri Fiscal, siguen nomenats fiscals en cap d’una fiscalia d’àrea creada on hi haja
una secció de l’audiència provincial en seu diferent de la capital de província, percebran
el complement de destinació pel criteri de grup de població corresponent als fiscals
destinats en la seu de la fiscalia provincial i el complement de destinació en concepte de
representació, el complement específic i la quantia a incloure en pagues extraordinàries
que corresponen al tinent fiscal de la fiscalia provincial.
Els restants fiscals en cap d’una fiscalia d’àrea percebran el complement específic
corresponent al tinent fiscal de la fiscalia provincial.
Els fiscals en cap i tinents fiscals de la fiscalia provincial percebran les retribucions
complementàries i la quantia a incloure en pagues extraordinàries que haurien correspost
als fiscals en cap i tinents fiscals de l’audiència provincial, respectivament.
El tinent fiscal de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l’Estat percebrà les
retribucions complementàries i la quantia a incloure en pagues extraordinàries que
corresponen al tinent fiscal inspector de la Fiscalia General de l’Estat.
Els fiscals adscrits a fiscals de sala de la Fiscalia General de l’Estat i els fiscals de la
Unitat de Suport de la Fiscalia General de l’Estat percebran en concepte de complement
específic el corresponent als fiscals de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de
l’Estat.
Els fiscals degans de seccions territorials de fiscalia provincial percebran, en concepte
de complement específic, el corresponent als fiscals coordinadors.
Els fiscals degans de seccions especialitzades percebran les retribucions
complementàries i paga extraordinària corresponents als fiscals degans de seccions
territorials.
Els fiscals de la categoria segona, no coordinadors, de les fiscalies de comunitat
autònoma, incloent-hi els de les seccions territorials d’eixes fiscalies, percebran el
complement de destinació i la quantia a incloure en la paga extraordinària corresponents
als tinents fiscals de fiscalia de comunitat autònoma, excepte en aquelles comunitats
autònomes en què la fiscalia no estiga disgregada orgànicament en fiscalia de la
comunitat autònoma i fiscalia provincial de la província on tinga la seua seu.
Tres. L’any 2013, d’acord amb el que disposa l’article 22.dos d’esta llei, les
retribucions dels membres del cos de secretaris judicials i dels cossos al servici de
l’Administració de Justícia, que no experimentaran cap increment respecte de les vigents
el 31 de desembre de 2012, sense tindre en compte la reducció aprovada pel Reial Decret
Llei 20/2012, de 13 de juliol, seran les següents:
1. El sou, d’acord amb el detall que a continuació es reflectix, i la retribució per
antiguitat o triennis que, si és el cas, els corresponga.
a) El sou dels membres del cos de secretaris judicials queda establit per a l’any 2013
en les següents quanties, corresponents a dotze mensualitats:
Euros

Secretaris judicials de primera categoria
Secretaris judicials de segona categoria
Secretaris judicials de tercera categoria

17.973,60
17.083,44
15.872,16

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 312

Divendres 28 de desembre de 2012

Secc. I. Pàg. 40

b) El sou dels funcionaris dels cossos al servici de l’Administració de Justícia queda
establit per a l’any 2013 en les següents quanties, corresponents a dotze mensualitats:
Euros

Metges forenses i facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències
Forenses
Gestió processal i administrativa
Tramitació processal i administrativa
Auxili judicial
Tècnics especialistes de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses
Ajudants de laboratori de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses

15.406,20
13.303,32
10.934,16
9.917,88
13.303,32
10.934,16

c) Els triennis perfeccionats amb anterioritat a l’1 de gener de 2004, en els cossos al
servici de l’Administració de Justícia declarats a extingir per la Llei Orgànica 19/2003, de
23 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder
Judicial, queden establits per a l’any 2013 en les següents quanties corresponents a
dotze mensualitats:
Euros

Cos d’oficials
Cos d’auxiliars
Cos d’agents judicials
Cos de tècnics especialistes
Cos d’auxiliars de laboratori
Cos d’agents de laboratori a extingir
Cos de secretaris de jutjats de pau de municipis amb
més de 7.000 habitants a extingir

532,56
410,52
354,48
532,56
410,52
354,48
599,16

Els triennis perfeccionats amb anterioritat a l’1 de gener de 1995 pel personal
enquadrat en els cossos de metges forenses i tècnics facultatius queden establits per a
l’any 2013 en 642,12 euros anuals, corresponents a dotze mensualitats.
2. Les pagues extraordinàries, que es meritaran d’acord amb la normativa aplicable
als funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els
termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, seran dos a l’any per un import, cada una d’estes, d’una mensualitat del
sou, antiguitat o triennis, segons el cas, i la quantia complementària que s’assenyala en
l’annex XI de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2011.
3.a) El complement general de lloc per als llocs adscrits als funcionaris del cos de
secretaris judicials, quan els siga aplicable el Reial Decret 2033/2009, de 30 de desembre,
queda establit per a l’any 2013 en les següents quanties, corresponents a dotze
mensualitats:
Euros

Llocs de tipus I
Llocs de tipus II
Llocs de tipus III
Llocs de tipus IV
Llocs de tipus V

16.107,48
13.758,36
13.136,16
13.036,92
9.427,20
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Les restants retribucions complementàries, variables i especials dels funcionaris del
paràgraf anterior no experimentaran cap increment respecte de les vigents el 31 de
desembre de 2012, sense tindre en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, i sense perjuí, si és el cas, del que preveu l’article 22.set d’esta
llei.
Els membres del cos de secretaris judicials que ocupen llocs diferents dels assenyalats
en el primer paràgraf d’este número 3.a) percebran les retribucions complementàries,
variables i especials establides en el Reial Decret 1130/2003, de 5 de setembre, que no
experimentaran increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2012, sense
tindre en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.
3.b) El complement general de lloc de treball per als llocs adscrits als funcionaris
dels cossos al servici de l’Administració de Justícia, a què es referix l’apartat tres.1.b)
d’este mateix article, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 1033/2007, de 20
de juliol, queda establit per a l’any 2013 en les quanties següents, corresponents a dotze
mensualitats:

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

Tramitació processal i administrativa i ajudants de laboratori de
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses

Auxili judicial

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

Tipus

Subtipus

Euros

I
I
II
II
III
III
IV
IV
I
I
II
II
III
III
IV
I
I
II
II
III
III
IV

A
B
A
B
A
B
C
D
A
B
A
B
A
B
C
A
B
A
B
A
B
C

3.982,92
4.757,76
3.667,20
4.442,04
3.509,40
4.284,24
3.351,60
3.509,76
3.456,96
4.231,92
3.141,48
3.916,32
2.983,56
3.758,40
2.825,88
2.715,48
3.490,44
2.399,76
3.174,72
2.241,96
3.016,92
2.084,16
18.808,32
18.565,68
18.322,92
5.085,96

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

Les restants retribucions complementàries, variables i especials dels funcionaris a
què es referix el paràgraf anterior no experimentaran cap increment respecte de les
vigents el 31 de desembre de 2012, sense tindre en compte la reducció aprovada pel
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, i sense perjuí del que disposa l’article 22.set
d’esta llei.
4. En les retribucions complementàries a què es fa referència en els números 3.a) i
3.b) anteriors, es consideraran incloses les quantitats que, en cada cas, es reconeixen en
concepte de paga addicional complementària en l’apartat segon de l’Acord del Consell de
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Ministres de 8 de maig de 2009 publicat per l’Orde 1230/2009, de 18 de maig, del Ministeri
de la Presidència.
Quatre. L’any 2013 les retribucions bàsiques i complementàries corresponents als
funcionaris a què es referix l’article 145.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
Poder Judicial, segons redacció feta per la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, no
experimentaran cap increment respecte a les vigents el 31 de desembre de 2012, sense
tindre en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, i
sense perjuí del que preveu l’article 22.set d’esta llei.
Cinc. L’any 2013 les retribucions dels membres del Poder Judicial i del Ministeri
Fiscal a què es referixen els números següents no experimentaran variació respecte de
les vigents el 31 de desembre de 2012, sense tindre en compte la reducció aprovada pel
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. Es percebran segons les quanties que es
reflectixen a continuació per a cada un d’ells:
1. Les dels presidents de sala del Tribunal Suprem i del president de l’Audiència
Nacional (magistrats del Tribunal Suprem) en les quanties següents:
Sou (a percebre en 14 mensualitats)
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats)
TOTAL

27.518,12 €
82.261,44 €
109.779,56 €

Les dels magistrats del Tribunal Suprem i dels presidents de sala de l’Audiència
Nacional (magistrats del Tribunal Suprem), en les quanties següents:
Sou (a percebre en 14 mensualitats)
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats)
TOTAL

26.069,96 €
80.853,00 €
106.922,96 €

2. Les del fiscal general de l’Estat, en la quantia de 113.838,96 euros a percebre en
dotze mensualitats sense dret a pagues extraordinàries.
Les del tinent fiscal del Tribunal Suprem, en les quanties següents:
Sou (a percebre en 14 mensualitats)
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats)
TOTAL

27.518,12 €
82.261,44 €
109.779,56 €

Les del fiscal en cap inspector, del fiscal en cap de la Fiscalia davant del Tribunal
Constitucional i del fiscal en cap de la Fiscalia de l’Audiència Nacional, en les quanties
següents:
Sou (a percebre en 14 mensualitats)
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats)
TOTAL

26.069,96 €
82.261,44 €
108.331,40 €

Les dels fiscals en cap de la Fiscalia del Tribunal de Comptes, de la Secretaria
Tècnica i de la Unitat de Suport del Fiscal General de l’Estat i de les fiscalies especials
antidroga i contra la corrupció i la criminalitat organitzada i les dels fiscals de sala del
Tribunal Suprem en les quanties següents:
Sou (a percebre en 14 mensualitats)
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats)
TOTAL

26.069,96 €
80.853,00 €
106.922,96 €
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3. Els membres del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal a què es referixen els
números anteriors d’este apartat, a excepció del fiscal general de l’Estat que es regula en
el paràgraf següent, percebran 14 mensualitats de la retribució per antiguitat o triennis, si
és el cas, que els corresponga. Així mateix, percebran dos pagues a l’any per la quantia
que es detalla, per a cada un dels càrrecs, en l’annex X de la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011. Estes quanties es
meritaran d’acord amb la normativa sobre pagues extraordinàries aplicable als funcionaris
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.
El fiscal general de l’Estat percebrà, a més de la quantia assenyalada en el número
2 d’este apartat, 14 mensualitats de la retribució per antiguitat o triennis, si és el cas, que
li corresponga i les derivades de l’aplicació de l’article 32.quatre, número 3, paràgraf
segon, de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2008, en les quanties previstes en el número 3, segon paràgraf, de l’article 32.cinc.B)
de la Llei 26/2009, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2010.
4. El sou i les retribucions complementàries dels membres del Poder Judicial i del
Ministeri Fiscal a què es referixen els punts 1 i 2 del present apartat seran les establides
en estos i en el punt 3 del mateix apartat, i queden excloses, a este efecte, de l’àmbit
d’aplicació de la Llei 15/2003, de 26 de maig, reguladora del règim retributiu de les
carreres judicial i fiscal, sense perjuí del dret a la meritació de les retribucions especials
que els corresponguen en les quanties previstes en el número 4 de l’article 32.cinc.B) de
l’esmentada Llei 26/2009.
Article 32. Retribucions del personal estatutari i del personal de la Seguretat Social no
estatutari.
U. L’any 2013 les retribucions del personal funcionari de l’Administració de la
Seguretat Social, ja homologat amb la resta del personal de l’Administració General de
l’Estat, seran les establides en l’article 26 d’esta llei.
Dos. L’any 2013 el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Llei 3/1987,
d’11 de setembre, sobre retribucions del personal estatutari de l’Institut Nacional de la
Salut, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació, en les quanties
assenyalades per a estos conceptes retributius en l’article 26.u.A), B) i C) d’esta llei,
sense perjuí del que establix la disposició transitòria segona, dos, de l’esmentat reial
decret llei, i que la quantia anual del complement de destinació, fixat en la lletra C) de
l’esmentat article 26.u, se satisfaça en catorze mensualitats.
Als efectes de l’aplicació, per al mencionat personal estatutari, del que disposa l’article
26.u.B) la present llei, la quantia del complement de destinació corresponent a cada una
de les pagues extraordinàries es farà efectiva també en catorze mensualitats, quantia que
es calcularà en una dotzena part dels corresponents imports per nivells assenyalats en
l’article 26.u.C).
L’import de les retribucions corresponents als complements específic i d’atenció
continuada que, si és el cas, estiguen fixats al mencionat personal, no experimentarà cap
increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2012, sense tindre en compte la
reducció aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, i sense perjuí del que
preveu l’article 22.set d’esta llei.
La quantia individual del complement de productivitat es determinarà d’acord amb els
criteris assenyalats en l’article 2.tres.c) i disposició transitòria tercera del Reial Decret Llei
3/1987, i en les altres normes dictades per a desplegar-la.
Tres. L’any 2013 les retribucions del restant personal funcionari i estatutari de l’àmbit
d’aplicació d’este article no experimentaran increment respecte de les vigents el 31 de
desembre de 2012, sense tindre en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol.
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CAPÍTOL III
Altres disposicions en matèria de règim del personal actiu
Article 33.

Prohibició d’ingressos atípics.

Els empleats públics compresos dins de l’àmbit d’aplicació de la present llei, a
excepció dels sotmesos al règim d’aranzel, no podran percebre cap participació dels
tributs, comissions o altres ingressos de qualsevol naturalesa que corresponguen a
l’Administració o a qualsevol poder públic com a contraprestació de qualsevol servici o
jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades, encara que les tinguen atribuïdes
normativament, i hauran de percebre únicament les remuneracions del règim retributiu
corresponent, sense perjuí del que siga aplicable del sistema d’incompatibilitats i del que
disposa la normativa específica sobre gaudi de vivenda per raó del treball o càrrec exercit.
Article 34.

Recompenses, creus, medalles i pensions de mutilació.

U. L’any 2013 les quanties a percebre pels conceptes de recompenses, creus,
medalles i pensions de mutilació no experimentaran increment respecte de les
reconegudes el 31 de desembre de 2012.
Dos. La Creu Llorejada de Sant Ferran i la Medalla Militar individual es regiran per la
seua legislació especial.
Tres. La Creu a la Constància i les diferents categories del Reial i Militar Orde de
Sant Hermenegild es regiran pel que establix el Reial Decret 1189/2000, de 23 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament del Reial i Militar Orde de Sant Hermenegild.
Article 35.

Altres normes comunes.

U. El personal contractat administratiu i els funcionaris de cossos de sanitaris locals,
així com el personal les retribucions en 2012 del qual no corresponguen a les establides
amb caràcter general en el títol III de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2012, i no els siguen aplicables les establides expressament en
el mateix títol de la present llei, continuaran percebent, durant l’any 2013, les retribucions
vigents el 31 de desembre de 2012, sense tindre en compte la reducció aprovada pel
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.
Dos. En l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms i agències
estatals, en els casos d’adscripció durant l’any 2013 d’un funcionari subjecte a un règim
retributiu diferent del corresponent al lloc de treball a què s’adscriu, el funcionari percebrà
les retribucions que corresponguen al lloc de treball que exercisca, amb l’oportuna
assimilació prèvia de les retribucions bàsiques que autoritze el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, a proposta dels departaments ministerials interessats.
Només als efectes de l’assimilació a què es referix el paràgraf anterior, es podrà
autoritzar que la quantia de la retribució per antiguitat siga la procedent d’acord amb el
règim retributiu d’origen del funcionari.
Tres. Les indemnitzacions per raó del servici seguiran percebent-se en les quanties
vigents en 2012.
Article 36. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal
laboral i no funcionari.
U. Durant l’any 2013 serà necessari informe favorable del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques per a determinar o modificar les condicions retributives del
personal laboral i no funcionari al servici de:
a) L’Administració General de l’Estat i els seus organismes autònoms.
b) Les entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social.
c) Les agències estatals, de conformitat amb la seua normativa específica.
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d) Les restants entitats públiques empresarials i la resta dels organismes i ens
públics, en les condicions i pels procediments que a este efecte establisca la Comissió
Interministerial de Retribucions, atenent les característiques específiques d’aquelles.
Dos. Es consideraran com a determinació o modificació de condicions retributives
del personal no funcionari les actuacions següents:
a) Determinació de les retribucions de llocs de nova creació.
b) Firma de convenis col·lectius, acords o instruments semblants subscrits pels
organismes esmentats en l’apartat u anterior, així com les seues revisions i les adhesions
o extensions.
c) Aplicació del conveni únic per al personal laboral de l’Administració de l’Estat i
dels convenis col·lectius d’àmbit sectorial, així com les seues revisions i les adhesions o
extensions.
d) Fixació de retribucions per mitjà de contracte individual, ja es tracte de personal
fix o contractat per un temps determinat, quan no estiguen regulades en tot o en part per
mitjà de conveni col·lectiu, a excepció del personal temporal subjecte a la relació laboral
de caràcter especial regulada en l’article 2, apartat 1, lletra e) del Reial Decret Legislatiu
1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors. No obstant això, s’haurà de facilitar informació de les retribucions d’este
últim personal al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Se n’exceptua,
igualment, la fixació de les retribucions del personal a què es referix el Reial Decret
451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i
directius en el sector públic empresarial i altres entitats, que s’atindrà al que disposa eixa
norma.
e) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral, amb
caràcter individual o col·lectiu, encara que es deriven de l’aplicació extensiva del règim
retributiu dels funcionaris públics.
f) Determinació de les retribucions corresponents al personal contractat a l’exterior.
Tres. L’informe mencionat en l’apartat u d’este article afectarà tots els organismes,
entitats i agències assenyalats en les lletres a), b) i c) i els de l’apartat d) en els termes
que determine la Comissió Interministerial de Retribucions, i serà emés pel procediment i
amb l’abast previst en els punts següents:
1. Els organismes afectats remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques el corresponent projecte, amb caràcter previ al seu acord o firma en el cas dels
convenis col·lectius o contractes individuals, acompanyat de la valoració de tots els seus
aspectes econòmics.
2. L’informe, que en el supòsit de projectes de convenis col·lectius, acords o
instruments semblants serà evacuat en el termini màxim de quinze dies a comptar de la
data de recepció del projecte i de la seua valoració, versarà sobre tots aquells extrems de
què es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de gasto públic, tant per a
l’any 2013 com per a exercicis futurs i, especialment, pel que fa a la determinació de la
massa salarial corresponent i al control del seu creixement, sense perjuí del que disposa
l’article 27 d’esta llei.
Quatre. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques determinarà i, si és el
cas, actualitzarà les retribucions del personal laboral en l’exterior d’acord amb les
circumstàncies específiques de cada país.
Cinc. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en esta matèria ometent el tràmit
d’informe o en contra d’un informe desfavorable, així com els pactes que impliquen
creixements salarials per a exercicis successius contraris als que determinen les futures
lleis de pressupostos.
No es podran autoritzar gastos derivats de l’aplicació de les retribucions per a l’any
2013 sense el compliment dels requisits establits en este article.
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Contractació de personal laboral a càrrec dels crèdits d’inversions.

U. Els departaments ministerials, organismes autònoms, agències estatals i entitats
gestores de la Seguretat Social podran formalitzar durant l’any 2013, a càrrec dels
respectius crèdits d’inversions, contractacions de personal de caràcter temporal per a la
realització d’obres o servicis, sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que la contractació tinga com a objecte l’execució d’obres per administració
directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l’Estat, o la realització de servicis
que tinguen la naturalesa d’inversions.
b) Que estes obres o servicis corresponguen a inversions previstes i aprovades en
els Pressupostos Generals de l’Estat.
c) Que les obres o els servicis no puguen ser executats amb el personal fix de
plantilla i no hi haja prou disponibilitat en el crèdit pressupostari destinat a la contractació
de personal.
Dos. La contractació podrà excedir l’exercici pressupostari quan es tracte d’obres o
servicis que hagen d’excedir eixe exercici i corresponguen a projectes d’inversió de
caràcter plurianual que complisquen els requisits que per a estos es preveu en l’article 47
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, o en esta mateixa Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013.
Tres. Els contractes hauran de tindre l’informe, amb caràcter previ a la seua
formalització, de l’Advocacia de l’Estat en el departament, organisme o entitat que, en
especial, es pronunciarà sobre la modalitat de contractació utilitzada i l’observança en les
clàusules del contracte dels requisits i les formalitats exigits per la legislació laboral.
Quatre. Els contractes regulats en el present article seran objecte de fiscalització
prèvia en els casos en què siga preceptiva, de conformitat amb el que disposen els
articles 152 a 156 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. A este
efecte, els crèdits d’inversions es consideraran adequats per a la contractació de personal
eventual si no hi ha prou crèdit per a això en el concepte pressupostari destinat
específicament a eixa finalitat.
En els organismes autònoms de l’Estat amb activitats industrials, comercials,
financeres o anàlogues, i en les entitats públiques empresarials, esta contractació
requerirà un informe favorable del corresponent interventor delegat, que versarà sobre la
no-disponibilitat de crèdit en el concepte pressupostari destinat a la contractació de
personal eventual en el capítol corresponent. En cas de disconformitat amb l’informe
emés, l’organisme autònom o l’entitat pública empresarial podrà elevar l’expedient al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la seua resolució.
Article 38. Competència del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en matèria
de costos del personal al servici del sector públic.
Tots els acords, convenis, pactes o instruments semblants, així com les mesures que
s’adopten en el compliment o desplegament d’estos, adoptats en l’àmbit dels
departaments ministerials, organismes, agències estatals, entitats públiques empresarials
i la resta d’ens públics del sector públic estatal requeriran, per a la seua plena efectivitat,
l’informe previ i favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de
la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Gastos, i seran nuls de ple dret els que
s’aconseguisquen sense eixe informe, sense que en cap cas se’n puga derivar,
directament o indirectament, increment del gasto públic en matèria de costos de personal
i/o increment de retribucions.
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TÍTOL IV
De les pensions públiques
CAPÍTOL I
Revaloració de pensions
Article 39.

Revaloració de pensions.

Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com de classes
passives, experimentaran en 2013 amb caràcter general un increment de l’1 per cent, en
els termes que s’indiquen en els articles corresponents d’esta llei.
CAPÍTOL II
Determinació inicial de les pensions del Règim de Classes Passives de l’Estat i de
les especials de guerra
Article 40.
l’Estat.

Determinació inicial de les pensions del Règim de Classes Passives de

U. El que disposa este article s’aplicarà a les pensions ordinàries i extraordinàries
que, en favor propi o en el dels seus familiars, cause el personal inclòs en l’àmbit de
cobertura del Règim de Classes Passives de l’Estat que s’indica a continuació agrupat
d’acord amb la seua legislació reguladora:
1. Personal al qual s’aplica el títol I del text refós de la Llei de Classes Passives de
l’Estat, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril:
a) Els funcionaris de carrera de caràcter civil de l’Administració de l’Estat, de
l’Administració de Justícia, de les Corts Generals i d’altres òrgans constitucionals o
estatals la legislació reguladora dels quals així ho preveja, els transferits a les comunitats
autònomes, així com el personal militar de carrera, el personal militar de complement i el
de les escales de tropa i marineria professional que tinga adquirit el dret a romandre en
les Forces Armades fins a l’edat de retir, que, després del 31 de desembre de 1984, es
trobe en qualsevol situació administrativa i no haja sigut declarat jubilat o retirat abans
d’esta data.
b) El personal que, a partir d’1 de gener de 1986, es trobe com a funcionari en
pràctiques i el que, a partir d’1 de gener 1985, fóra alumne d’alguna escola o acadèmia
militar i haja sigut promogut a cavaller alferes cadet, alferes alumne, sergent alumne o
guardiamarina.
c) Els funcionaris interins nomenats abans d’1 de gener de 1965 i que hagen
percebut sou detallat en els Pressupostos Generals de l’Estat amb càrrec a personal,
quan el fet causant dels drets passius s’haja produït després del 31 de desembre de
1985.
2. Personal al qual s’aplica la legislació vigent el 31 de desembre de 1984, amb les
modificacions que es recullen en el títol II del text refós de la Llei de Classes Passives de
l’Estat:
a) Els funcionaris de carrera de caràcter civil de l’Administració de l’Estat, de
l’Administració de Justícia, de les Corts Generals i d’altres òrgans constitucionals o
estatals la legislació reguladora dels quals així ho preveja, els transferits a les comunitats
autònomes, així com el personal militar de carrera, el personal militar de complement i el
de les escales de tropa i marineria professional que tinga adquirit el dret a romandre en
les Forces Armades fins a l’edat de retir, que, amb anterioritat a l’1 de gener de 1985, haja
mort o haja sigut declarat jubilat o retirat.
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b) Els funcionaris interins nomenats abans d’1 de gener de 1965 i que hagen
percebut sou detallat en els Pressupostos Generals de l’Estat amb càrrec a personal,
quan el fet causant dels drets passius s’haja produït amb anterioritat a l’1 de gener de
1986.
Dos. Per a la determinació inicial de les pensions causades pel personal mencionat
en l’apartat u.1 d’este article, es tindran en compte per a 2013 els havers reguladors que
s’indiquen a continuació:
a) Havers reguladors per al personal ingressat en algun cos, escala, plaça, ocupació
o categoria administrativa després d’1 de gener de 1985:
Grup/Subgrup
Llei 7/2007

Haver regulador
euros/any

A1
A2
B
C1
C2
E (Llei 30/1984) i agrupacions
professionals (Llei 7/2007)

40.058,07
31.526,72
27.606,75
24.213,06
19.156,55
16.332,48

b) Havers reguladors per al personal ingressat amb anterioritat a l’1 de gener de 1985:
ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT
Índex de proporcionalitat

Haver regulador
euros/any

10
8
6
4
3

40.058,07
31.526,72
24.213,06
19.156,55
16.332,48

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Índex
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

40.058,07
40.058,07
40.058,07
40.058,07
40.058,07
40.058,07
40.058,07
31.526,72
27.606,76
19.156,55
16.332,48
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Haver regulador
euros/any

Cos

Secretari general
Lletrats
Gerent

40.058,07
40.058,07
40.058,07

CORTS GENERALS
Cos

Haver regulador
euros/any

Lletrats
Arxivers-bibliotecaris
Assessors facultatius
Redactors, taquígrafs i estenotipistes
Tècnic administratiu
Administratiu
Uixers

40.058,07
40.058,07
40.058,07
40.058,07
40.058,07
24.213,06
19.156,55

Tres. Per a la determinació inicial de les pensions causades pel personal mencionat
en l’apartat u.2 d’este article, que produïsquen efectes econòmics a partir d’1 de gener de
2013, es tindran en compte les bases reguladores que resulten d’aplicar les regles
següents:
a) Es prendrà l’import que corresponga al causant pels conceptes de sou i, si és el
cas, grau, en funció del cos o dels índexs multiplicador o de proporcionalitat i grau de
carrera administrativa que tinga assignat el 31 de desembre de 1984 el cos, carrera,
escala, plaça, ocupació o categoria a què pertanga aquell, i que es recullen a continuació:
ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT

Índex de
proporcionalitat

Grau

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

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

Grau especial

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

26.853,95
26.115,90
25.377,91
23.163,80
22.786,95
22.048,96
21.310,95
20.572,87
19.834,84
19.162,05
18.571,75
17.981,42
17.391,08
16.800,78
16.210,43
14.597,97
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Índex de
proporcionalitat

Grau

6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3

4
3
2
1
1
3
2
2
1
1
3
2
1

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

Grau especial

14.155,36
13.712,82
13.270,17
14.313,78
12.827,55
10.801,79
12.889,21
10.506,65
11.403,85
10.211,48
9.326,61
9.105,27
8.883,97

(12 per 100)

(24 per 100)
(12 per 100)

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Índex
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

43.853,25
41.545,18
36.929,03
32.312,90
30.004,85
27.696,77
23.080,64
20.772,58
18.464,53
13.848,39
11.540,33

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cos

Secretari general
Lletrats
Gerent

Import per concepte
de sou en
còmput anual
–
Euros

41.545,18
36.929,03
36.929,03
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CORTS GENERALS
Import per concepte
de sou en
còmput anual
–
Euros

Cos

Lletrats
Arxivers-bibliotecaris
Assessors facultatius
Redactors,
taquígrafs
estenotipistes
Tècnic administratiu
Administratiu
Uixers

24.167,79
24.167,79
24.167,79
i

22.193,61
22.193,61
13.365,78
10.572,48

b) A la quantitat resultant del que establix la lletra anterior se sumarà la quantia que
s’obtinga de multiplicar el nombre de triennis acreditats pel valor unitari de cada trienni en
funció del cos, carrera, escala, plaça, ocupació o categoria en què haja prestat servicis el
causant, atenent, si és el cas, els índexs de proporcionalitat o multiplicadors assignats a
estos en els quadros següents:
ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT
Índex de
proporcionalitat

Valor unitari del trienni
en còmput anual
–
Euros

10
8
6
4
3

867,51
694,02
520,48
347,03
260,26

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Índex
multiplicador

Valor unitari del trienni
en còmput anual
–
Euros

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

1.615,63
1.500,25
1.384,84
1.154,01
1.040,05
  923,24
  692,42
  577,03
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Valor unitari del trienni
en còmput anual
–
Euros

Cos

Secretari general
Lletrats
Gerent

1.615,63
1.615,63
1.615,63

CORTS GENERALS

Cos

Valor unitari del trienni
en còmput anual
–
Euros

Lletrats
Arxivers-bibliotecaris
Assessors facultatius
Redactors, taquígrafs i estenotipistes
Tècnic administratiu
Administratiu
Uixers

988,17
988,17
988,17
988,17
988,17
592,92
395,25

Quatre. L’import mensual de les pensions a què es referix este article s’obtindrà
dividint per 14 la quantia anual calculada segons el que disposen les regles contingudes
en els apartats precedents i d’acord amb la legislació que siga aplicable.
Article 41.

Determinació inicial de les pensions especials de guerra.

U. L’import de les pensions reconegudes a l’empara de la Llei 5/1979, de 18 de
setembre, en favor de familiars de morts com a conseqüència de la Guerra Civil, no podrà
ser inferior, per a 2013, a la quantia mínima de les pensions de viudetat de majors de 65
anys en el sistema de la Seguretat Social, excepte per a les pensions causades pel
personal no funcionari en favor d’òrfens no incapacitats, la quantia de les quals serà de
1.819,82 euros anuals.
Dos. 1. Les pensions reconegudes a l’empara de la Llei 35/1980, de 26 de juny, de
mutilats de guerra excombatents de la zona republicana, els causants de les quals no
tinguen la condició de militar professional de les forces i els instituts armats, es fixen per a
2013 en les quanties següents:
a) La pensió de mutilació serà la que resulte d’aplicar els percentatges establits per
a cada grau d’incapacitat a la quantitat de 4.949,93 euros anuals.
b) La suma de la remuneració bàsica, la remuneració substitutòria de triennis i les
remuneracions suplementàries en compensació per retribucions no percebudes serà de
13.349,85 euros anuals.
c) Les pensions en favor de familiars seran iguals a la quantia mínima de les
pensions de viudetat de majors de 65 anys en el sistema de la Seguretat Social, excepte
per a les pensions en favor d’òrfens no incapacitats, la quantia de les quals serà de
1.819,82 euros anuals.
2. L’import de les pensions en favor de familiars d’excombatents que tinguen la
condició de militar professional, reconegudes a l’empara de la Llei 35/1980, no podrà ser
inferior, per a 2013, a la quantia mínima de les pensions de viudetat de majors de 65 anys
en el sistema de la Seguretat Social.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 312

Divendres 28 de desembre de 2012

Secc. I. Pàg. 53

Tres. Les pensions reconegudes a l’empara de la Llei 6/1982, de 29 de març, sobre
retribució bàsica a mutilats civils de guerra, es fixen, per a 2013, en les quanties següents:
a) La retribució bàsica per als que tinguen reconeguda una incapacitat de segon,
tercer o quart grau, en 9.344,89 euros anuals.
b) Les pensions en favor de familiars, en la quantia mínima de les pensions de
viudetat de majors de 65 anys en el sistema de la Seguretat Social.
Quatre. Les pensions reconegudes a l’empara del Decret 670/1976, de 5 de març,
en favor de mutilats de guerra que no es van poder integrar en el Cos de Cavallers
Mutilats de Guerra per la Pàtria, s’establiran, per a 2013, en l’import que resulte d’aplicar
els percentatges establits per a cada grau d’incapacitat a la quantia de 5.930,64 euros
anuals.
Cinc. La quantia per a 2013 de les pensions causades a l’empara 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, es fixarà aplicant l’import pels conceptes de sou i grau que
siguen procedents entre els continguts en el precedent article 40.tres.a).
Les quanties d’estes pensions no podran ser inferiors a les següents:
a) En les pensions en favor de causants, 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.
b) En les pensions de viudetat, a la quantia mínima de les pensions de viudetat de
majors de 65 anys en el sistema de la Seguretat Social.
Sis. L’import mensual de les pensions a què es referix este article s’obtindrà dividint
per 12 la quantia anual establida segons el que disposen els apartats precedents i d’acord
amb la legislació que siga aplicable.
Junt amb les dotze mensualitats ordinàries s’abonaran dos mensualitats
extraordinàries del mateix import, excepte en les pensions de mutilació reconegudes a
l’empara de la Llei 35/1980, de 26 de juny.
No obstant el que establix l’últim incís del paràgraf anterior, quan el mutilat siga
classificat com a útil d’acord amb el que disposa l’esmentada llei, tindrà dret a les
mencionades mensualitats extraordinàries.
CAPÍTOL III
Limitacions en l’assenyalament inicial de les pensions públiques
Article 42.

Limitació de l’assenyalament inicial de les pensions públiques.

U. L’import a percebre com a conseqüència de l’assenyalament inicial de les
pensions públiques enumerades en l’article 42 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 1989, no podrà superar, durant l’any 2013, la
quantia íntegra de 2.548,12 euros mensuals, sense perjuí de les pagues extraordinàries
que puguen correspondre al seu titular, la quantia de les quals també estarà afectada per
l’esmentat límit.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, si el pensionista té dret a percebre
menys o més de 14 pagues a l’any, incloent-hi les extraordinàries, este límit mensual
haurà de ser adequat per a aconseguir o no superar la quantia íntegra anual de 35.673,68
euros.
Dos. Quan un mateix titular cause simultàniament dret a dos o més pensions
públiques, l’import conjunt a percebre com a conseqüència de l’assenyalament inicial de
totes les pensions estarà subjecte als mateixos límits que s’establixen en l’apartat anterior.
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A este efecte es determinarà, en primer lloc, l’import íntegre de cada una de les
pensions públiques de què es tracte i, si la suma de totes estes excedix els 2.548,12
euros mensuals, es reduiran proporcionalment fins a absorbir este excés.
No obstant això, si alguna de les pensions que es causen està a càrrec del fons
especial d’una de les mutualitats de funcionaris incloses en l’article 42.1.c) de la Llei
37/1988, de 28 de desembre, la minoració o supressió s’efectuarà preferentment sobre
l’import íntegre d’esta pensió i, si és possible, en el moment del seu reconeixement, i amb
posterioritat, si és necessari, es reduiran proporcionalment les restants pensions perquè
la suma de totes no supere l’indicat límit màxim.
Tres. Quan s’efectue l’assenyalament inicial d’una pensió pública en favor de qui ja
estiga percebent una altra o altres pensions públiques, si la suma conjunta de l’import
íntegre de totes estes supera els límits establits en l’apartat u d’este article, es minorarà o
suprimirà de l’import íntegre de la nova pensió la quantia que excedisca el mencionat
límit.
No obstant això, si la nova pensió, en el present o en anteriors exercicis econòmics, té
la consideració de renda exempta d’acord amb el que disposa la legislació reguladora de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a sol·licitud del seu titular, es minorarà
o se suprimirà la pensió o pensions públiques que l’interessat haja causat anteriorment.
En estos supòsits, els efectes de la regularització es retrotrauran al dia 1 de gener de
l’any en què se sol·licite o a la data inicial d’abonament de la nova pensió, si esta és
posterior.
Quatre. Si en el moment de l’assenyalament inicial a què es referixen els apartats
anteriors els organismes o entitats competents no poden conéixer la quantia i naturalesa
de les altres pensions que corresponguen al beneficiari, l’assenyalament inicial es
realitzarà amb caràcter provisional fins que es practiquen les oportunes comprovacions.
La regularització definitiva dels assenyalaments provisionals suposarà, si és el cas,
l’exigència del reintegrament del que haja percebut indegudament el titular de la pensió.
Este reintegrament podrà efectuar-se a càrrec de les successives mensualitats de pensió.
Cinc. Si després de la minoració o supressió de l’import de l’assenyalament inicial a
què es referixen els apartats dos i tres d’este article es modifica, per qualsevol
circumstància, la quantia o composició de les altres pensions públiques percebudes pel
titular, es revisaran d’ofici o a instància de part les limitacions que s’hagen efectuat, amb
efectes del primer dia del mes següent al de la variació.
En tot cas, els assenyalaments inicials realitzats en supòsits de concurrència de
pensions públiques estaran subjectes a revisió periòdica.
Sis. La minoració o supressió de l’import en els assenyalaments inicials de pensions
públiques que es puga efectuar per aplicació de les normes limitadores no significarà
minva o perjuí d’altres drets annexos al reconeixement de la pensió.
Set. El límit màxim de percepció establit en este article no s’aplicarà a les següents
pensions públiques que es causen durant l’any 2013:
a) Pensions extraordinàries del sistema de la Seguretat Social i del Règim de
Classes Passives de l’Estat originades per actes terroristes.
b) Pensions extraordinàries reconegudes a l’empara de la disposició addicional
quaranta-tres de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
de l’orde social.
c) Pensions excepcionals derivades d’atemptats terroristes reconegudes a l’empara
del Reial Decret Llei 6/2006, de 23 de juny.
Huit. Quan en el moment de l’assenyalament inicial de les pensions públiques
concórreguen en un mateix titular alguna o algunes de les pensions mencionades en
l’apartat anterior, o de les reconegudes per actes terroristes en favor dels qui no tinguen
dret a pensió en qualsevol règim públic de Seguretat Social a l’empara del títol II del Reial
Decret 851/1992, de 10 de juliol, pel qual es regulen determinades pensions
extraordinàries causades per actes de terrorisme, amb una altra o altres pensions
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públiques, les normes limitadores d’este article només s’aplicaran respecte de les no
procedents d’actes terroristes.
CAPÍTOL IV
Increment i modificació dels valors de les pensions públiques
Article 43.

Increment i modificació dels valors de les pensions públiques.

U. Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la seua modalitat
contributiva, així com les pensions de classes passives de l’Estat, experimentaran l’any
2013 un increment de l’1 per cent, de conformitat amb allò que disposa l’article 39 d’esta
llei, sense perjuí de les excepcions contingudes en els articles següents d’este capítol i
dels imports de garantia que figuren en el precedent article 41, respecte de les pensions
reconegudes a l’empara de la legislació especial de la Guerra Civil.
La quantia inicial de les pensions de jubilació i retir i de viudetat de classes passives
de l’Estat causades durant 2013 a l’empara de la legislació vigent el 31 de desembre de
1984, calculada d’acord amb les bases reguladores establides per a esta classe de
pensions en el present exercici econòmic, es corregirà per mitjà de l’aplicació del
percentatge de l’1 i 2 per cent segons corresponga, establit per als anys 2004, 2006, 2007
i 2008 en l’apartat quatre de les disposicions addicionals quinta i sexta, així com en la
disposició addicional deu de les lleis 61/2003, de 30 de desembre; 30/2005, de 29 de
desembre; 42/2006, de 28 de desembre; i 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per als anys 2004, 2006, 2007 i 2008, respectivament.
Dos. D’acord amb el que 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, causades després del
31 de desembre de 2007, experimentaran l’1 de gener de l’any 2013 una reducció,
respecte dels imports percebuts el 31 de desembre de 2012, del 20 per cent de la
diferència entre la quantia corresponent el 31 de desembre de 1978 —o de 1977, si es
tracta del Mont de Pietat de Funcionaris de l’Organització Sindical— i la del 31 de
desembre de 1973.
Tres. Les pensions abonades a càrrec dels règims o sistemes de previsió enumerats
en l’article 42 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, i no indicades en els apartats
anteriors d’este article, experimentaran l’any 2013 l’increment o modificació que siga
procedent, segons la seua normativa reguladora, sobre les quanties percebudes el 31 de
desembre de 2012, llevat de les excepcions contingudes en els articles següents d’este
capítol.
Article 44.
U.

Pensions que no s’incrementen.

L’any 2013 no experimentaran increment les pensions públiques següents:

a) Les pensions abonades amb càrrec a qualsevol dels règims o sistemes de
previsió enumerats en l’article 42 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, 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 2.548,12 euros íntegres en còmput
mensual, entenent-se esta quantitat en els termes exposats en el precedent article 42.
El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable a les pensions extraordinàries
del Règim de Classes Passives de l’Estat i del sistema de la Seguretat Social originades
per actes terroristes, ni a les pensions excepcionals derivades d’atemptats terroristes,
reconegudes a l’empara del Reial Decret Llei 6/2006, de 23 de juny, ni a les pensions
reconegudes en virtut de la disposició addicional quaranta-tres de la Llei 62/2003, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’orde social.
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b) Les pensions de classes passives reconegudes a favor dels caminers de l’Estat
causades abans de l’1 de gener de 1985, a excepció d’aquelles el titular de les quals
només perceba esta pensió com a tal caminer.
c) Les pensions de les mutualitats integrades en el Fons Especial de la Mutualitat
General de Funcionaris Civils de l’Estat que, el 31 de desembre de 2012, hagen arribat ja
a les quanties corresponents al 31 de desembre de 1973.
Dos. En cas de mutualitats, monts de pietat o entitats de previsió social de qualsevol
tipus que integren personal d’empreses o societats amb participació majoritària de l’Estat,
comunitats autònomes, corporacions locals o organismes autònoms i es financen amb
fons procedents d’estos òrgans o entitats públiques, o en cas que estos estiguen abonant
directament al personal inclòs en l’acció protectora d’aquelles pensions complementàries
per qualsevol concepte sobre les que els correspondria abonar als règims generals
aplicables, els increments a què es referix l’article 43 seran considerats com a límit màxim,
i podran aplicar-se coeficients menors i, inclús, inferiors a la unitat, a estes pensions
complementàries, d’acord amb les seues regulacions pròpies o amb els pactes que es
produïsquen.
Article 45.

Limitació de l’import de l’increment de les pensions públiques.

U. Per a l’any 2013 l’import de l’increment de les pensions públiques no podrà
suposar un valor íntegre anual superior a 35.673,68 euros.
Dos. Quan un mateix titular perceba dos o més pensions públiques, la suma de
l’import anual íntegre de totes estes, una vegada incrementades les que siguen
procedents, no podrà superar el límit màxim assenyalat. Si el supera, es minorarà
proporcionalment la quantia de l’increment fins a absorbir l’excés sobre eixe límit.
A este efecte, cada entitat o organisme competent per a incrementar determinarà el
límit màxim de percepció anual per a les pensions a càrrec seu. Este límit consistirà en
una xifra que guarde amb la quantia íntegra de 35.673,68 euros anuals la mateixa
proporció que mantinga la pensió o pensions amb la suma de totes les pensions públiques
percebudes pel titular.
El mencionat límit (L) s’obtindrà per l’aplicació de la fórmula següent:
L=

P
T

× 35.673,68 euros anuals

Sent «P» el valor íntegre teòric anual aconseguit el 31 de desembre de 2012 per la pensió
o pensions a càrrec de l’organisme o entitat competent, i «T» el resultat d’afegir a la xifra
anterior el valor íntegre anual de les restants pensions concurrents del mateix titular en la
mateixa data.
No obstant això, si alguna de les pensions públiques que percep l’interessat està a
càrrec del fons especial d’una de les mutualitats de funcionaris incloses en l’article 42.1.c)
de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, o es tracta de les pensions que no s’incrementen
a càrrec d’alguna de les entitats a què es referix l’article 44.dos d’esta llei, l’aplicació de
les regles recollides en els paràgrafs anteriors s’adaptarà reglamentàriament per a arribar
al límit màxim de percepció.
Tres. El que disposen els apartats quatre a huit, tots dos inclosos, del precedent
article 42 serà aplicable quan siga procedent als supòsits d’increment de pensions
concurrents.
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CAPÍTOL V
Complements per a mínims
Article 46. Reconeixement de complements per a mínims en les pensions de classes
passives.
U. D’acord amb el que disposa l’article 27.2 del text refós de la Llei de Classes
Passives de l’Estat, tindran dret a percebre els complements econòmics necessaris per a
aconseguir la quantia mínima els pensionistes de classes passives de l’Estat que no
perceben, durant 2013, ingressos de treball o de capital o que, percebent-ne, no
excedisquen els 7.063,07 euros a l’any. A este efecte, es computaran entre estos
ingressos les plusvàlues o guanys patrimonials.
Per a acreditar els ingressos de treball o de capital, es podrà exigir al pensionista una
declaració d’estos i, si és el cas, l’aportació de les declaracions tributàries presentades.
Es presumirà que concorren els requisits establits en els paràgrafs anteriors quan
l’interessat haja percebut durant 2012 ingressos per quantia igual o inferior a 6.993,14
euros anuals. Esta presumpció es podrà destruir, si és el cas, per les proves obtingudes
per l’Administració.
Només a l’efecte de garantia de complements per a mínims, s’equipararan amb els
ingressos de treball les pensions públiques que no estiguen a càrrec de qualsevol dels
règims públics bàsics de previsió social.
Quan, de conformitat amb les previsions legals, es tinga reconeguda una part
proporcional de la pensió de viudetat, el complement per a mínims s’aplicarà, si és el cas,
en la mateixa proporció que es va tindre en compte per al reconeixement de la pensió.
Els efectes econòmics del reconeixement dels complements es retrotrauran al dia 1
de gener de l’any en què se sol·liciten o a la data d’inici de la pensió, si esta és posterior a
l’1 de gener.
No obstant això, si la sol·licitud de tal reconeixement s’efectua en ocasió d’exercir el
dret al cobrament d’una pensió el fet causant de la qual es va produir en l’exercici anterior,
els efectes econòmics podran ser els de la data d’inici d’esta, amb una retroactivitat
màxima d’un any des de la sol·licitud.
Dos. Els reconeixements de complements econòmics que s’efectuen en 2013 per
declaracions de l’interessat tindran caràcter provisional fins que es comprove la realitat o
efectivitat del que s’ha declarat.
L’Administració podrà revisar periòdicament, d’ofici o a instància de l’interessat, les
resolucions de reconeixement de complements econòmics, cosa que podrà suposar, si és
el cas, l’exigència del reintegrament del que ha percebut indegudament el titular de la
pensió. Este reintegrament podrà efectuar-se a càrrec de les successives mensualitats de
pensió.
Tres. Respecte a les pensions causades a partir de l’1 de gener de 2013, per a
tindre dret al complement per a aconseguir la quantia mínima de les pensions serà
necessari residir en territori espanyol. Per a les pensions causades a partir de la data
indicada, l’import dels complements esmentats no podrà en cap cas superar la quantia de
5.058,20 euros anuals, fixada per a les pensions de jubilació i invalidesa en la seua
modalitat no contributiva en l’article 48.u d’esta llei.
Quatre. Durant 2013 les quanties mínimes de les pensions de classes passives
queden fixades, en còmput anual, en els imports següents:
Import
Classe de pensió

Pensió de jubilació o retir
Pensió de viudetat

Amb cònjuge a càrrec
Euros/any

Sense cònjuge: unitat
econòmica unipersonal
Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec
Euros/any

10.798,20

8.751,40

8.300,60

8.751,40
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Import
Classe de pensió

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

Amb cònjuge a càrrec
Euros/any

Sense cònjuge: unitat
econòmica unipersonal
Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec
Euros/any

8.528,80
-----------N

Cinc. Els complements econòmics regulats en els apartats precedents d’este article
no s’aplicaran a les pensions reconegudes a l’empara de la legislació especial derivada de
la Guerra Civil, les quanties de les quals es fixen en l’article 41 d’esta llei, excepte les
pensions d’orfandat reconegudes a l’empara del títol II de la Llei 37/1984, de 22 d’octubre,
així com les reconegudes 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.
Article 47. Reconeixement dels complements per a mínims en les pensions de la
Seguretat Social.
U. En els termes que reglamentàriament es determinen, tindran dret a percebre els
complements necessaris per a aconseguir la quantia mínima de pensions els pensionistes
del sistema de la Seguretat Social, en la seua modalitat contributiva, que no perceben
durant 2013 rendiments del treball, del capital o d’activitats econòmiques i guanys
patrimonials, d’acord amb el concepte establit per a estes rendes en l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques o que, tot i percebre’n, no excedisquen els 7.063,07
euros a l’any.
Per a acreditar les rendes i ingressos, l’entitat gestora podrà exigir al pensionista una
declaració d’estos i, si és el cas, l’aportació de les declaracions tributàries presentades.
No obstant això, els pensionistes del sistema de la Seguretat Social en la modalitat
contributiva que perceben ingressos pels conceptes indicats en quantia superior a la xifra
assenyalada en el paràgraf primer d’este apartat tindran dret a un complement per mínims
quan la suma en còmput anual dels dits ingressos i dels corresponents a la pensió ja
incrementada resulte inferior a la suma de 7.063,07 euros més l’import, en còmput anual,
de la quantia mínima fixada per a la classe de pensió de què es tracte. En este cas, el
complement per a mínims consistirà en la diferència entre els imports de les dos sumes,
sempre que esta diferència no determine per a l’interessat una percepció mensual conjunta
de pensió i complement per un import superior al de la quantia mínima de pensió que
corresponga en termes mensuals. Només a l’efecte de garantia de complements per a
mínims, s’equipararan amb els ingressos de treball les pensions públiques que no estiguen
a càrrec de qualsevol dels règims públics bàsics de previsió social.
Les quantitats a un tant alçat i els pagaments periòdics abonats, amb caràcter
compensatori, als pensionistes espanyols a l’empara de l’acord subscrit entre Espanya i
el Regne Unit el 18 de setembre de 2006, no es computaran a cap efecte per al
reconeixement dels complements per a arribar a la quantia mínima de les pensions.
Dos. Als efectes del que preveu este article, es considerarà que hi ha cònjuge a
càrrec del titular d’una pensió quan aquell es trobe convivint amb el pensionista i en
depenga econòmicament.
S’entendrà que hi ha dependència econòmica quan concórreguen les circumstàncies
següents:
a) Que el cònjuge del pensionista no siga, al seu torn, titular d’una pensió a càrrec
d’un règim bàsic públic de previsió social, considerant-se compresos en este concepte les
pensions reconegudes per un altre estat així com els subsidis de garantia d’ingressos
mínims i d’ajuda per tercera persona, ambdós de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració
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social dels minusvàlids, i les pensions assistencials regulades en la Llei 45/1960, de 21
de juliol.
b) Que els rendiments per qualsevol naturalesa del pensionista i del seu cònjuge,
computats en la forma assenyalada en l’apartat u d’este article, resulten inferiors a
8.239,15 euros anuals.
Quan la suma, en còmput anual, dels rendiments indicats en el paràgraf anterior i de
l’import, també en còmput anual, de la pensió que es complemente resulte inferior a la
suma de 8.239,15 euros i de la quantia anual de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec de
què es tracte, es reconeixerà un complement igual a la diferència, distribuït entre el nombre
de mensualitats que corresponga.
Tres. Respecte a les pensions causades a partir de l’1 de gener de 2013, per a
tindre dret al complement per a aconseguir la quantia mínima de les pensions serà
necessari residir en territori espanyol. Per a les pensions causades a partir de la indicada
data, l’import d’estos complements no podrà superar en cap cas la quantia a què es
referix l’apartat 2 de l’article 50 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
Quatre. Durant l’any 2013 les quanties mínimes de les pensions del sistema de la
Seguretat Social, en la modalitat contributiva, queden fixades, en còmput anual, classe de
pensió i requisits concurrents en el titular, en els imports següents:
Titulars
Classe de pensió

Amb cònjuge
a càrrec
–
Euros/any

Sense cònjuge: unitat
conòmica unipersonal
–
Euros/any

Amb cònjuge no
a càrrec
–
Euros/any

10.798,20
10.119,20

8.751,40
8.185,80

8.300,60
7.735,00

16.198,00

13.127,80

12.451,60

16.198,00
10.798,20
10.798,20

13.127,80
8.751,40
8.751,40

12.451,60
8.300,60
8.300,60

10.119,20

8.185,80

7.735,00

5.443,20

5.443,20

55 % Base mínima
R. General

10.798,20

8.751,40

8.300,60

Jubilació
Titular amb seixanta-cinc anys
Titular menor de seixanta-cinc anys
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de
gran invalidesa
Incapacitat permanent
Gran discapacitat
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 en grau igual o superior al 65
per 100
Titular amb edat entre seixanta i seixantaquatre anys
Titular amb menys de seixanta anys

10.119,20
8.751,40
8.185,80
6.624,80
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Classe de pensió

Orfandat
Per beneficiari
En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 6.624,80 euros/any distribuïts, si és el
cas, entre els beneficiaris
Per beneficiari discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat en grau igual o
superior al 65 per 100
A favor de familiars
Per beneficiari
Si no hi ha viudo ni orfe pensionistes:
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Euros/any

2.672,60

5.259,80

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

2.672,60
6.461,00

Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cada un d’ells s’incrementarà en l’import que
resulte de prorratejar 3.952,20 euros/any entre el nombre de beneficiaris

6.085,80

CAPÍTOL VI
Altres disposicions en matèria de pensions públiques
Article 48. Determinació inicial i increment de les pensions no contributives de la
Seguretat Social.
U. Per a l’any 2013, la quantia de les pensions de jubilació i invalidesa del sistema
de la Seguretat Social, en la seua modalitat no contributiva, es fixarà en 5.058,20 euros
íntegres anuals.
Dos. Per a l’any 2013, s’establix un complement de pensió fixat en 525 euros anuals
per al pensionista que acredite fefaentment no tindre vivenda en propietat i tindre com a
residència habitual una vivenda llogada al pensionista el propietari de la qual no tinga
amb ell relació de parentiu fins al tercer grau, ni siga cònjuge o persona amb qui
constituïsca una unió estable i convisca amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal. En
cas d’unitats familiars en què convisquen diversos perceptors de pensions no
contributives, només podrà percebre el complement el titular del contracte de lloguer o, si
en són més d’un, el primer d’ells.
S’autoritza el Govern a dictar les normes de desplegament necessàries per a regular
el procediment de sol·licitud, reconeixement i abonament d’este complement, sense perjuí
que este produïsca efectes econòmics des de l’1 de gener de 2013, o des de la data de
reconeixement de la pensió per a aquells pensionistes que vegen reconeguda la prestació
durant 2013.
Les normes per al reconeixement d’este complement seran les establides en el Reial
Decret 1191/2012, de 3 d’agost, pel qual s’establixen normes per al reconeixement del
complement de pensió per al lloguer de vivenda a favor dels pensionistes de la Seguretat
Social en la seua modalitat no contributiva, entenent-se que les referències fetes a l’any
2012 han de considerar-se realitzades a l’any 2013.
Article 49.

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

U. A partir de l’1 de gener de l’any 2013, la quantia de les pensions de l’extingida
assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa no concurrents amb altres pensions
públiques queda fixada en còmput anual en 5.595,80 euros.
A este efecte, no es consideraran pensions concurrents la prestació econòmica
reconeguda a l’empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, als ciutadans d’origen espanyol
desplaçats a l’estranger, durant la seua minoria d’edat, com a conseqüència de la Guerra
Civil, ni la pensió percebuda pels mutilats útils o incapacitats de primer grau per causa de
la passada Guerra Civil espanyola, siga quina siga la legislació reguladora, ni el subsidi
per ajuda de tercera persona previst en la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social
dels minusvàlids, ni les pensions extraordinàries derivades d’actes de terrorisme.
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Dos. L’import de les pensions de vellesa o invalidesa de l’extingida assegurança
obligatòria de vellesa i invalidesa serà, en còmput anual, de 5.437,60 euros 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, sense perjuí de l’aplicació, a la suma dels imports de totes estes, del límit establit
en la disposició transitòria sèptima del text refós de la Llei General de la Seguretat Social,
llevat que els interessats tinguen reconeguts imports superiors amb anterioritat a l’1 de
setembre de 2005, i en este cas s’aplicaran les normes generals sobre increment, sempre
que, per efecte d’estes normes, la suma de les quanties de les pensions concurrents
continue sent superior al límit mencionat.
Tres. Les pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa no
experimentaran increment en 2013 quan entren en concurrència amb altres pensions
públiques diferents de les mencionades en l’apartat precedent.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan la suma en còmput anual de totes
les pensions concurrents, una vegada incrementades, i les de la mencionada assegurança
obligatòria de vellesa i invalidesa siga inferior a la quantia fixada per a la pensió d’esta
assegurança en l’apartat dos d’este article, la pensió de l’assegurança obligatòria de
vellesa i invalidesa s’incrementarà un import igual a la diferència resultant entre ambdós
quantitats. Esta diferència no té caràcter consolidable, i és absorbible amb qualsevol
increment que puguen experimentar les percepcions de l’interessat, ja siga en concepte
d’increments o per reconeixement de noves prestacions de caràcter periòdic.
Quatre. Quan, per al reconeixement d’una pensió de l’extingida assegurança
obligatòria de vellesa i invalidesa, s’hagen totalitzat períodes d’assegurança o de
residència complits en altres països vinculats a Espanya per norma internacional de
Seguretat Social que preveja esta totalització, l’import de la pensió prorratejada a càrrec
d’Espanya no podrà ser inferior al 50 per 100 de la quantia de la pensió de l’assegurança
obligatòria de vellesa i invalidesa que en cada moment corresponga.
Esta mateixa garantia s’aplicarà en relació amb els titulars d’altres pensions diferents
de les de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa que opten per alguna
d’estes pensions, sempre que en la data del fet causant de la pensió que es perceba
hagen reunit tots els requisits exigits per esta assegurança.
TÍTOL V
De les operacions financeres
CAPÍTOL I
Deute públic
Article 50.

Deute públic.

1. S’autoritza el ministre d’Economia i Competitivitat perquè incremente el deute de
l’Estat, amb la limitació que el saldo pendent d’este al 31 de desembre de l’any 2013 no
supere el saldo corresponent a l’1 de gener de 2013 en més de 71.020.759,50 milers
d’euros.
2. Este límit serà efectiu al final de l’exercici i podrà ser sobrepassat en el curs
d’este, i quedarà automàticament revisat:
a) Per l’import de les modificacions netes de crèdits pressupostaris corresponents
als capítols I a VIII.
b) Per les desviacions entre les previsions d’ingressos contingudes en la present llei
i l’evolució real d’estos.
c) Per la diferència entre els crèdits pressupostaris totals dels capítols I a VIII i
l’import global de les obligacions reconegudes dels esmentats capítols en l’exercici.
d) Per les bestretes de tresoreria i la variació neta de les operacions no
pressupostàries previstes legalment.
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e) Per la variació neta en els drets i les obligacions de l’Estat reconeguts i pendents
d’ingrés o pagament.
Les esmentades revisions incrementaran o reduiran el límit expressat en l’apartat
anterior segons que representen un augment o una disminució, respectivament, de la
necessitat de finançament de l’Estat.
Article 51.

Operacions de crèdit autoritzades a organismes públics.

U. Els organismes públics que figuren en l’annex III d’esta llei queden autoritzats a
concertar operacions de crèdit durant l’any 2013 pels imports que, per a cada un, figuren
en l’annex esmentat.
Així mateix, les entitats públiques empresarials que figuren en eixe mateix annex III
queden autoritzades a concertar operacions de crèdit durant l’any 2013 pels imports que,
per a cada una, figuren en este annex. L’autorització es referix, en este cas, d’acord amb el
que establix l’article 111.4 de la Llei General Pressupostària, a les operacions de crèdit que
no es concerten i es cancel·len dins de l’any.
Dos. Els organismes públics d’investigació dependents del Ministeri d’Economia i
Competitivitat (Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària; Agència
Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques; Institut Geològic i Miner d’Espanya;
Institut de Salut Carles III; Institut d’Astrofísica de Canàries; Institut Espanyol
d’Oceanografia; i Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques),
l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas, dependent del Ministeri de
Defensa, i la Universitat Nacional d’Educació a Distància podran concertar operacions de
crèdit com a conseqüència de les bestretes reembossables que se’ls concedisquen amb
càrrec al capítol 8 del pressupost del Ministeri d’Economia i Competitivitat o del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.
Esta autorització serà aplicable únicament a les bestretes que es concedisquen a fi de
facilitar la disponibilitat de fons per al pagament de la part dels gastos que, una vegada
justificats, es financen a càrrec del Fons Europeu de Desenrotllament Regional.
Tres. Els organismes dependents del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient que figuren en l’annex III esmentat, amb caràcter previ a la concertació de les
operacions corresponents i a fi de verificar la destinació de l’endeutament, han de
sol·licitar-ne l’autorització de la Secretària d’Estat de Pressupostos i Gastos, aportant-hi
un pla economicofinancer justificatiu de l’operació, incloent-hi els supòsits en què
l’endeutament se sol·licite per a cobrir dèficits de tresoreria que es produïsquen per
desfasament entre els pagaments que realitze l’organisme en actuacions cofinançades
amb fons europeus i els retorns comunitaris corresponents a estos pagaments.
Article 52. Informació de l’evolució del deute de l’Estat al Ministeri d’Economia i
Competitivitat i al Congrés dels Diputats i al Senat, i dels comptes oberts pel Tresor en
el Banc d’Espanya o en altres entitats financeres al Congrés dels Diputats i al Senat.
Els organismes públics que tenen a càrrec seu la gestió del deute de l’Estat o assumit
per este, encara que allò que s’ha assumit siga únicament la càrrega financera, remetran
a la Secretaria General del Tresor i Política Financera del Ministeri d’Economia i
Competitivitat la informació següent: trimestralment, sobre els pagaments efectuats i
sobre la situació del deute el dia últim del trimestre, i al començament de cada any, sobre
la previsió de gastos financers i amortitzacions per a l’exercici.
El Govern comunicarà trimestralment a les comissions de pressupostos del Congrés
dels Diputats i del Senat el saldo detallat de les operacions financeres concertades per
l’Estat i els organismes autònoms.
Així mateix, el Govern comunicarà trimestralment el nombre de comptes oberts pel
Tresor en el Banc d’Espanya o en altres entitats financeres, així com els imports i
l’evolució dels saldos.
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Recursos aliens del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària.

D’acord amb el que disposa l’article 51.2 del Reial Decret Llei 24/2012, de 31 d’agost,
de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, durant l’exercici pressupostari de 2013
els recursos aliens del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària no han de superar
l’import de 120.000.000 de milers d’euros.
CAPÍTOL II
Avals públics i altres garanties
Article 54.

Import dels avals de l’Estat.

U. L’import màxim dels avals que atorgarà l’Administració General de l’Estat durant
l’exercici de l’any 2013 no podrà excedir els 161.043.560 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 esta societat d’acord
amb el que establix el Reial Decret Llei 9/2010, de 28 de maig, pel qual s’autoritza
l’Administració General de l’Estat a atorgar 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) 65.000.000 milers d’euros, per a l’atorgament d’avals a les obligacions
econòmiques derivades de les emissions d’obligacions i valors que realitze la Societat de
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, a la qual es referix la
disposició addicional sèptima del Reial Decret Llei 24/2012, de 31 d’agost, de
reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. L’aval garantirà el principal de l’emissió i els
interessos ordinaris.
c) 3.000.000 milers d’euros, per als avals destinats a garantir valors de renda fixa
emesos per fons de titulització d’actius que es regulen en l’article següent.
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 una vegada 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 esta 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 per cent del preu total del barco finançat.
Les condicions dels préstecs assegurables amb este sistema seran, com a màxim, les
establides en 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, l’atorgament i les condicions d’estos avals es regiran d’acord amb el
que establixen 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
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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 Secretaria 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,
l’apartat dos.b) de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2011, l’apartat dos.b) de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2012, 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 realitzar-los, la Secretaria General del Tresor i Política Financera procedirà
a l’aplicació definitiva al pressupost de gastos dels pagaments realitzats en l’exercici,
excepte els efectuats en el mes de desembre de cada any, que s’aplicaran al pressupost
l’any següent.
Article 55. Avals per a garantir valors de renda fixa emesos per fons de titulització
d’actius.
U. L’Estat podrà atorgar avals fins a una quantia màxima, durant l’exercici de 2013, de
3.000.000 milers d’euros, amb l’objecte de garantir valors de renda fixa emesos per fons de
titulització d’actius constituïts a l’empara dels convenis que subscriguen l’Administració
General de l’Estat i les societats gestores de fons de titulització d’actius inscrites en la
Comissió Nacional del Mercat de Valors, a fi de millorar el finançament de l’activitat productiva
empresarial. Es podrà avalar fins a un 80 per cent del valor nominal dels bons de cada sèrie o
classe de valors de renda fixa que emeten els fons de titulització d’actius amb qualificació
creditícia efectuada sense prendre en consideració la concessió de l’aval que, com a mínim,
siga d’A1, A+ o assimilats.
Els actius cedits al fons de titulització seran préstecs o crèdits concedits a tot tipus
d’empreses no financeres domiciliades a Espanya. No obstant això, l’actiu cedit
corresponent a un mateix sector, d’acord amb el nivell de divisió de la Classificació Nacional
d’Activitats Econòmiques 2009, no podrà superar el 25 per cent del total de l’actiu cedit al
fons de titulització. A este efecte, es consideraran també préstecs o crèdits els actius
derivats d’operacions de lísing.
Els fons de titulització d’actius es podran constituir amb caràcter obert, en el sentit
de l’article 4 del Reial Decret 926/1998, de 14 de maig, pel qual es regulen els fons de
titulització d’actius i les societats gestores de fons de titulització, per un període màxim
de dos anys des que van ser constituïts, sempre que els actius cedits al fons de
titulització siguen préstecs o crèdits concedits a partir de l’1 de gener de 2008.
Per a la constitució d’un fons de titulització, les entitats de crèdit interessades han de
cedir préstecs i crèdits concedits a tot tipus d’empreses no financeres domiciliades a
Espanya. Almenys el 50 per cent dels préstecs i crèdits cedits han d’haver-se concedit a
xicotetes i mitjanes empreses, i almenys el 25 per cent del saldo pendent dels préstecs i
crèdits han de tindre un termini d’amortització inicial no inferior a un any.
L’entitat que cedisca els préstecs i crèdits ha de reinvertir la liquiditat obtinguda com a
conseqüència del procés de titulització en préstecs o crèdits concedits a tot tipus
d’empreses no financeres domiciliades a Espanya, de les quals almenys el 80 per cent
siguen xicotetes i mitjanes empreses. La reinversió ha de realitzar-se, almenys el 50 per
cent, en el termini d’un any a comptar de l’efectiva disposició de la liquiditat, i la resta en el
termini de dos anys. A este efecte, es considerarà com a liquiditat obtinguda l’import dels
actius que l’entitat cedix al fons de titulització en el moment de ser constituït, així com, si
és el cas, en les posteriors cessions que es facen com a conseqüència del caràcter obert
del fons durant el període anteriorment indicat de dos anys.
Dos. L’import viu acumulat de tots els avals atorgats per l’Estat a valors de renda fixa
emesos pels fons de titulització d’actius assenyalats en l’apartat anterior no podrà excedir els
13.000.000 milers d’euros el 31 de desembre de 2013.
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Tres. L’atorgament dels avals assenyalats en l’apartat 1 d’este article haurà de ser
acordat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, en ocasió de la constitució del fons i
prèvia tramitació del preceptiu expedient.
Quatre. Les societats gestores de fons de titulització d’actius han de remetre a la
Secretaria General del Tresor i Política Financera la informació necessària per al control
del risc assumit per part de l’Estat en virtut dels avals, en particular la referent al volum
total del principal pendent d’amortització dels valors de renda fixa emesos pels fons de
titulització d’actius i a la taxa d’actius impagats o fallits de la cartera titulitzada.
Cinc. La constitució dels fons de titulització d’actius a què es referixen els apartats
anteriors estarà exempta de qualsevol aranzel notarial i, si és el cas, registral.
Sis. S’autoritza la Secretaria General del Tresor i Política Financera perquè, en
l’execució dels avals de l’Estat a què es referix el present article i els atorgats en exercicis
anteriors, puga efectuar els pagaments corresponents a les obligacions garantides per mitjà
d’operacions no pressupostàries a càrrec del concepte específic que cree amb este fi.
Després de realitzar-los, la Secretaria General del Tresor i Política Financera procedirà
a l’aplicació definitiva al pressupost de gastos dels pagaments realitzats en l’exercici,
excepte els efectuats al final de l’exercici, que s’aplicaran al pressupost l’any següent.
Set. Es faculta el titular del Ministeri d’Economia i Competitivitat perquè establisca
les normes i els requisits als quals s’ajustaran els convenis a què fa menció l’apartat 1
d’este article.
Huit. S’autoritza el titular de la Direcció General d’Indústria i de la Xicoteta i Mitjana
Empresa perquè, amb l’acord previ amb la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, es torne a obrir el termini de sol·licituds en cas que en els processos anteriors
no s’haja exhaurit la dotació pressupostària prevista en l’apartat u.
Article 56.

Avals de les entitats públiques empresarials i societats mercantils estatals.

S’autoritza la Societat Estatal de Participacions Industrials a prestar avals en l’exercici
de l’any 2013 en relació amb les operacions de crèdit que concerten i amb les obligacions
derivades de concursos d’adjudicació en què participen durant l’esmentat exercici les
societats mercantils en el capital de les quals participe directament o indirectament, fins a
un límit màxim de 1.210.000 milers d’euros.
Article 57.

Informació sobre avals públics atorgats.

El Govern comunicarà trimestralment a les comissions de pressupostos del Congrés
dels Diputats i del Senat l’import i les característiques principals dels avals públics
atorgats.
CAPÍTOL III
Relacions de l’Estat amb l’Institut de Crèdit Oficial
Article 58.

Fons de Cooperació per a la Promoció del Desenrotllament (FONPRODE).

U. La dotació al Fons per a la Promoció del Desenrotllament serà l’any 2013 de
245.230 milers d’euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 12.03.143A.874 «Fons per
a la Promoció del Desenrotllament (FONPRODE)», que es destinaran als fins previstos
en l’article 2 de la Llei 36/2010, de 22 d’octubre, del Fons per a la Promoció del
Desenrotllament.
Dos. El Consell de Ministres podrà autoritzar operacions a càrrec del FONPRODE
per un import de fins a 385.000 milers d’euros al llarg de l’any 2013.
Durant l’any 2013 només es podran autoritzar a càrrec del FONPRODE operacions
de caràcter reembossable, així com aquelles operacions necessàries per a fer front als
gastos derivats de la gestió del Fons o d’altres gastos associats a les operacions formalitzades
pel Fons.
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Podran autoritzar-se igualment les operacions de refinançament de crèdits concedits amb
anterioritat a càrrec del Fons que es duguen a terme en compliment dels oportuns acords
bilaterals o multilaterals de renegociació del deute exterior dels països prestataris en què
Espanya siga part.
Tres. Seran recursos addicionals a la dotació prevista per al FONPRODE tots els
retorns procedents dels seus actius i que tinguen l’origen en operacions aprovades a
iniciativa del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació. Seran igualment recursos del
Fons els imports depositats en els comptes corrents del FONPRODE, així com aquells
imports fiscalitzats i depositats en el Tresor a nom de FONPRODE a càrrec de dotacions
pressupostàries d’anteriors exercicis, amb independència del seu origen. Estos recursos
podran ser utilitzats per a atendre qualsevol compromís l’aprovació del qual a càrrec del
FONPRODE haja sigut realitzada d’acord amb els procediments previstos en la normativa
aplicable al Fons.
Quatre. La compensació anual a l’ICO establida en l’article 14 de la Llei 13/2010, de
22 d’octubre, del Fons per a la Promoció del Desenrotllament, serà efectuada a càrrec
dels recursos del mateix FONPRODE, amb l’autorització prèvia per acord del Consell de
Ministres, pels gastos en què incórrega en el desplegament i execució de la funció que se
li encomana.
Article 59.

Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament.

La dotació al Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament, al qual es referix la
disposició addicional seixanta-u de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2008, serà l’any 2013 de 5.000 milers d’euros, i es destinarà
exclusivament a les operacions necessàries per a fer front als gastos derivats de la gestió
del Fons.
El Consell de Ministres podrà autoritzar operacions a càrrec del Fons per un import de
fins a 5.000 milers d’euros al llarg de l’any 2013.
El Govern informarà el Congrés i el Senat, durant el primer semestre de l’any, de les
operacions autoritzades pel Consell de Ministres a càrrec d’este fons de l’any anterior.
Article 60.

Fons per a la Internacionalització de l’Empresa (FIEM).

U. La dotació al Fons per a la Internacionalització de l’Empresa ascendirà l’any
2013 a 199.480 milers d’euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 27.09.431A.871
«Fons per a la Internacionalització de l’Empresa (FIEM)», que es destinaran als fins
previstos en l’article 4 de la Llei 11/2010, de 28 de juny, de reforma del sistema de
suport financer a la internacionalització de l’empresa espanyola.
Dos. Es podran autoritzar operacions a càrrec del FIEM per un import de fins a
500.000 milers d’euros al llarg de l’any 2013.
Queden expressament excloses d’esta limitació les operacions de refinançament de
crèdits concedits amb anterioritat a càrrec del Fons que es duguen a terme en compliment
dels oportuns acords bilaterals o multilaterals de renegociació del deute exterior dels
països prestataris en què Espanya siga part.
El Consell de Ministres podrà autoritzar projectes individuals d’especial rellevància
per a la internacionalització d’acord amb el seu import, i acordar, si és el cas, la imputació
de part del projecte dins del límit previst en el paràgraf anterior. Els successius imports del
projecte s’imputaran en exercicis posteriors dins dels límits previstos en les corresponents
lleis de pressupostos anuals.
Durant l’any 2013 no es podran autoritzar a càrrec del FIEM operacions de caràcter
no reembossable, quedant expressament excloses d’esta limitació les operacions
necessàries per a fer front als gastos derivats de la gestió del Fons.
Tres. Seran recursos addicionals a la dotació prevista per al FIEM els retorns que
tinguen lloc durant l’exercici econòmic 2013 i que tinguen l’origen en operacions del FIEM
o en operacions aprovades a càrrec del Fons d’Ajuda al Desenrotllament a iniciativa del
Ministeri d’Economia i Competitivitat.
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Quatre. La compensació anual a l’ICO establida en l’article 11.4 de la Llei 11/2010,
de 28 de juny, de reforma del sistema de suport financer a la internacionalització de
l’empresa espanyola, serà efectuada a càrrec dels recursos del mateix FIEM, amb
l’autorització prèvia per acord del Consell de Ministres, pels gastos en què incórrega en el
desplegament i execució de la funció que se li encomana.
Cinc. El Govern informarà anualment les Corts Generals i el Consell Econòmic i
Social de les operacions, projectes i activitats autoritzades amb càrrec al FIEM, dels seus
objectius i beneficiaris del finançament, condicions financeres i avaluacions, així com
sobre el desenrotllament de les operacions en curs al llarg del període determinat.
Article 61.

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

U. Reembossaments de l’Estat a l’Institut de Crèdit Oficial com a conseqüència de la
gestió de sistema CARI. L’Estat reembossarà durant l’any 2013 a l’Institut de Crèdit Oficial
tant les quantitats que este haja satisfet a les institucions financeres per les operacions
d’ajust d’interessos previstes en la Llei 11/1983, de 16 d’agost, de mesures financeres
d’estímul a l’exportació, com els costos de gestió d’estes operacions en què aquell haja
incorregut.
Per a este propòsit, la dotació per a l’any 2013 al sistema CARI (Conveni d’Ajust
Recíproc d’Interessos) serà la que figure en la partida pressupostària 27.09.431A.444.
En cas que hi haja saldos positius del sistema a favor de l’Institut de Crèdit Oficial el
31 de desembre de l’any 2013, una vegada deduïts els costos de gestió en què haja
incorregut l’ICO, estos s’ingressaran en el Tresor.
Dins del conjunt d’operacions d’ajust d’interessos aprovades al llarg de l’exercici 2013,
l’import dels crèdits a l’exportació a què es referix l’article 4.2 del Reglament aprovat pel
Reial Decret 677/1993, de 7 de maig, que podran ser aprovats durant l’any 2013, és de
480.000 milers d’euros.
Amb la finalitat d’optimitzar la gestió financera de les operacions d’ajust recíproc
d’interessos, l’Institut de Crèdit Oficial podrà, a càrrec dels mateixos ingressos i dotacions
assenyalats en el paràgraf anterior i d’acord amb els seus estatuts i normes d’actuació,
concertar per si mateix o a través d’agents financers d’intermediació operacions
d’intercanvi financer que tinguen com a objecte cobrir el risc que l’evolució dels tipus
d’interés puga suposar per al Tresor, amb un informe previ favorable de la Secretaria
General del Tresor i Política Financera i autorització de la Direcció General de Comerç i
Inversions del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Dos. Reembossaments de l’Estat a l’Institut de Crèdit Oficial a conseqüència d’altres
activitats:
En els supòsits d’interessos subvencionats per l’Estat, en operacions financeres
instrumentades a través de l’Institut de Crèdit Oficial, els acords del Consell de Ministres o
de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics inclouran informació
sobre la reserva de crèdits en els Pressupostos Generals de l’Estat.
Article 62.

Adquisició d’accions i participacions d’organismes financers multilaterals.

U. Durant l’any 2013 no es podran realitzar operacions d’adquisició d’accions i
participacions d’organismes financers multilaterals o d’aportacions a fons constituïts en
estos amb impacte en dèficit públic i finançades a càrrec de les aplicacions pressupostàries
27.04.923O.869 i 27.06.923P.869 «D’organismes financers multilaterals».
Dos. A l’efecte del compliment del que preveu l’apartat anterior, la Secretaria General
del Tresor i Política Financera i la Direcció General d’Anàlisi Macroeconòmica i Economia
Internacional adjuntaran a les propostes de finançament a càrrec d’estes aplicacions
pressupostàries un informe sobre el seu impacte en el dèficit públic, que serà elaborat
amb la corresponent sol·licitud prèvia de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat.
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TÍTOL VI
Normes tributàries
CAPÍTOL I
Impostos directes
Secció 1a.
Article 63.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Coeficients d’actualització del valor d’adquisició.

U. A l’efecte del que preveu l’apartat 2 de l’article 35 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, per a les transmissions de béns immobles no afectes a activitats econòmiques
que s’efectuen durant l’any 2013, els coeficients d’actualització del valor d’adquisició
seran els següents:
Any d’adquisició

Coeficient

1994 i anteriors
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1,3167
1,3911
1,3435
1,3167
1,2912
1,2680
1,2436
1,2192
1,1952
1,1719
1,1489
1,1263
1,1042
1,0826
1,0614
1,0406
1,0303
1,0201
1,0100
1,0000

No obstant això, quan les inversions s’hagen efectuat el 31 de desembre de 1994,
serà aplicable el coeficient 1,3911.
L’aplicació d’un coeficient diferent de la unitat exigirà que la inversió haja sigut
realitzada amb més d’un any d’antelació a la data de la transmissió del bé immoble.
Dos. A l’efecte de l’actualització del valor d’adquisició prevista en l’apartat anterior,
els coeficients aplicables als béns immobles afectes a activitats econòmiques seran els
previstos per a l’Impost sobre Societats en l’article 64 d’esta llei.
Tres. En cas d’elements patrimonials actualitzats d’acord amb el que preveu l’article 5
del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de
foment i liberalització de l’activitat econòmica, s’aplicaran les regles següents:
1a. Els coeficients d’actualització a què es referix l’apartat anterior s’aplicaran sobre
el preu d’adquisició i sobre les amortitzacions comptabilitzades corresponents a este,
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sense tindre en consideració l’import de l’increment net del valor resultant de les
operacions d’actualització.
2a. La diferència entre les quantitats determinades per l’aplicació del que establix el
número anterior es minorarà en l’import del valor anterior de l’element patrimonial.
Per a determinar el valor anterior de l’element patrimonial actualitzat es prendran els
valors que hagen sigut considerats a l’efecte d’aplicar els coeficients d’actualització.
3a. L’import que resulte de les operacions descrites en el número anterior es
minorarà en l’increment net de valor derivat de les operacions d’actualització previstes en
el Reial Decret Llei 7/1996, sent la diferència positiva així determinada l’import de la
depreciació monetària.
4a. El guany o pèrdua patrimonial serà el resultat de minorar la diferència entre el
valor de transmissió i el valor comptable en l’import de la depreciació monetària a què es
referix el número anterior.
Secció 2a.
Article 64.

Impost sobre Societats

Coeficients de correcció monetària.

U. Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien durant l’any 2013, els
coeficients previstos en l’article 15.9.a) del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, en funció del moment
d’adquisició de l’element patrimonial transmés, seran els següents:
Coeficient

Amb anterioritat a l’1 de gener de 1984
En l’exercici 1984
En l’exercici 1985
En l’exercici 1986
En l’exercici 1987
En l’exercici 1988
En l’exercici 1989
En l’exercici 1990
En l’exercici 1991
En l’exercici 1992
En l’exercici 1993
En l’exercici 1994
En l’exercici 1995
En l’exercici 1996
En l’exercici 1997
En l’exercici 1998
En l’exercici 1999
En l’exercici 2000
En l’exercici 2001
En l’exercici 2002
En l’exercici 2003
En l’exercici 2004
En l’exercici 2005
En l’exercici 2006
En l’exercici 2007
En l’exercici 2008
En l’exercici 2009
En l’exercici 2010
En l’exercici 2011
En l’exercici 2012

2,3130
2,1003
1,9397
1,8261
1,7396
1,6619
1,5894
1,5272
1,4750
1,4423
1,4235
1,3978
1,3418
1,2780
1,2495
1,2333
1,2247
1,2186
1,1934
1,1790
1,1591
1,1480
1,1328
1,1105
1,0867
1,0530
1,0303
1,0181
1,0181
1,0080
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Coeficient

En l’exercici 2013

Dos.

1,0000

Els coeficients s’aplicaran de la manera següent:

a) Sobre el preu d’adquisició o cost de producció, tenint en compte l’any d’adquisició
o producció de l’element patrimonial. El coeficient aplicable a les millores serà el
corresponent a l’any en què s’han realitzat.
b) Sobre les amortitzacions comptabilitzades, tenint en compte l’any en què s’han
realitzat.
Tres. En cas d’elements patrimonials actualitzats d’acord amb el que preveu l’article 5
del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, els coeficients s’aplicaran sobre el preu
d’adquisició i sobre les amortitzacions comptabilitzades corresponents a este, sense tindre
en consideració l’import de l’increment net de valor resultant de les operacions
d’actualització.
La diferència entre les quantitats determinades per l’aplicació del que establix l’apartat
anterior es minorarà en l’import del valor anterior de l’element patrimonial, i al resultat
s’aplicarà, quan siga procedent, el coeficient a què es referix la lletra c) de l’apartat 9 de
l’article 15 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.
L’import que resulte de les operacions descrites en el paràgraf anterior es minorarà en
l’increment net de valor derivat de les operacions d’actualització previstes en el Reial
Decret Llei 7/1996, sent la diferència positiva així determinada l’import de la depreciació
monetària a què fa referència l’apartat 9 de l’article 15 del text refós de la Llei de l’Impost
sobre Societats.
Per a determinar el valor anterior de l’element patrimonial actualitzat es prendran els
valors que han sigut considerats a l’efecte d’aplicar els coeficients establits en l’apartat u.
Article 65.

Pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats.

Pel que fa als períodes impositius que s’inicien durant l’any 2013, el percentatge a
què es referix l’apartat 4 de l’article 45 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, serà el 18 per cent per a la
modalitat de pagament fraccionat prevista en l’apartat 2 d’este. Les deduccions i
bonificacions a què es referix este 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 2013.
A l’efecte 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, cal tindre en
compte el que disposen 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; l’article 1.primer.quatre del Reial Decret Llei 12/2012, de 30 de març, pel qual
s’introduïxen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del
dèficit públic, i l’article 26.segon.u del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
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CAPÍTOL II
Impostos indirectes
Secció 1a.
Article 66.

Impost sobre el Valor Afegit

Meritació de determinades operacions intracomunitàries.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica el número
7m, i s’inclou un nou número 8u, en l’apartat u de l’article 75 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, que queden redactats de la manera següent:
«7m. En els arrendaments, en els subministraments i, en general, en les
operacions de tracte successiu o continuat, en el moment en què siga exigible la
part del preu que comprenga cada percepció.
No obstant això, quan no s’haja pactat preu o quan, tot i haver-se’n pactat, no
s’haja determinat el moment de l’exigibilitat d’este, o esta s’haja establit amb una
periodicitat superior a un any natural, la meritació de l’impost es produirà el 31 de
desembre de cada any per la part proporcional corresponent al període
transcorregut des de l’inici de l’operació, o des de la meritació anterior, fins a
l’esmentada data.
Quan els mencionats subministraments constituïsquen entregues de béns
compreses en els apartats u i tres de l’article 25 d’esta llei, i no s’haja pactat preu o
quan, tot i haver-se’n pactat, no s’haja determinat el moment de l’exigibilitat d’este,
o esta s’haja establit amb una periodicitat superior al mes natural, la meritació de
l’impost es produirà l’últim dia de cada mes per la part proporcional corresponent al
període transcorregut des de l’inici de l’operació, o des de la meritació anterior, fins
a la data esmentada.
S’exceptuen del que disposen els paràgrafs anteriors les operacions a què es
referix el paràgraf segon del número 1r precedent.
8u. En les entregues de béns compreses en l’article 25 d’esta llei diferents de
les assenyalades en el número anterior, la meritació de l’impost es produirà el dia
15 del mes següent a aquell en què s’inicie l’expedició o el transport dels béns amb
destinació a l’adquirent.
No obstant això, si amb anterioritat a l’esmentada data s’ha expedit factura per
estes operacions, la meritació de l’impost tindrà lloc en la data d’expedició d’esta.»
Article 67.

Obligacions en matèria de facturació.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, s’introduïxen les
modificacions següents en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
Afegit:
U. Es modifiquen els apartats dos i tres de l’article 88, que queden redactats de la
manera següent:
«Dos. La transferència de l’impost haurà d’efectuar-se per mitjà de factura en
les condicions i amb els requisits que es determinen reglamentàriament.
A este efecte, la quota transferida es consignarà separadament de la base
imposable, inclús en cas de preus fixats administrativament, i s’indicarà el tipus
impositiu aplicat.
S’exceptuaran del que disposen els paràgrafs anteriors d’este apartat les
operacions que es determinen reglamentàriament.
Tres. La transferència de l’impost haurà d’efectuar-se en el moment d’expedir
i entregar la factura corresponent.»
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Es modifica l’apartat dos de l’article 89, que queda redactat de la manera

«Dos. El que disposa l’apartat anterior serà també aplicable quan, tot i no
haver-se transferit cap quota, s’haja expedit la factura corresponent a l’operació.»
Tres. Es modifiquen la lletra e) de l’apartat u i l’apartat dos de l’article 163 ter, que
queden redactats de la manera següent:
«e) Expedir i entregar factura quan el destinatari de les operacions estiga
establit o tinga la residència o el domicili habitual en el territori d’aplicació de
l’impost.
Dos. En cas que l’empresari o professional no establit haja triat qualsevol altre
estat membre diferent d’Espanya per a presentar la declaració d’inici en este règim
especial, i en relació amb les operacions que, d’acord amb el que disposa el número 4t
de l’apartat u de l’article 70 d’esta llei, hagen de considerar-se efectuades en el territori
d’aplicació de l’impost, l’ingrés de l’impost corresponent a estes haurà d’efectuar-se per
mitjà de la presentació a l’estat membre d’identificació de la declaració a què es fa
referència en l’apartat anterior.
A més, l’empresari o professional no establit haurà de complir la resta
d’obligacions contingudes en l’apartat u anterior a l’estat membre d’identificació i,
en particular, les establides en la lletra d) d’este apartat. Així mateix, l’empresari o
professional haurà d’expedir i entregar factura quan el destinatari de les operacions
estiga establit o tinga la residència o el domicili habitual en el territori d’aplicació de
l’impost.»
Quatre. Es modifica l’apartat dos de l’article 164, que queda redactat de la manera
següent:
«Dos. L’obligació d’expedir i entregar factura per les operacions que efectuen
els empresaris o professionals podrà complir-la, en els termes que
reglamentàriament s’establisquen, el client dels mencionats empresaris o
professionals o bé un tercer, els quals actuaran, en tot cas, en nom i per compte
d’este.
Quan l’esmentada obligació la complisca un client de l’empresari o professional,
haurà d’haver-hi un acord previ entre ambdós parts. Així mateix, haurà de
garantir-se que este empresari o professional accepta cada una de les factures
expedides, en nom seu i pel seu compte, pel seu client.
L’expedició de factures per l’empresari o professional, pel seu client o per un
tercer, en nom i per compte de l’esmentat empresari o professional, podrà
realitzar-se per qualsevol mitjà, en paper o en format electrònic, sempre que, en
este últim cas, el destinatari de les factures n’haja donat el consentiment.
La factura, en paper o electrònica, haurà de garantir l’autenticitat del seu origen,
la integritat del seu contingut i la seua llegibilitat, des de la data d’expedició i durant
tot el període de conservació.
Reglamentàriament es determinaran els requisits a què han d’ajustar-se
l’expedició, remissió i conservació de factures.»
Cinc. Es modifica el número 3r de l’apartat u de l’article 171, que queda redactat de
la manera següent:
«3r. Les establides en l’ordinal 3r de l’apartat dos, amb multa pecuniària
proporcional del 100 per cent de les quotes indegudament transferides, amb un
mínim de 300 euros per cada factura en què es produïsca la infracció.»
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Article 68. Exempció dels servicis prestats per les unions i agrupacions d’interés
econòmic als seus membres.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifiquen els números
6t i 12é de l’apartat u i l’apartat tres, ambdós de l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, que queden redactats de la manera següent:
«6t. Els servicis prestats directament als seus membres per unions,
agrupacions o entitats autònomes, incloent-hi les agrupacions d’interés econòmic,
constituïdes exclusivament per persones que exercisquen una activitat exempta o
no subjecta a l’impost que no origine el dret a la deducció, quan concórreguen les
condicions següents:
a) Que els dits servicis s’utilitzen directament i exclusivament en esta activitat
i siguen necessaris per a exercir-la.
b) Que els membres es limiten a reembossar la part que els corresponga en els
gastos fets en comú.
L’exempció també s’aplicarà quan, complit el requisit previst en la lletra b)
precedent, la prorrata de deducció no excedisca el 10 per cent i el servici no s’utilitze
directament i exclusivament en les operacions que originen el dret a la deducció.
L’exempció no afecta els servicis prestats per societats mercantils.»
«12é. Les prestacions de servicis i les entregues de béns accessoris a estes
efectuades directament als seus membres per organismes o entitats legalment
reconeguts que no tinguen finalitat lucrativa els objectius dels quals siguen
exclusivament de naturalesa política, sindical, religiosa, patriòtica, filantròpica o
cívica, realitzades per a la consecució de les seues finalitats específiques, sempre
que no perceben dels beneficiaris d’estes operacions cap contraprestació diferent
de les cotitzacions fixades en els seus estatuts.
Es consideraran inclosos en el paràgraf anterior els col·legis professionals, les
cambres oficials, les organitzacions patronals i les federacions que agrupen els
organismes o entitats a què es referix este número.
L’aplicació d’esta exempció quedarà condicionada al fet que no siga susceptible
de produir distorsions de competència.»
«Tres. A l’efecte del que disposa este article, es consideraran entitats o
establiments de caràcter social aquells en què concórreguen els requisits següents:
1r. No tindre finalitat lucrativa i dedicar, si és el cas, els beneficis eventualment
obtinguts a l’exercici d’activitats exemptes d’idèntica naturalesa.
2n. Els càrrecs de president, patró o representant legal han de ser gratuïts i
no tindre interés en els resultats econòmics de l’explotació per ells mateixos o a
través de persona interposada.
3r. Els socis, comuners o partícips de les entitats o establiments i els seus
cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclusivament, no podran ser
destinataris principals de les operacions exemptes ni gaudir de condicions especials
en la prestació dels servicis.
Este requisit no s’aplicarà quan es tracte de les prestacions de servicis a què
es referix l’apartat u, números 8u i 13é, d’este article.
Les entitats que complisquen els requisits anteriors podran sol·licitar de
l’Administració tributària la qualificació com a entitats o establiments privats de
caràcter social en les condicions, termes i requisits que es determinen
reglamentàriament. L’eficàcia d’esta qualificació, que serà vinculant per a
l’Administració, quedarà subordinada, en tot cas, a la subsistència de les condicions
i requisits que, segons el que disposa esta llei, fonamenten l’exempció.
Les exempcions corresponents als servicis prestats per entitats o establiments
de caràcter social que reunisquen els requisits anteriors s’aplicaran amb
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independència de l’obtenció de la qualificació a què es referix el paràgraf anterior,
sempre que es complisquen les condicions que siguen aplicables en cada cas.»
Article 69.

Limitació de l’exempció en els contractes d’arrendament financer.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica la lletra A)
del número 22é de l’apartat u de l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’Impost sobre el Valor Afegit, que queda redactada de la manera següent:
«22é. A) Les segones i ulteriors entregues d’edificacions, incloent-hi els
terrenys en què es troben enclavades, quan tinguen lloc després d’haver acabat la
seua construcció o rehabilitació.
A l’efecte del que disposa esta llei, es considerarà primera entrega la realitzada
pel promotor que tinga com a objecte una edificació la construcció o rehabilitació de
la qual estiga acabada. No obstant això, no tindrà la consideració de primera
entrega la realitzada pel promotor després de la utilització ininterrompuda de
l’immoble per un termini igual o superior a dos anys pel seu propietari o per titulars
de drets reals d’ús o gaudi o en virtut de contractes d’arrendament sense opció de
compra, llevat que l’adquirent siga qui utilitzà l’edificació durant el termini indicat.
No es computaran a este efecte els períodes d’utilització d’edificacions pels
adquirents d’estos en els casos de resolució de les operacions en virtut dels quals
es van efectuar les transmissions corresponents.
Els terrenys en què es troben enclavades les edificacions comprendran aquells
en què s’hagen realitzat les obres d’urbanització accessòries a estes. No obstant
això, tractant-se de vivendes unifamiliars, els terrenys urbanitzats de caràcter
accessori no podran excedir 5.000 metres quadrats.
Les transmissions no subjectes a l’impost en virtut del que establix el número 1r de
l’article 7 d’esta llei no tindran, si és el cas, la consideració de primera entrega a l’efecte
del que disposa este número.
L’exempció prevista en este número no s’aplicarà:
a) A les entregues d’edificacions efectuades en l’exercici de l’opció de compra
inherent a un contracte d’arrendament, per empreses dedicades habitualment a
realitzar operacions d’arrendament financer. A este efecte, el compromís d’exercir
l’opció de compra davant de l’arrendador s’assimilarà a l’exercici de l’opció de compra.
Els contractes d’arrendament financer a què es referix el paràgraf anterior
tindran una duració mínima de deu anys.
b) A les entregues d’edificacions per a ser rehabilitades per l’adquirent,
sempre que es complisquen els requisits que reglamentàriament s’establisquen.
c) A les entregues d’edificacions que siguen objecte de demolició amb
caràcter previ a una nova promoció urbanística.»
Secció 2a.
Article 70.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2013, l’escala a què fa referència el
paràgraf primer de l’article 43 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993,
de 24 de setembre, serà la següent:

Escala

1r. Per cada títol amb
grandesa
2n. Per cada grandesa
sense títol
3r. Per cada títol sense
grandesa

Transmissions
directes
–
Euros

Transmissions
transversals
–
Euros

Rehabilitacions
i reconeixement de títols
estrangers
–
Euros

2.646

6.633

15.902

1.892

4.742

11.352

753

1.892

4.551

Secció 3a.

Impostos especials

Article 71. Modificació dels nivells d’imposició aplicables als GLP destinats a usos
diferents dels de carburant.
Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2013 i vigència indefinida, es modifica
l’epígraf 1.8 de la tarifa 1a de l’article 50.1 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre,
d’Impostos Especials, que queda redactat de la manera següent:
«Epígraf 1.8. GLP destinats a usos diferents dels de carburant: 15 euros per
tona.»
Article 72. Exempció per a vehicles matriculats en un altre estat membre de la Unió
Europea.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, s’introduïxen les
modificacions següents en l’article 66 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos
Especials:
U.

Es modifica la lletra f) de l’apartat 1, que queda redactada de la manera següent:
«f) Els vehicles automòbils matriculats en un altre estat membre, posats a
disposició d’una persona física resident a Espanya per persones o entitats
establides en un altre estat membre, sempre que es complisquen els requisits
següents:
1r) Que la posada a disposició es produïsca com a conseqüència de la relació
laboral que es mantinga amb la persona física resident, ja siga en règim d’assalariat
o no.
2n) Que no es destine el vehicle a ser utilitzat essencialment en el territori
d’aplicació de l’impost amb caràcter permanent.
A este efecte, es considera que el vehicle no es destina a ser utilitzat
essencialment en el territori d’aplicació de l’impost amb caràcter permanent quan
és posat a disposició d’un resident a Espanya el centre de treball del qual es troba
en un altre estat membre limítrof i l’utilitza per a anar-hi diàriament i tornar-ne,
sense perjuí dels períodes vacacionals.»

Com a conseqüència de l’anterior modificació, l’anterior lletra f) de l’apartat 1 de
l’article 66 passa a ser la lletra g) i així successivament.
Dos. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 2, que queda redactat de la manera
següent:
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«2. L’aplicació de les exempcions a què es referixen les lletres a), b), c), d), f),
g), j) i l) de l’apartat anterior estarà condicionada al reconeixement previ de
l’Administració tributària en la forma que es determine reglamentàriament. En
particular, quan es tracte de l’exempció a què es referix la lletra d) serà necessària
la prèvia certificació de la minusvalidesa o de la invalidesa de l’Institut Nacional de
Servicis Socials o de les entitats gestores competents.»
CAPÍTOL III
Altres tributs
Article 73.

Taxes.

U. S’eleven, a partir de l’1 de gener de 2013, els tipus de quantia fixa de les taxes
de la hisenda estatal fins a la quantia que resulte de l’aplicació del coeficient 1,01 a
l’import exigible durant l’any 2012, tenint en compte el que disposa l’article 73.u de la
Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.
S’exceptuen del que preveu el paràgraf anterior les taxes que hagen sigut creades o
objecte d’actualització específica per normes dictades l’any 2012.
Les taxes exigibles per la Direcció Central de Trànsit s’ajustaran, una vegada aplicat
el coeficient indicat anteriorment, al múltiple de 10 cèntims d’euro immediat superior,
excepte quan l’import que calga ajustar siga múltiple de 10 cèntims d’euro.
Dos. Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per un
percentatge de la base o en què la base no es valore en unitats monetàries.
Tres. Es mantenen per a l’any 2013 els tipus i les quanties fixes establits en l’apartat
4 de l’article 3 del Reial Decret Llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els
aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar, en l’import exigible
durant l’any 2012, d’acord amb el que establix l’article 73.tres de la Llei 2/2012, de 29 de
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.
Article 74.

Taxes en matèria de telecomunicacions.

U. La taxa per reserva de domini públic radioelèctric establida en 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), ha de calcular-se per mitjà de l’expressió:
T = [N × V] / 166,386= [S (km2) × B (kHz) × 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 Ci, establits en la Llei
General de Telecomunicacions, i la quantificació dels quals, 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 que s’ha de considerar per al càlcul de la taxa és el de
505.990 quilòmetres quadrats.
En els servicis de radiocomunicacions en què siga procedent, la superfície que s’ha
de considerar podrà incloure, si és el cas, la corresponent al mar territorial espanyol o
espai aeri de jurisdicció espanyola.
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Per a fixar el valor dels coeficients C1 a C5 en cada servici de radiocomunicacions,
s’han tingut en compte el significat que els atribuïx la Llei General de Telecomunicacions i
les normes reglamentàries que la despleguen, a saber:
1r. Coeficient C1: Grau d’utilització i congestió de les diferents bandes i en les
diferents zones geogràfiques. S’hi 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. S’hi 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. S’hi valoren els conceptes
següents:
Característiques radioelèctriques de la banda (idoneïtat de la banda per al servici
sol·licitat).
Previsions d’ús de la banda.
Ús exclusiu o compartit de la subbanda.
4t. Coeficient C4: Equips i tecnologia usats. S’hi 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. S’hi 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 diferents coeficients,
així com el possible marge de valoració que tenen respecte del 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
diferents bandes de freqüència per a un determinat servici. A este efecte, s’ha fet una
tabulació en marges de freqüència els extrems inferior i superior de la qual comprenen les
bandes típicament utilitzades en els servicis respectius. També comprén este coeficient la
zona geogràfica d’utilització, que distingix generalment entre zones d’elevat interés i alta
utilització, les quals s’assimilen a les grans concentracions urbanes, i zones de baix
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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 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, si és el cas, la consideració de servici públic, i en el valor d’este coeficient s’ha
pres en consideració la bonificació per servici públic que s’establix en 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 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 determinada
zona geogràfica. Estes possibilitats són aplicables en el cas del servici mòbil. Per a altres
servicis, la reserva de domini públic radioelèctric ha de ser amb caràcter exclusiu per la
seua naturalesa. Aquelles reserves sol·licitades en bandes no adequades al servici, en
funció de les tendències d’utilització i previsions del Quadre Nacional d’Atribució de
Freqüències (CNAF), es penalitzen amb una taxa més elevada, a fi d’afavorir la tendència
cap 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 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 utilitzats, i afavorir 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
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
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tingut en compte de manera general, tot considerant les tecnologies disponibles segons la
banda de freqüències. En radiodifusió s’han inclòs 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 conceptes
afectats.

1a2
Fins a + 50 %

Coeficient C5: Este coeficient considera els aspectes de rellevància social d’un
determinat servici davant d’altres servicis de naturalesa semblant des del punt de vista
radioelèctric. També preveu el relatiu interés econòmic o rendibilitat del servici prestat,
que grava més per unitat d’amplada de banda aquells servicis d’alt interés i rendibilitat
davant d’altres que, inclús si són semblants des del punt de vista radioelèctric, oferixen
una rendibilitat molt distinta i tenen diferent consideració des del punt de vista de la
rellevància social.
En radiodifusió, vistes les peculiaritats del servici, s’ha considerat un factor determinant
per a fixar la taxa d’una determinada reserva de domini públic radioelèctric la densitat de
població dins de la zona de servici de l’emissora considerada.
Quan la reserva de freqüències es destine a la realització d’emissions de caràcter
experimental i sense contraprestació econòmica per al seu titular, ni 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 per cent del valor general.
Concepte

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

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 conceptes
afectats.

>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 següents grups o classificacions:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.

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.
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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
5.

Radionavegació.
Radiodeterminació.
Radiolocalització.
Servicis per satèl·lit, com ara d’investigació espacial, d’operacions espacials i altres.
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 conceptes o
factors corresponents que cal 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.
1.
1.1

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 establits en 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 avaluar diferenciadament els criteris per a fixar la taxa d’una determinada
reserva.
En cada modalitat s’han tabulat els marges de freqüència que és necessari distingir a
l’efecte de calcular la taxa per a tindre en compte l’ocupació relativa de les diferents
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
manera 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 que cal 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 que cal considerar és la que figura en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, per a la qual cosa s’establix una superfície mínima, a l’efecte de
càlcul, de 1.000 quilòmetres quadrats.
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C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

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

1111
1112
1113
1114
1115
1116

1.1.2 Servici mòbil assignació fixa/freqüència compartida/zona d’alta utilització/
autoprestació.
La superfície que cal considerar és la que figura en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, per a la qual cosa s’establix una superfície mínima, a l’efecte de
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

Codi de
modalitat

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

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

1121
1122
1123
1124
1125
1126

1.1.3 Servici mòbil assignació fixa/freqüència exclusiva/zona de baixa utilització/
autoprestació.
La superfície que cal considerar és la que figura en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, per a la qual cosa s’establix una superfície mínima, a l’efecte de
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

Codi de
modalitat

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

1131
1132
1133
1134
1135
1136

1.1.4 Servici mòbil assignació fixa/freqüència exclusiva/zona d’alta utilització/
autoprestació.
La superfície que cal considerar és la que figura en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, per a la qual cosa s’establix una superfície mínima, a l’efecte de
càlcul, de 1.000 quilòmetres quadrats.
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C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

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

1141
1142
1143
1144
1145
1146

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

La superfície que cal considerar és la que figura en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, per a la qual cosa s’establix una superfície mínima, a l’efecte de
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

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
1,65
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

1151
1152
1153
1154
1155
1156

1.1.6 Servici mòbil assignació aleatòria/freqüència exclusiva/qualsevol zona/
autoprestació.
La superfície que cal considerar és la que figura en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric, per a la qual cosa s’establix una superfície mínima, a l’efecte de
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

Codi de
modalitat

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
0,21498
0,1491
0,1491
0,1491
0,1491

1161
1162
1163
1164
1165
1166
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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. S’establix una superfície mínima, als efectes de càlcul, de 1.000
quilòmetres quadrats.
Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

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

1171
1172
1173
1174
1175
1176

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

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.
Coeficients

Freqüències

C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1
1
1

2
2
2

1
1
1,3

2
1,5
1

19,5147
0,3444
0,3444

1181
1182
1183

f < 50 MHz
50 - 174 MHz
>174 MHz

1.1.9

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

S’inclouen en este apartat els sistemes de curt abast sempre que el radi de servici de
la xarxa no siga major de 3 quilòmetres. La superfície S a considerar és la corresponent a
la zona de servici.
Per a xarxes de major 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 en què siga aplicable, pel nombre de
freqüències utilitzades. Si en virtut de les característiques tècniques de l’emissió no és
aplicable cap canalització entre les indicades, es prendrà l’amplada de banda de la
denominació de l’emissió o, si no n’hi ha, s’aplicarà la totalitat de la corresponent banda de
freqüències destinada en el CNAF per 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

Codi de
modalitat

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

1191
1192
1193
1194
1195

Servici mòbil terrestre de cobertura nacional.
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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

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

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

11,64510 -3
11,64510 -3
11,64510 -3
11,64510 -3
11,64510 -3
11,64510 -3

1211
1212
1213
1214
1215
1216

1.2.2. 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
400-1.000 MHz
1.000-3.000 MHz
>3.000 MHz

1.3
1.3.1

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

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
0,21468
0,1491
0,1491
0,1491
0,1491

1221
1222
1223
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 són les que figuren en la
corresponent reserva de domini públic radioelèctric.

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

Codi de
modalitat

Coeficients

Freqüències
C1

C2

C3

C4

C5

2

2

1

1,8

3,543 10 -2

1321

2

2

1

1,6

3,190 10 -2

1331

2

2

1

1,5

4,251 10 -2

1351

2

2

1

1,5

9,182 10 -3 K

1381

En la banda de 2500 a 2690 MHz, per a les concessions d’àmbit autonòmic
atorgades per un procediment de licitació, en aquelles comunitats autònomes amb
baixos nivells de població, 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.
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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.
Coeficients

Freqüències

En les bandes previstes en el CNAF

1.3.3

C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1,4

2

1

1

1,20

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.
Coeficients

Freqüències

En les bandes previstes en el CNAF

1.4

C1

C2

C3

C4

C5

1,4

2

1

1

1,40

Codi de modalitat

1391

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

Codi de
modalitat

1
1,3

1,25
1,25

1,25
1,25

1
1

0,1146
0,1146

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. S’establix una superfície mínima,
als efectes de 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. Es computa tant l’enllaç ascendent com el
descendent.
1.6.1

Servici mòbil terrestre per satèl·lit.
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Freqüències

En les bandes previstes en el CNAF

1.6.2

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

1.6.3

Coeficients
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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

Servici mòbil marítim per satèl·lit.
Freqüències

Banda 1500-1700 MHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1

1

1

1

2,453 10 -4

1631

1.6.4 Sistemes de comunicacions electròniques per satèl·lit, incloent-hi, si és el cas,
component terrestre subordinada (prestació a tercers).
Este apartat és aplicable a les reserves d’espectre per a sistemes integrats de mòbil
per satèl·lit incloent-hi, si és el cas, una xarxa terrestre subordinada que utilitza les
mateixes freqüències d’acord 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.

Freqüències

Bandes 1980 a 2010 MHz i 2170 a
2200 MHz

1.7

Coeficients
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 terrestres 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 amplades de
banda de transmissió superiors a 1 MHz i radis de la zona de servici superiors a 3
quilòmetres.
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La superfície S a considerar és la que figura en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric. S’establix una superfície mínima, als efectes de càlcul, de 500
quilòmetres 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 resulte 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.
L’amplada de banda B a tindre en compte és l’amplada de banda total que figure en la
corresponent reserva de domini públic radioelèctric.
Freqüències

CNAF UN 40

2.

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

2

2

1

1,8

0,02812

Codi de modalitat

1361

SERVICI FIX.

S’inclouen en este apartat, a més de les reserves puntuals de freqüències per les
diferents modalitats del servici, les denominades reserves de banda en què la reserva
afecta porcions d’espectre que permeten la utilització de diversos canals radioelèctrics de
manera simultània per l’operador en una mateixa zona geogràfica.
Les reserves de banda estan justificades, exclusivament, en casos de desplegaments
massius d’infraestructures radioelèctriques per un operador, per a xarxes de
comunicacions electròniques de prestació de 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
les quals alguna de les estacions extrem de l’obertura es troba ubicada en alguna població
de més de 250.000 habitants o en les seues proximitats, o 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.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 312

Divendres 28 de desembre de 2012

Secc. I. Pàg. 88

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 resulte 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 ambdós sentits de
transmissió. Per a aquelles obertures radioelèctriques on es reserven freqüències amb
doble polarització, es considerarà, als efectes del càlcul de la taxa, com si es tractara de
la reserva d’un doble nombre de freqüències, però s’aplicarà una reducció del 25 per cent
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

Codi de
modalitat

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

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

0,28926
0,28926
0,27126
0,24408
0,24408
0,05535

2111
2112
2113
2114
2115
2116

2.1.2. 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 resulte 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 ambdós sentits de
transmissió. Per a aquelles obertures radioelèctriques on es reserven freqüències amb
doble polarització es considerarà, als efectes del càlcul de la taxa, com si es tractara de la
reserva d’un doble nombre de freqüències, però s’aplicarà una reducció del 25 per cent 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

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

1
1
1
1
1
1

C3

C4

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

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

C5

Codi de
modalitat

0,28926
0,28926
0,27126
0,24408
0,24408
0,05535

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 de la dita obertura.
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La superfície S a considerar per a cada obertura és la que resulte 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 ambdós sentits de
transmissió. Per a aquelles obertures radioelèctriques on es reserven freqüències amb
doble polarització es considerarà, als efectes del càlcul de la taxa, com si es tractara de la
reserva d’un doble nombre de freqüències, però s’aplicarà una reducció del 25 per cent 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

Codi de
modalitat

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

0,20806
0,20806
0,195185
0,175615
0,175615
0,039964

2151
2152
2153
2154
2155
2156

2.1.4. Servici fix punt a punt / reserves de banda en tot el territori nacional.
Als efectes de calcular la corresponent taxa, es considerarà l’amplada de banda
reservada, sobre la superfície corresponent a tot el territori nacional, amb total
independència de la reutilització efectuada 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

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

1
1
1
1
1
1

C3

C4

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

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

C5

Codi de
modalitat

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

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 el resultat 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 (50MHz, 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

1,12
1,12
1,12

1
1
1

C3

1,10
1,05
1

C4

C5

Codi de
modalitat

2
2
2

0,1103
0,1103
0,1103

2171
2172
2173

Servici fix punt a punt / reserves de banda d’àmbit provincial o multiprovincial.
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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.
Als efectes de calcular la corresponent taxa, es considera l’amplada de banda
reservada, sobre la superfície de la zona de servici, independentment de la reutilització
efectuada de tota 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

Codi de
modalitat

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

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 pogueren 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.
2.2.1. Servici fix punt a multipunt/freqüència exclusiva/qualsevol zona/autoprestació.
La superfície S a considerar és 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

Coeficients
C1

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

C2

1
1
1
1
1
1

C3

C4

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

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

C5

Codi de
modalitat

0,085255
0,072420
0,04267
0,064005
0,064005
0,010455

2211
2212
2213
2214
2215
2216

2.2.2. Servici fix punt a multipunt / freqüència exclusiva / qualsevol zona / prestació
a tercers.
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, als efectes de 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

Coeficients
C1

1,5
1,35
1,25

C2

1
1
1

C3

C4

1,3
1,25
1,15

1,25
1,2
1,15

C5

Codi de
modalitat

0,0505
0,0428
0,0253

2231
2232
2233
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Coeficients

Freqüències

10-24 GHz
24-39,5 GHz
>39,5-105 GHz

C1

1,2
1,38
1

C2

1
1
1

C3

C4

1,1
1,05
1

1,15
1,1
1
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C5

Codi de
modalitat

0,0377
0,0377
0,0062

2234
2235
2236

2.2.3. 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 efectuada de tota o part de la banda assignada.
Coeficients

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

C1

C2

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

1
1
1
1
1
1

C3

C4

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

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

C5

Codi de
modalitat

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

2241
2242
2243
2244
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
efectuada de tota la banda assignada o de part.
Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

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

90,81 10-3
90,81 10-3
90,81 10-3
90,81 10-3
90,81 10-3
22,698 10-3

2251
2252
2253
2254
2255
2256

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.

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-se’n una altra, es correspondrà amb la superfície de
tot el territori nacional. En tot cas, als efectes de càlcul, seran aplicables les superfícies
mínimes que a continuació s’especifiquen per als distints epígrafs.
L’amplada de banda a considerar per a cada freqüència serà l’especificada en la
denominació de l’emissió, computant-se 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 què, per
tractar-se d’un enllaç únicament ascendent, només es computarà l’amplada de banda.
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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 considerarà 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, es correspondrà amb la superfície de tot el territori
nacional; en qualsevol cas, s’establix una superfície mínima, als efectes de 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

Codi de
modalitat

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

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, als efectes de càlcul, de 31.416
quilòmetres quadrats.
Freqüències

f < 3.000 MHz
3-30 GHz
>30 GHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

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

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-se una superfície mínima
als efectes de càlcul de 10.000 quilòmetres quadrats. En 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

Codi de
modalitat

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

2331
2332
2334

SERVICI DE RADIODIFUSIÓ.

Les consideracions següents s’apliquen al servici de radiodifusió, tant en la seua
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 objecte la cobertura nacional, la superfície de la
zona de servici serà la superfície del territori nacional, i no s’avalua la taxa individualment
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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 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 la dita cobertura.
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 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
considerarà que es tracta d’una zona d’alt interés i rendibilitat quan la zona de servici
incloga 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

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

Factor k
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 el dit 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, seguint 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 dins
de 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 dins de l’apartat 2.3.1 del servici fix per satèl·lit.
3.1.

Radiodifusió sonora.

3.1.1. 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.
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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

3.1.2. 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 300 kHz en els sistemes amb subportadores
suplementàries.
Freqüències

87,5 a 108 MHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1,25

1

1,5

1,25

13,066 k

3131

3.1.4. 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

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1

1

1,5

1,25

13,066 k

3141

3.1.5. Radiodifusió sonora digital terrestre 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

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1,25
1,25

1
1

1,5
1

1
1

0,3756 k
0,3756 k

3151
3152

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 312

Divendres 28 de desembre de 2012

Secc. I. Pàg. 95

3.1.6. Radiodifusió sonora digital terrestre en altres zones.
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

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1
1

1
1

1,5
1

1
1

0,3756 k
0,3756 k

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

Codi de
modalitat

1,25

1

1,3

1

0,7023 k

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

470 a 862 MHz

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1

1

1,3

1

0,7023 k

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

Codi de
modalitat

1,25

1

1,3

1

0,3512 k

3251

3.2.4. Televisió digital terrestre d’àmbit local en altres zones.
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.
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C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1

1

1,3

1

0,3512 k

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 serà la que figure en la corresponent reserva de domini
públic radioelèctric 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.).
Freqüències

En les bandes previstes en el
CNAF

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

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 serà la que resulte de multiplicar la suma de les longituds
de totes les obertures per una amplària d’un quilòmetre. 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, als efectes de càlcul, una superfície de 10 quilòmetres quadrats per cada
reserva de freqüències, independentment del nombre d’equips funcionant en la mateixa
freqüència i ús en qualsevol punt del territori nacional.
L’amplada de banda B a considerar és la corresponent al canal utilitzat.
Freqüències

En les bandes previstes en el
CNAF

Coeficients
C1

C2

C3

C4

C5

Codi de
modalitat

1,25

1

1,25

2

0,7177

3331

4. ALTRES SERVICIS.
4.1.

Servici de radionavegació.

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.
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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, establint-se
una superfície mínima, als efectes de 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
C5

Codi de
modalitat

C1

C2

C3

C4

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 puguen presentar-se i no s’hagen previst en els
apartats anteriors o per als que raonablement no se’ls puguen aplicar les regles anteriors,
la taxa es fixarà en cada cas segons els 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 generada 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 seua vigència en tot el 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.
Article 75. Taxa de l’Institut de Comptabilitat i auditoria de comptes per emissió
d’informes d’auditoria de comptes.
Amb efecte des de l’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica l’apartat 4
de l’article 44 del text refós de la Llei d’Auditoria de Comptes, aprovat mitjançant el Reial
Decret Legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, que passa a tindre la redacció següent:
«4. La quota tributària d’esta taxa consistirà en una quantitat fixa de 99,85
euros per cada informe d’auditoria emés i 199,70 euros per cada informe d’auditoria
sobre una entitat d’interés públic en cas que l’import dels honoraris facturats per
l’informe d’auditoria siga inferior o igual a 30.000 euros.
La dita quantia fixa serà de 199,70 euros per cada informe d’auditoria emés i
399,40 euros per cada informe d’auditoria sobre una entitat d’interés públic, en cas
que l’import dels honoraris facturats per l’informe d’auditoria siga superior a 30.000
euros.
A este efecte, es considera com a entitat d’interés públic allò que establix
l’article 2.5 del text refós de la Llei d’Auditoria de Comptes, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/2011 d’1 de juliol.»
Article 76.

Taxa d’aproximació.

No obstant el que disposa l’article 73, es mantenen per a l’any 2013 les quanties de la
taxa d’aproximació en l’import exigible durant l’any 2012, d’acord amb el que establix
l’article 76 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2012.
Article 77. Coeficients correctors aplicables a les taxes del barco, del passatge i de la
mercaderia en els ports d’interés general.
Els coeficients correctors previstos en l’article 166 del text refós de la Llei de Ports de
l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de
setembre, a aplicar per les autoritats portuàries a les taxes del barco, de la mercaderia i
del passatge, són els indicats en el quadro següent:
AUTORITAT PORTUÀRIA

La Corunya
Alacant
Almeria
Avilés
Badia d’Algesires
Badia de Cadis
Balears
Barcelona
Bilbao
Cartagena
Castelló

Taxa Barco

Taxa Mercaderia

Taxa Passatge

1,30
1,20
1,20
1,13
1,00
1,18
1,00
1,00
1,00
0,95
1,00

1,30
1,25
1,20
1,10
1,00
1,18
0,95
1,00
1,00
0,98
1,10

1,05
1,20
1,20
1,00
0,98
1,10
1,00
1,00
1,00
0,80
1,00
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AUTORITAT PORTUÀRIA

Ceuta
Ferrol-San Cibrao
Gijón
Huelva
Las Palmas
Màlaga
Marín i Ria de Pontevedra
Melilla
Motril
Pasajes
Sta. Cruz Tenerife
Santander
Sevilla
Tarragona
València
Vigo
Villagarcía
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Taxa Barco

Taxa Mercaderia

Taxa Passatge

1,30
1,10
1,25
1,00
1,20
1,20
1,10
1,30
1,30
1,15
1,20
1,00
1,18
0,95
1,17
1,10
1,25

1,30
0,95
1,20
0,98
1,30
1,30
1,15
1,30
1,30
1,10
1,30
1,00
1,18
1,00
1,15
1,20
1,10

1,30
0,92
1,10
0,87
1,30
1,30
1,00
1,30
1,10
1,00
1,30
1,00
1,10
0,70
1,00
1,00
1,00

Article 78. Bonificacions aplicables en els ports d’interés general a les taxes d’ocupació,
del barco, del passatge i de la mercaderia.
Les bonificacions previstes en els articles 182 i 245 del text refós de la Llei de Ports
de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de
setembre, a aplicar per les autoritats portuàries a les taxes d’ocupació, del barco, de la
mercaderia i del passatge i, si és el cas, les seues condicions d’aplicació, són les
indicades en l’annex IX d’esta llei.
Article 79. Quanties bàsiques de les taxes aplicables al sistema portuari d’interés
general.
D’acord amb el que preveu la disposició addicional vint-i-dos del rext refós de la Llei
de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5
de setembre, les quanties bàsiques de les taxes del barco, del passatge, de la mercaderia,
de les embarcacions esportives i de recreació, de la taxa per utilització de la zona de
trànsit i de la tarifa fixa pel servici de recepció de rebutjos generats per barcos establides
en l’esmentada norma es mantenen sense cap actualització, sense perjuí del règim
d’actualització propi establit en la mencionada norma per a la taxa d’ocupació i la taxa
d’activitat.
Article 80. Taxes per informes i altres actuacions previstes en el Decret 140/1960, de 4 de
febrer.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica la quantia dels
següents conceptes recollits en l’article 4 del Decret 140/1960, de 4 de febrer, pel qual es
convalida la taxa per informes i altres actuacions. Queden redactats en els termes
següents:
Concepte

A1. Certificació a instància de part
B. Informes facultatius sense presa de dades de camp
C1. Informes facultatius amb presa de dades de camp. Primer dia
C2. Informes facultatius amb presa de dades de camp. Cada dia següent
F. Per registre de concessions i autoritzacions administratives

Euros

17,61
64,00
191,45
127,39
86,52
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Article 81. Actualització de les prestacions patrimonials de caràcter públic d’Aena
Aeroports, SA.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, la quantia de les prestacions
patrimonials de caràcter públic establides en el títol VI, capítols I i II, de la Llei 21/2003, de
7 de juliol, de Seguretat Aèria, s’incrementen en el percentatge que resulte d’aplicar a la
variació interanual de l’índex de preus al consum (IPC) corresponent al mes d’octubre de
2012, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, un increment de cinc punts.
No és aplicable l’increment assenyalat en el paràgraf anterior a l’import mínim per
operació en concepte d’aterratge i servicis de trànsit d’aeròdrom, que és l’establit en
l’article 75.4 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, en la redacció que en fa la disposició final
deu d’esta llei.
TÍTOL VII
Dels ens territorials
CAPÍTOL I
Entitats locals
Secció 1a.
Article 82.

Liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat corresponent a
l’any 2011

Règim jurídic i saldos deutors.

U. Una vegada coneguda la variació dels ingressos tributaris de l’Estat de l’any 2011
respecte del 2004, i les altres dades necessàries, es procedirà al càlcul de la liquidació
definitiva de la participació en tributs de l’Estat, corresponent a l’exercici 2011, en els
termes dels articles 111 a 124 i 135 a 146 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, tenint en
compte a més les normes recollides en els articles 100 a 103, 105 i 106, 108 a 111, 113 i
115 a 118 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2011.
Dos. Els saldos deutors que es puguen derivar de la liquidació a què es referix
l’apartat anterior, en el component de finançament que no corresponga a cessió de
rendiments recaptatoris en impostos estatals, seran reembossats per les entitats locals
afectades per mitjà de compensació a càrrec de les entregues a compte que, en concepte
de participació en els tributs de l’Estat definida en la secció 3a i en la subsecció 1a de la
secció 5a d’este capítol, es perceben després de la mencionada liquidació, en un període
màxim de tres anys, per mitjà de retencions trimestrals equivalents al 25 per cent d’una
entrega mensual, llevat que, aplicant este criteri, s’excedisca el termini assenyalat, i en
este cas s’ajustarà la freqüència i la quantia de les retencions corresponents a fi que no
es produïsca esta situació.
Tres. Els saldos deutors que es puguen derivar de la liquidació a què es referix
l’apartat u anterior, en el component de finançament que corresponga a cessió de
rendiments recaptatoris en impostos estatals, seran reembossats per les entitats locals
afectades per mitjà de compensació a càrrec dels possibles saldos creditors que es
deriven de la liquidació del component corresponent al concepte de participació en els
tributs de l’Estat definida en la secció 3a i en la subsecció 1a de la secció 5a d’este capítol.
Els saldos deutors restants després d’aplicar la compensació anteriorment mencionada
seran reembossats per les entitats locals per mitjà de compensació en les entregues a
compte que, per cada impost estatal inclòs en aquella cessió, perceben, sense les
limitacions de percentatges i terminis establits en l’apartat anterior.
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Quatre. Si l’import de les liquidacions definitives a què es referix l’apartat dos d’este
article és a favor de l’Estat, es reflectirà com a dret en el capítol IV del pressupost
d’ingressos de l’Estat.
Cinc. L’import de la liquidació definitiva de les compensacions derivades de la
reforma de l’Impost sobre Activitats Econòmiques a favor de les comunitats autònomes
uniprovincials de Cantàbria, Madrid i la Rioja podrà ser objecte d’integració en les quanties
que els corresponguen en aplicació del sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú i de les ciutats amb estatut d’autonomia, per acord de la
respectiva comissió mixta, amb un informe previ de la Subcomissió de Règim Econòmic,
Financer i Fiscal de la Comissió Nacional d’Administració Local, per mitjà de les
modificacions i ajustos que siguen procedents en els respectius crèdits pressupostaris.
Sis. Quan les retencions esmentades en este article concórreguen amb les
regulades en l’article 108, tindran caràcter preferent enfront d’aquelles i no computaran
per al càlcul dels percentatges establits en l’apartat dos de l’esmentat article.
Secció 2a. Cessió a favor dels municipis de la recaptació d’impostos estatals en l’any
2013
Article 83. Cessió de rendiments recaptatoris de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques: determinació de les entregues a compte i de la liquidació definitiva.
U. Els municipis inclosos en l’àmbit subjectiu de l’article 111 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, participaran en la recaptació líquida que s’obtinga en 2013 per mitjà de dotze
entregues mensuals a compte de la liquidació definitiva. L’import total d’estes entregues a
compte s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:
ECIRPFm = 0,021336 x CL2010m x IA2013/2010 x 0,95
Sent:
ECIRPFm: Import anual d’entregues a compte per cessió de rendiments recaptatoris
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del municipi m.
CL2010m: Quota líquida estatal de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en
el municipi m l’any 2010, últim conegut.
IA2013/2010: Índex d’actualització de la quota líquida estatal entre l’any 2010, últim
conegut, i l’any 2013. Este índex és el resultat de dividir l’import de la previsió
pressupostària per al 2013 per retencions, pagaments a compte i pagaments
fraccionats, entre l’import dels drets liquidats per estos conceptes corresponents a
l’any 2010, últim del qual es coneixen les quotes líquides dels municipis.
L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a compte segons la fórmula anterior
es farà efectiu a cada municipi i es tramitarà com a devolucions d’ingressos en el concepte
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la diferència entre les entregues a
compte percebudes i el valor definitiu de la cessió de la quota líquida corresponent a cada
municipi, determinada en els termes de l’article 115 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’aplicarà,
a este efecte, el percentatge de cessió recollit en l’apartat anterior, d’acord amb el que
establix la disposició final sexta de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2012.
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Article 84. Cessió de la recaptació líquida de l’Impost sobre el Valor Afegit: determinació
de les entregues a compte i de la liquidació definitiva.
U. Els municipis a què es referix l’article precedent participaran en la recaptació
líquida que s’obtinga, per l’Impost sobre el Valor Afegit, per mitjà de la determinació de
dotze entregues mensuals a compte de la liquidació definitiva.
La determinació per a cada municipi de l’import total d’estes entregues a compte
s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:
ECIVAm = PCIVA* x RPIVA x ICPi x (Pm / Pi) x 0,95
Sent:
PCIVA*: percentatge de cessió de rendiments recaptatoris de l’Impost sobre el Valor
Afegit a favor dels municipis, que, per a estes entregues a compte, serà del 2,3266
per cent.
ECIVAm: import anual de les entregues a compte del municipi m en concepte de cessió
de la recaptació d’Impost sobre el Valor Afegit prevista per a l’any 2013.
RPIVA: import de la previsió pressupostària de la recaptació líquida que correspon a
l’Estat de l’Impost sobre el Valor Afegit per a l’any 2013.
ICPi: índex provisional de consum de la comunitat autònoma i per a l’any 2013. A este
efecte, es tindrà en compte l’última dada disponible, que correspon a la utilitzada
per al càlcul de la liquidació definitiva de l’any 2010.
Pm i Pi: poblacions del municipi m i de la comunitat autònoma i respectiva. A este
efecte, es considera la població de dret segons el padró de la població municipal
vigent l’1 de gener de 2013 i aprovat oficialment pel Govern.
L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a compte, segons la fórmula anterior,
es farà efectiu a cada municipi i es tramitarà com a devolucions d’ingressos en el concepte
de l’Impost sobre el Valor Afegit.
Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la diferència entre les entregues a
compte percebudes i el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida per IVA que
resulte de l’aplicació del que disposa l’article 116 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’aplicarà, a
este efecte, el percentatge de cessió recollit en l’apartat anterior, d’acord amb el que
establix la disposició final sexta de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2012.
Article 85. Cessió de la recaptació líquida per impostos especials sobre l’alcohol i
begudes alcohòliques: determinació de les entregues a compte i de la liquidació
definitiva.
U. Els municipis a què es referix l’article 83 participaran en la recaptació líquida que
s’obtinga, pels impostos sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades, sobre
Productes Intermedis i sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, per mitjà de la determinació
de dotze entregues mensuals a compte de la liquidació definitiva.
La determinació per a cada municipi de l’import total d’estes entregues a compte
s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:
ECIIEE(h)m = PCIIEE* x RPIIEE(h) x ICPi(h) x (Pm / Pi) x 0,95
Sent:
PCIIEE*: percentatge de cessió de rendiments recaptatoris dels impostos especials
sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, que, per a estes entregues a compte, és del
2,9220 per cent.
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ECIIEE(h)m: import anual de les entregues a compte del municipi m, en concepte de
cessió de la recaptació de l’impost especial h dels assenyalats en el primer
paràgraf d’este apartat prevista l’any 2013.
RPIIEE(h): import de la previsió pressupostària de la recaptació líquida que correspon
a l’Estat de l’impost especial h dels assenyalats en el primer paràgraf d’este
apartat per a l’any 2013.
ICPi(h): índex provisional de consum de la comunitat autònoma i a la qual pertany el
municipi m, elaborat, per a l’any 2013, als efectes de l’assignació de l’impost
especial h dels assenyalats en el primer paràgraf d’este apartat. A este efecte, es
tindran en compte les últimes dades disponibles, que corresponen a les utilitzades
per al càlcul de la liquidació definitiva de l’any 2010.
Pm i Pi: poblacions del municipi m i de la comunitat autònoma i respectiva. A este
efecte, es considerarà la població de dret segons el padró de la població municipal
vigent l’1 de gener de 2013 i aprovat oficialment pel Govern.
L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a compte segons la fórmula anterior
es farà efectiu a cada municipi i es tramitarà com a devolucions d’ingressos en el concepte
relatiu a cada un dels impostos especials assenyalats en el primer paràgraf d’este apartat.
Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la diferència entre les entregues a
compte percebudes i el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels impostos
especials assenyalats en el primer paràgraf de l’apartat anterior que resulte de l’aplicació
del que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 117 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’aplicarà,
a este efecte, el percentatge de cessió recollit en l’apartat anterior, d’acord amb el que
establix la disposició final sexta de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2012.
Article 86. Cessió de la recaptació líquida per impostos especials sobre Hidrocarburs i
sobre les Labors del Tabac: determinació de les entregues a compte i de la liquidació
definitiva
U. Els municipis a què es referix l’article 83 participaran en la recaptació líquida que
s’obtinga, pels impostos sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del Tabac, per mitjà de la
determinació de dotze entregues mensuals a compte de la liquidació definitiva.
El càlcul per a cada municipi de l’import total d’estes entregues a compte s’efectuarà
per mitjà de l’operació següent:
ECIIEE(k)m = PCIIEE* x RPIIEE(k) x IPm(k) x 0,95
Sent:
PCIIEE*: percentatge de cessió de rendiments recaptatoris dels impostos especials
sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del Tabac, que, per a estes entregues a
compte, serà del 2,9220 per cent.
ECIIEE(k)m: import anual de les entregues a compte del municipi m en concepte de
cessió de la recaptació de l’impost especial k dels assenyalats en el primer
paràgraf d’este apartat prevista l’any 2013.
RPIIEE(k): import de la previsió pressupostària de la recaptació líquida que correspon
a l’Estat de l’impost especial k dels assenyalats en el primer paràgraf d’este
apartat per a l’any 2013.
IPm(k): índex provisional, per a l’any 2013, corresponent al municipi m, d’entregues de
gasolines, gasoils i fueloils, i el de vendes a expenedories de tabac, ponderades
ambdós pels corresponents tipus impositius. A este efecte, es considera índex
provisional el que corresponga a l’últim any disponible.
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L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a compte segons la fórmula anterior
es farà efectiu a cada municipi i es tramitarà com a devolucions d’ingressos en el concepte
relatiu a cada un dels impostos especials assenyalats en el primer paràgraf d’este apartat.
Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la diferència entre les entregues a
compte percebudes i el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels impostos
especials assenyalats en el primer paràgraf de l’apartat anterior que resulte de l’aplicació
del que disposa l’article 117 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’aplicarà, a este efecte, el
percentatge de cessió arreplegat en l’apartat anterior, d’acord amb el que establix la
disposició final sexta de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2012.
Secció 3a.
Subsecció 1a.
Article 87.

Participació dels municipis en els tributs de l’Estat

Participació dels municipis en el Fons Complementari de Finançament

Determinació de les entregues a compte.

U. L’import total de les entregues a compte de la participació de cada municipi inclòs
en l’àmbit subjectiu de l’article 111 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el Fons Complementari
de Finançament corresponent al 2013 es reconeix amb càrrec al crèdit específic consignat
en la secció 36, servici 21, Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local. Entitats
locals, programa 942M, Transferències a entitats locals per participació en els ingressos
de l’Estat.
Dos. L’esmentat import és el 95 per cent del Fons Complementari de Finançament
de l’any base 2004 multiplicat per l’índex d’evolució corresponent, segons l’article 121 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i tenint en compte la disposició addicional setanta de la present
norma.
Tres. A la quantia calculada segons l’apartat anterior per a cada municipi s’afegirà el
95 per cent de les compensacions per minves d’ingressos derivades de la reforma de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques següents:
a. Definitiva, de la disposició addicional deu de la Llei 51/2002, de 27 de desembre,
de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals, actualitzada en els mateixos
termes que els ingressos tributaris de l’Estat en 2013 respecte al 2004.
b. Addicional, regulada en la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 18
de novembre, actualitzada en els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat
en el 2013 respecte al 2006.
Quatre. Les entregues a compte de la participació en el Fons Complementari de
Finançament per a l’exercici 2013 seran abonades per mitjà de pagaments mensuals
equivalents a la dotzena part de l’import total que resulte de l’aplicació de les normes
recollides en els apartats anteriors.
Article 88.

Liquidació definitiva.

U. La realització de la liquidació definitiva del Fons Complementari de Finançament
de l’any 2013 a favor dels municipis es farà amb càrrec al crèdit que es dote en la secció
36, servici 21, Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local. Entitats locals,
Programa 942M, Transferències a entitats locals per participació en els ingressos de
l’Estat, concepte 468, relatiu a la liquidació definitiva d’anys anteriors i compensacions
derivades del nou sistema de finançament, d’acord amb les regles contingudes en els
articles 119 i 121 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Dos. A la quantia calculada per a cada municipi en els termes de l’apartat anterior
s’afegiran les compensacions per minves d’ingressos derivades de la reforma de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques següents:
a. Definitiva, de la disposició addicional deu de la Llei 51/2002, de 27 de desembre,
de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals, actualitzada en els mateixos
termes que els ingressos tributaris de l’Estat en 2013 respecte al 2004.
b. Addicional, regulada en la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 18
de novembre, actualitzada en els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat
en el 2013 respecte al 2006.
Tres. La liquidació definitiva es determinarà per la diferència entre els imports de les
entregues a compte calculades d’acord amb el que disposa l’article anterior i de la
participació definitiva calculada en els termes dels apartats anteriors.
Subsecció 2a.
Article 89.

Participació de la resta dels municipis

Participació dels municipis en els tributs de l’Estat per a l’exercici 2013.

U. L’import total destinat a pagar les entregues a compte als municipis inclosos en
l’àmbit subjectiu de l’article 122 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, serà l’equivalent al 95 per cent
de la seua participació total en els tributs de l’Estat per a l’any base 2004, multiplicat per
l’índex d’evolució corresponent segons l’article 123 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i tenint en
compte la disposició addicional setanta de la present norma. Es reconeixerà amb càrrec al
crèdit específic consignat en la secció 36, servici 21, Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local. Entitats Locals, programa 942M, Transferències a entitats locals per
participació en els ingressos de l’Estat.
Dos. La realització de la liquidació definitiva corresponent a l’any 2013 a favor dels
municipis abans esmentats es farà d’acord amb les regles contingudes en els articles 123
i 124 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i a càrrec del crèdit que es dote en el concepte 468,
relatiu a la liquidació definitiva d’anys anteriors i compensacions derivades del nou
sistema de finançament, inclòs en la secció, servici i programa esmentats en l’apartat
anterior.
Tres. L’import total que resulte de l’aplicació de les regles contingudes en els
apartats anteriors es distribuirà d’acord amb els criteris següents:
a. Com a regla general, cada ajuntament percebrà una quantitat igual a la resultant
de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2003, calculada
d’acord amb el que disposen els apartats dos, tres, quatre i cinc de l’article 65 de la Llei
52/2002, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2003.
b. La resta es distribuirà proporcionalment a les diferències positives entre la
quantitat que cada ajuntament obtindria d’un repartiment en funció de les variables i
percentatges que a continuació es mencionen i les quantitats previstes en el paràgraf
anterior. A este efecte, les variables i percentatges a aplicar són els següents:
1. El 75 per cent en funció del nombre d’habitants de dret de cada municipi, segons
el padró de la població municipal vigent el 31 de desembre de 2013 i aprovat oficialment
pel Govern, ponderat pels coeficients següents, segons estrats de població:
Estrat

1
2
3
4

Nombre d’habitants

De més de 50.000.
De 20.001 a 50.000.
De 5.001 a 20.000.
Fins a 5.000.

Coeficients

1,40
1,30
1,17
1,00
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2. El 12,5 per cent, en funció de l’esforç fiscal mitjà de cada municipi en l’exercici
2011 ponderat pel nombre d’habitants de dret de cada municipi, segons el padró municipal
vigent el 31 de desembre de 2013 i oficialment aprovat pel Govern.
A este efecte, es considera esforç fiscal municipal l’any 2011 el resultant de l’aplicació
de la fórmula següent:
Efm = [∑ a(RcO/RPm)] x Pi
En el desenrotllament d’esta fórmula es tindran en compte els criteris següents:
A. El factor a representa el pes mitjà relatiu de cada tribut en relació amb la
recaptació líquida total obtinguda en l’exercici econòmic de 2011, durant el període
voluntari, per l’Impost sobre Béns Immobles, per l’Impost sobre Activitats Econòmiques,
excloent-ne les quantitats percebudes com a conseqüència de la distribució de les
quotes nacionals i provincials de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i el recàrrec
provincial atribuïble a les respectives diputacions provincials, i per l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, per a tots els municipis integrats en esta forma de
finançament.
B. La relació RcO/RPm es calcularà, per a cada un dels tributs esmentats en el
paràgraf precedent i en relació a cada municipi, de la manera següent:
i. En l’Impost sobre Béns Immobles Urbans o Rústics, multiplicant el
factor a pel tipus impositiu real fixat pel ple de la corporació per al període de
referència, dividit per 0,4 o 0,3, respectivament, que representen els tipus
mínims exigibles en cada cas i dividint-lo al seu torn pel tipus màxim
potencialment exigible en cada municipi. A este efecte, s’aplicaran els tipus de
gravamen real i màxim, segons el que disposen els apartats 1 i 3 de l’article 72
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El resultat així obtingut en l’Impost sobre Béns Immobles urbans es pondera
per la raó entre la base imposable mitjana per habitant de cada ajuntament i la
base imposable mitjana per habitant de l’estrat en què s’enquadre, incloent-hi, si
és el cas, la que corresponga als béns immobles de característiques especials. A
este efecte, s’haurà de tindre en compte el que disposa la disposició addicional
novena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que, a més, els trams de població
s’identifiquen amb els utilitzats per a la distribució del 75 per cent assignat a la
variable població.
ii. En l’Impost sobre Activitats Econòmiques, multiplicant el factor a per l’import
del padró municipal de l’impost, incloent-hi la incidència de l’aplicació del coeficient
de situació a què es referix l’article 87 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, vigent en
el període impositiu de 2011, i dividint-lo per la suma de les quotes mínimes fixades
en les tarifes de l’impost, en relació amb cada supòsit de subjecció a este, i
ponderades pels coeficients recollits en l’article 86 de la mateixa norma.
iii. En l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, multiplicant el factor a per 1.
iv. La suma ∑a(RcO/RPm) es multiplicarà pel factor Pi, sent este la seua
població de dret deduïda del padró municipal vigent el 31 de desembre de 2013 i
aprovat oficialment pel Govern.
C. El coeficient d’esforç fiscal mitjà per habitant, per a cada municipi, no podrà ser
en cap cas superior al quíntuple del menor valor calculat del coeficient d’esforç fiscal mitjà
per habitant dels ajuntaments inclosos en l’estrat de població superior a 50.000 habitants.
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3. El 12,5 per cent, en funció de l’invers de la capacitat tributària. Es considerarà
com a capacitat tributària la resultant de la relació existent entre les bases imposables
mitjanes de l’Impost sobre Béns Immobles Urbans per habitant de cada ajuntament i la de
l’estrat en què este s’enquadre, ponderada per la relació entre la població de dret de cada
municipi i la població total dels inclosos en esta modalitat de participació, deduïdes del
padró municipal vigent el 31 de desembre de 2013 i aprovat oficialment pel Govern. A
este efecte, els trams de població s’identificaran amb els utilitzats per a la distribució del
75 per cent assignat a la variable població.
Per al càlcul d’esta variable es tindran en compte les dades relatives a les bases
imposables de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana i de característiques
especials, de les entitats locals, corresponents a l’exercici 2011.
Quatre. En la quantia que resulte de l’aplicació de les normes de l’apartat anterior,
s’hi afegiran les compensacions per minves d’ingressos derivades de la reforma de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques següents:
a. Definitiva, de la disposició addicional deu de la Llei 51/2002, de 27 de desembre,
de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals, actualitzada en els mateixos
termes que els ingressos tributaris de l’Estat en el 2013 respecte al 2004.
b. Addicional, regulada en la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 18
de novembre, actualitzada en els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat
en el 2013 respecte al 2006.
Cinc. La participació dels municipis turístics es determinarà d’acord amb l’apartat 4
de l’article 125 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el que disposen els apartats tres i quatre
anteriors. L’import de la cessió així calculada no podrà suposar en cap cas una minoració
de la participació que resulte de l’aplicació dels apartats tres i quatre del present article.
Es considen municipis turístics els que complisquen les condicions recollides en l’apartat
1 del mencionat article 125, corresponents a l’1 de gener de 2013.
Sis. Per als municipis turístics resultants de la revisió efectuada corresponent a l’1
de gener de 2012, la cessió de la recaptació dels impostos sobre Hidrocarburs i sobre les
Labors del Tabac calculada per a l’any base 2004, a què fa referència l’article 125.4 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, és el resultat de dividir la cessió de la recaptació líquida dels
impostos sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del Tabac corresponent a cada municipi
en l’exercici 2012 per l’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat en este últim respecte
del 2004.
Article 90.

Entregues a compte.

U. Les entregues a compte de la participació en els tributs de l’Estat per a l’exercici
de 2013 a què es referix l’article anterior seran abonades als ajuntaments per mitjà de
pagaments mensuals equivalents a la dozena part del respectiu crèdit.
Dos. La participació individual de cada municipi es determinarà d’acord amb els
criteris establits per a la distribució de la liquidació definitiva, amb les variacions següents:
a. S’emprarà la població del padró municipal vigent i oficialment aprovat pel Govern
l’1 de gener de l’any 2013. Les variables esforç fiscal i invers de la capacitat tributària es
referiran a les dades de l’última liquidació definitiva efectuada. En tot cas, es considera
com a entrega mínima a compte de la participació en els tributs de l’Estat per a cada
municipi una quantitat igual al 95 per cent de la participació total definitiva corresponent a
l’any 2003, calculada d’acord amb el que disposen els apartats dos, tres, quatre i cinc de
l’article 65 de la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2003.
b. A la quantia calculada segons el paràgraf anterior per a cada municipi s’afegirà el
95 per cent de les compensacions per minves d’ingressos derivades de la reforma de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques següents:
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1. Definitiva, de la disposició addicional deu de la Llei 51/2002, de 27 de desembre,
de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals, actualitzada en els mateixos
termes que els ingressos tributaris de l’Estat en 2013 respecte al 2004.
2. Addicional, regulada en la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 18
de novembre, actualitzada en els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat
en el 2013 respecte al 2006.
Tres. La participació individual de cada municipi turístic es determinarà d’acord amb
l’apartat anterior. L’import resultant es reduirà en la quantia de la cessió de la recaptació
dels impostos sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del Tabac calculada l’any base 2004,
incrementada en els mateixos termes que la previsió de creixement dels ingressos
tributaris de l’Estat en el 2013 respecte del 2004, i se sumarà al resultat anterior la cessió
que per aquells impostos els corresponga en concepte d’entregues a compte en el 2013,
aplicant les normes de l’apartat u de l’article 82 d’esta llei, sense que en cap cas la quantia
a transferir siga inferior a la calculada d’acord amb el que disposa l’apartat anterior.
Secció 4a. Cessió a favor de les províncies, comunitats autònomes uniprovincials,
cabildos i consells insulars, de la recaptació d’impostos estatals
Article 91. Cessió de rendiments recaptatoris de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques: determinació de les entregues a compte i de la liquidació definitiva.
U. Les províncies i ens assimilats inclosos en l’àmbit subjectiu de l’article 135 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, participaran en la recaptació líquida que s’obtinga en el 2013 per
mitjà del pagament de dotze entregues mensuals a compte de la liquidació definitiva.
El càlcul global de la quantia d’estes entregues a compte s’efectuarà per mitjà de
l’operació següent:
ECIRPFp = 0,012561 x CL2010p x IA2013/2010 x 0,95
Sent:
ECIRPFp: import anual d’entregues a compte per cessió de rendiments recaptatoris
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’entitat provincial o
assimilada p.
CL2010p: quota líquida estatal de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en
l’àmbit de l’entitat provincial o assimilada p l’any 2010, últim conegut.
IA2013/2010: índex d’actualització de la quota líquida estatal entre l’any 2010, últim
conegut, i l’any 2013. Este índex és el resultat de dividir l’import de la previsió
pressupostària per al 2013 per retencions, pagaments a compte i pagaments
fraccionats, entre l’import dels drets liquidats per estos conceptes corresponents a
l’any 2010, últim del qual es coneixen les quotes líquides en l’àmbit de l’entitat
provincial o assimilada.
L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a compte segons la fórmula anterior
es farà efectiu a cada província o entitat assimilada per mitjà de transferència per
dotzenes parts mensuals i es tramitarà com a devolucions d’ingressos en el concepte de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la diferència entre les entregues a
compte percebudes i el valor definitiu de la cessió de la quota líquida corresponent a cada
província o ens assimilat, determinada en els termes de l’article 137 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i s’aplicarà, a este efecte, el percentatge de cessió recollit en l’apartat anterior,
d’acord amb el que establix la disposició final sexta de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.
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Article 92. Cessió de la recaptació líquida de l’Impost sobre el Valor Afegit: determinació
de les entregues a compte i de la liquidació definitiva.
U. Les províncies i els ens assimilats als quals es referix l’article precedent
participaran en la recaptació líquida que s’obtinga per l’Impost sobre el Valor Afegit per
mitjà de la determinació de dotze entregues mensuals a compte de la liquidació definitiva.
La determinació, per a cada una d’aquelles entitats, de la quantia global d’estes
entregues a compte s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:
ECIVAp = PCIVA** x RPIVA x ICPi x (Pp/Pi) x 0,95
Sent:
PCIVA**: percentatge de cessió de rendiments recaptatoris de l’Impost sobre el Valor
Afegit a favor de les províncies i ens assimilats, que, per a estes entregues a
compte, serà de l’1,3699 per cent.
ECIVAp: import anual de les entregues a compte de la província o entitat assimilada p,
en concepte de cessió de la recaptació d’Impost sobre el Valor Afegit prevista
l’any 2013.
RPIVA: import de la previsió pressupostària de la recaptació líquida corresponent a
l’Estat de l’Impost sobre el Valor Afegit per a l’any 2013.
ICPi: índex provisional de consum de la comunitat autònoma i per a l’any 2013. A este
efecte, es tindran en compte les últimes dades disponibles, que corresponen a les
utilitzades per al càlcul de la liquidació definitiva de l’any 2010.
Pp i Pi: poblacions de la província o ens assimilat p i de la comunitat autònoma i
respectiva. A este efecte, es considerarà la població de dret segons el padró de la
població municipal vigent l’1 de gener de 2013 i aprovat oficialment pel Govern.
L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a compte, segons la fórmula anterior,
es farà efectiu a cada província o entitat assimilada i es tramitarà com a devolucions
d’ingressos en el concepte d’Impost sobre el Valor Afegit.
Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la diferència entre les entregues a
compte percebudes i el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida de l’Impost
sobre el Valor Afegit que resulte de l’aplicació del que disposa l’article 138 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, i s’aplicarà, a este efecte, el percentatge de cessió recollit en l’apartat anterior,
d’acord amb el que establix la disposició final sexta de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.
Article 93. Cessió de la recaptació líquida per impostos especials sobre l’alcohol i
begudes alcohòliques: determinació de les entregues a compte i de la liquidació
definitiva.
U. Les entitats incloses en l’àmbit subjectiu de l’article 135 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, participaran en la recaptació líquida que s’obtinga pels impostos sobre la Cervesa,
sobre el Vi i Begudes Fermentades, sobre Productes Intermedis i sobre l’Alcohol i
Begudes Derivades, per mitjà de la determinació de dotze entregues mensuals a compte
de la liquidació definitiva.
El càlcul, per a cada província o ens assimilat, de la quantia global d’estes entregues
a compte s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:
ECIIEE(h)p = PCIIEE** x RPIIEE(h) x ICPi (h) x (Pp / Pi) x 0,95
Sent:
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PCIIEE**: percentatge de cessió de rendiments recaptatoris dels impostos especials
sobre l’alcohol i begudes derivades a favor de les províncies i ens assimilats, que
per a estes entregues a compte serà de l’1,7206 per cent.
ECIIEE(h)p: import anual de les entregues a compte de la província o ens assimilat p,
en concepte de cessió de la recaptació de l’impost especial h dels assenyalats en
el primer paràgraf d’este apartat prevista l’any 2013.
RPIIEE(h): import de la previsió pressupostària de la recaptació líquida corresponent
a l’Estat de l’impost especial h dels assenyalats en el primer paràgraf d’este
apartat per a l’any 2013.
ICPi(h): índex provisional de consum de la comunitat autònoma i a la qual pertany la
província o l’entitat assimilada p elaborat, per a l’any 2013, als efectes de
l’assignació de l’impost especial h dels assenyalats en el primer paràgraf d’este
apartat. A este efecte, es tindran en compte les últimes dades disponibles, que
corresponen a les utilitzades per al càlcul de la liquidació definitiva de l’any 2010.
Pp i Pi: poblacions de la província o entitat assimilada p i de la comunitat autònoma i
respectiva. A este efecte, es considerarà la població de dret segons el padró de la
població municipal vigent l’1 de gener de 2013 i aprovat oficialment pel Govern.
L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a compte, segons la fórmula anterior,
es farà efectiu a cada província o entitat assimilada, i es tramitarà com a devolucions
d’ingressos en el concepte relatiu a cada un dels impostos especials assenyalats en el
primer paràgraf d’este apartat.
Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la diferència entre les entregues a
compte percebudes i el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels impostos
especials assenyalats en el primer paràgraf de l’apartat anterior que resulte de l’aplicació
de l’article 139 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’aplicarà, a este efecte, el percentatge de cessió
arreplegat en l’apartat anterior, d’acord amb el que establix la disposició final sexta de la
Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.
Article 94. Cessió de la recaptació líquida per impostos especials sobre Hidrocarburs i
sobre les Labors del Tabac: determinació de les entregues a compte i de la liquidació
definitiva.
U. Les províncies i els ens assimilats inclosos en l’àmbit subjectiu de l’article 135 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, participaran en la recaptació líquida que s’obtinga pels impostos
sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del Tabac, per mitjà de la determinació de dotze
entregues mensuals a compte de la liquidació definitiva.
El càlcul, per a cada província o entitat assimilada, de l’import total d’estes entregues
a compte s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:
ECIIEE(k)p = PCIIEE** x RPIIEE(k) x IPp(k) x 0,95
Sent:
PCIIEE**: Percentatge de cessió de rendiments recaptatoris dels impostos especials
sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del Tabac a favor de les províncies i dels
ens assimilats, que, per a estes entregues a compte, serà de l’1,7206 per cent.
ECIIEE(k)p: Import anual de les entregues a compte de la província o de l’ens assimilat
p, en concepte de cessió de la recaptació de l’impost especial k dels assenyalats
en el primer paràgraf d’este apartat, prevista per a l’any 2013.
RPIIEE(k): Import de la previsió pressupostària de la recaptació líquida corresponent
a l’Estat de l’impost especial k dels assenyalats en el primer paràgraf d’este
apartat per a l’any 2013.
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IPp(k): Índex provisional, per a l’any 2013, referit a la província o ens assimilat p,
d’entregues de gasolines, gasoils i fueloils, i el de vendes a expenedories de
tabac, ponderades ambdós pels corresponents tipus impositius. A este efecte es
tindran en compte les dades corresponents a l’últim any disponible.
L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a compte, segons la fórmula anterior,
es farà efectiu a cada entitat, es tramitarà com a devolucions d’ingressos en el concepte
relatiu a cada un dels impostos especials assenyalats en el primer paràgraf d’este apartat.
Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la diferència entre les entregues a
compte percebudes i el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels impostos
especials assenyalats en l’article anterior, que siga aplicable de l’article 139 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, i s’aplicarà, a este efecte, el percentatge de cessió arreplegat en l’apartat
anterior, d’acord amb el que establix la disposició final sexta de la Llei 2/2012, de 29 de
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.
Secció 5a.

Participació de les províncies, comunitats autònomes uniprovincials i dels
consells i cabildos insulars en els tributs de l’Estat

Subsecció 1a.
Article 95.

Participació en el Fons Complementari de Finançament

Determinació de les entregues a compte.

U. L’import total de les entregues a compte de la participació de cada província i
entitat assimilada inclosa en l’àmbit subjectiu del vigent article 135 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, en el Fons Complementari de Finançament corresponent a 2013, i tenint en compte
la disposició addicional setanta de la present norma. Es reconeixerà amb càrrec al crèdit
Transferències a les diputacions i cabildos insulars. Entregues a compte a les diputacions
i cabildos insulars, per la seua participació en els ingressos dels capítols I i II del
pressupost de l’Estat, per recursos no susceptibles de cessió a les comunitats autònomes,
consignat en la secció 36, servici 21, Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local. Entitats locals, Programa 942M, Transferències a entitats locals per participació en
els ingressos de l’Estat.
Dos. L’esmentat import serà el 95 per cent del Fons Complementari de Finançament
de l’any 2004 aplicant l’índex d’evolució corresponent segons l’article 121 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.
Tres. A la quantia calculada segons l’apartat anterior, se li afegirà el 95 per cent de
les compensacions per minves d’ingressos derivades de la reforma de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques següents:
a. Definitiva, de la disposició addicional deu de la Llei 51/2002, de 27 de desembre,
de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals, incrementada en els mateixos
termes que els ingressos tributaris de l’Estat en 2013 respecte a 2004.
b. Addicional, regulada en la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 18
de novembre, incrementada en els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat
en 2013 respecte a 2006.
Quatre. Les entregues a compte de la participació en el Fons Complementari de
Finançament per a l’exercici 2013 seran abonades a les entitats locals a les quals es
referix este article, per mitjà de pagaments mensuals equivalents a la dotzena part de
l’import total que siga aplicable de les normes recollides en els apartats anteriors.
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Liquidació definitiva.

U. La pràctica de la liquidació definitiva del Fons Complementari de Finançament de
l’any 2013 a favor de les províncies i entitats assimilades es realitzarà a càrrec del crèdit
que es dote en la secció 36, servici 21, Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local. Entitats locals, Programa 942M, Transferències a entitats locals per participació en
els ingressos de l’Estat, concepte 468, relatiu a la liquidació definitiva d’anys anteriors i
compensacions derivades del nou sistema de finançament, d’acord amb les regles
contingudes en els articles 141 i 143 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Dos. La quantia anterior s’incrementarà, si és el cas, en l’import de les
compensacions per minves d’ingressos derivades de la reforma de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques següents:
a. Definitiva, de la disposició addicional deu de la Llei 51/2002, de 27 de desembre,
de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals, actualitzada en els mateixos
termes que els ingressos tributaris de l’Estat en 2013 respecte a 2004.
b. Addicional, regulada en la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 18
de novembre, actualitzada en els mateixos termes que els ingressos tributaris de l’Estat
en 2013 respecte a 2006.
L’import de la liquidació definitiva de les compensacions anteriors a favor de les
comunitats autònomes uniprovincials de Cantàbria, Madrid i La Rioja podrà ser objecte
d’integració en les quanties que els corresponen en aplicació del sistema de finançament
de les comunitats autònomes de règim comú i de les ciutats amb estatut d’autonomia, per
acord de la respectiva comissió mixta, amb un informe previ de la Subcomissió de Règim
Econòmic, Financer i Fiscal de la Comissió Nacional d’Administració Local, per mitjà de
les modificacions i ajustos que siguen procedents en els respectius crèdits pressupostaris.
Tres. La liquidació definitiva es determinarà per la diferència entre la suma dels
imports de les entregues a compte calculades d’acord amb el que disposa l’article anterior
i de la participació definitiva calculada en els termes dels apartats anteriors.
Subsecció 2a.
Article 97.

Participació en el Fons d’Aportació a l’Assistència Sanitària

Determinació de les entregues a compte.

U. Per al manteniment dels centres sanitaris de caràcter no psiquiàtric de les
diputacions, comunitats autònomes uniprovincials no insulars i consells i cabildos insulars,
s’assigna, amb càrrec al crèdit Transferències a les diputacions i cabildos insulars.
Entregues a compte a les diputacions i cabildos insulars per la seua participació en els
ingressos dels capítols I i II del pressupost de l’Estat per recursos no susceptibles de
cessió a les comunitats autònomes consignat en la secció 36, servici 21, Secretaria
General de Coordinació Autonòmica i Local. Entitats Locals, Programa 942M,
Transferències a entitats locals per participació en els ingressos de l’Estat, la quantitat de
677,1 milions d’euros en concepte d’entregues a compte. Les entregues a compte de la
participació en este fons per a l’any 2013 seran abonades a les diputacions provincials,
comunitats autònomes uniprovincials no insulars, cabildos i consells insulars per mitjà de
pagaments mensuals equivalents a la dotzena part del crèdit. L’assignació per al
manteniment dels centres sanitaris es realitzarà en proporció a les quanties percebudes
per este concepte en la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’any
2004, i s’alliberarà simultàniament amb les entregues a compte de la participació en el
Fons Complementari de Finançament regulat en la subsecció anterior.
Dos. Quan la gestió econòmica i financera dels centres hospitalaris, en els termes
que establix la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, es transferisca a les
corresponents comunitats autònomes, s’assignaran a les dites entitats les entregues a
compte de la participació de l’ens transferidor del servici, i podran ser objecte d’integració
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en la seua participació en els tributs de l’Estat per acord de la respectiva comissió mixta,
amb un informe previ de la Subcomissió de Règim Econòmic, Financer i Fiscal de la
Comissió Nacional d’Administració Local, per mitjà de les modificacions i ajustos que
siguen procedents en els respectius crèdits pressupostaris.
Article 98.

Liquidació definitiva.

U. La pràctica de la liquidació definitiva de l’assignació del fons d’aportació a
l’assistència sanitària de l’any 2013, corresponent a les províncies, comunitats autònomes
uniprovincials no insulars i illes, es realitzarà amb càrrec al crèdit que es dote en la secció
36, servici 21, Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local. Entitats locals,
Programa 942M, Transferències a entitats locals per participació en els ingressos de
l’Estat, concepte 468, relatiu a la liquidació definitiva d’anys anteriors i compensacions
derivades del nou sistema de finançament, d’acord amb les regles contingudes en els
articles 143 i 144 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, prenent com a base de càlcul les quanties
que, per este concepte, van resultar de la liquidació definitiva de la participació en tributs
de l’Estat de l’any 2004.
Dos. Quan la gestió econòmica i financera dels centres hospitalaris, en els termes
que establix la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, es transferisca a les
corresponents comunitats autònomes, es procedirà en la mateixa mesura a assignar a les
dites entitats la participació de l’ens transferidor del servici en l’esmentat fons.
Secció 6a.

Règims especials

Article 99. Participació dels territoris històrics del País Basc i Navarra en els tributs de
l’Estat.
U. La participació dels municipis del País Basc i de Navarra en els tributs de l’Estat
es fixarà d’acord amb les normes contingudes en la subsecció 2a., de la secció 3a. d’este
capítol, en el marc del Concert i Conveni Econòmic, respectivament.
Dos. La participació de les diputacions forals del País Basc i de la Comunitat Foral
de Navarra en els tributs de l’Estat es determinarà segons el que establix l’article 146 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, en el marc del Concert i Conveni Econòmic, respectivament.
Article 100.
l’Estat.

Participació de les entitats locals de les Illes Canàries en els tributs de

U. La cessió de rendiments recaptatoris en impostos estatals a favor dels municipis
de les Illes Canàries inclosos en l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’article 111 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, així com dels cabildos insulars, s’ajustarà al que disposa l’article 158 d’esta
última norma.
Dos. La participació en el Fons Complementari de Finançament de les entitats locals
mencionades en l’apartat anterior es determinarà d’acord amb el que disposa la subsecció
1a., de la secció 3a., i la subsecció 1a., de la secció 5a., d’este capítol, tenint en compte el
que disposa el mencionat article 158 d’aquella norma.
Tres. La participació de la resta de municipis de les Illes Canàries en els tributs de
l’Estat es determinarà per mitjà de l’aplicació de les normes contingudes en la subsecció
2a., de la secció 3a., d’este capítol i d’acord amb la mateixa proporció que els municipis
de règim comú.
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Participació de les ciutats de Ceuta i de Melilla en els tributs de l’Estat

U. Les ciutats de Ceuta i de Melilla, com a entitats assimilades als municipis,
participaran en els tributs de l’Estat d’acord amb les normes generals contingudes en este
capítol.
Dos. Les ciutats de Ceuta i de Melilla, com a entitats assimilades a les províncies,
participaran en els tributs de l’Estat segons el que establix l’article 146 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Secció 7a.
Article 102.

Compensacions, subvencions i ajudes

Subvencions a les entitats locals per servicis de transport col·lectiu urbà.

U. Per a complir el que establix la disposició addicional quinta del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, amb càrrec als crèdits de la secció 32, servici 02, Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local, Programa 942N, concepte 462, figura un crèdit per import de 51,05
milions d’euros destinat a subvencionar el servici de transport col·lectiu urbà prestat per
les entitats locals que complisquen els requisits que s’especifiquen en el següent apartat.
Dos. En la distribució del crèdit podran participar les entitats locals que disposen
d’un servici de transport públic col·lectiu urbà interior, siga quina siga la forma de gestió,
que complisquen els requisits següents:
a) Tindre més de 50.000 habitants de dret, segons el padró municipal vigent l’1 de
gener de 2012 i aprovat oficialment pel Govern.
b) Tindre més de 20.000 habitants de dret, segons les xifres de població del padró
municipal vigent l’1 de gener de 2012 i aprovat oficialment pel Govern, en què concórrega
simultàniament que el nombre d’unitats urbanes censades en el cadastre immobiliari urbà
siga superior a 36.000 en la data assenyalada.
c) Els municipis que, inclús no reunint alguna de les condicions anteriors, siguen
capitals de província.
d) S’exceptuen els municipis que, complint els requisits anteriors, participen en un
sistema de finançament alternatiu del servici de transport públic urbà interior, en el qual
aporte finançament l’Administració General de l’Estat. Esta excepció serà, en tot cas,
aplicable al conveni de col·laboració instrumentat en l’àmbit territorial de les Illes Canàries
i els contractes programes concertats amb el Consorci Regional de Transports de Madrid
i l’autoritat del transport metropolità de Barcelona.
Tres. La dotació pressupostària, una vegada satisfetes les obligacions de pagament
corresponents a sentències judicials fermes del mateix concepte, es distribuirà d’acord
amb els següents criteris, que s’aplicaran d’acord amb les dades de gestió econòmica i
financera que es deduïsquen del model al qual es referix l’apartat sis del present article:
A. El 5 per cent del crèdit en funció de la longitud de la xarxa municipal en trajecte
d’anada i expressada en quilòmetres. Les línies circulars que no tinguen trajecte d’anada i
tornada es computaran per la mitat.
B. El 5 per cent del crèdit en funció de la relació viatgers/habitants de dret de cada
municipi ponderada per la raó del nombre d’habitants esmentat dividit per 50.000. La xifra
d’habitants de dret serà la de població del padró municipal vigent l’1 de gener de 2012 i
oficialment aprovat pel Govern.
C. El 90 per cent del crèdit en funció del dèficit mitjà per cada títol de transport emés,
d’acord amb el procediment següent:
a) L’import a subvencionar a cada municipi es deduirà pel resultat de multiplicar el
nombre de títols de transport per la subvenció corresponent a cada un d’eixos títols.
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b) La subvenció corresponent a cada títol s’obtindrà aplicant al seu dèficit mitjà les
quanties i els percentatges definits en l’escala següent:
1r tram: L’import del dèficit mitjà per cada títol de transport, de cada municipi, que no
supere el 12,5 per cent del dèficit mitjà global, se subvencionarà al 100 per cent.
2n tram: L’import del dèficit mitjà per cada títol de transport, de cada municipi, que
excedisca el tram anterior i no supere el 25 per cent del dèficit mitjà global se
subvencionarà al 55 per cent.
3r tram: L’import del dèficit mitjà per cada títol de transport, de cada municipi, que
excedisca el tram anterior i no supere el 50 per cent del dèficit mitjà global se
subvencionarà al 27 per cent.
4t tram: L’import del dèficit mitjà per cada títol de transport, de cada municipi, que
excedisca el tram anterior i no supere el 100 per cent del dèficit mitjà global se
subvencionarà amb el percentatge de finançament que resulte de dividir la resta del crèdit
no atribuït als trams anteriors entre el total del dèficit inclòs en este tram, considerant tots
els municipis que tinguen dret a subvenció.
5t tram: L’import del dèficit mitjà per cada títol de transport, de cada municipi, que
excedisca el dèficit mitjà global, no serà objecte de subvenció.
El percentatge de finançament del 4t tram de l’escala no podrà excedir el 27 per cent.
L’excés de crèdit que puga resultar aplicable d’esta restricció es distribuirà proporcionalment
al finançament obtingut per cada municipi, corresponent als trams 2n i 3r.
En cap cas, de l’aplicació d’estes normes es podrà reconéixer una subvenció que, en
termes globals, excedisca el 90 per cent del crèdit disponible. Si es produïx esta
circumstància, s’ajustarà de manera successiva, en la proporció necessària, el
percentatge corresponent als trams 3r, 2n i, si és el cas, 1r, en la manera disposada en el
tram 4t, fins a esgotar l’esmentat crèdit.
c) El dèficit mitjà de cada municipi serà el resultat de dividir el dèficit d’explotació
entre el nombre de títols de transport. El dèficit mitjà global serà el resultat de dividir la
suma dels dèficits de tots els municipis que tinguen dret a la subvenció entre el total de
títols de transport dels dits municipis.
d) L’import de la subvenció per títol es determinarà de la suma de la quantia a
subvencionar en cada tram, que s’obtindrà multiplicant la part del dèficit mitjà inclosa en
cada tram pel percentatge de finançament aplicable en eixe tram.
El dèficit d’explotació estarà determinat per l’import de les pèrdues d’explotació que
es deduïsca dels comptes de pèrdues i guanys de les empreses o entitats que presten el
servici de transport públic, elaborats d’acord amb el Pla de Comptabilitat i amb les normes
i els principis comptables generalment acceptats que, en cada cas, siguen aplicables,
amb els ajustos següents:
a’) Quant als gastos d’explotació, se n’exclouran aquells que es referisquen a tributs,
amb independència del subjecte actiu de la relació juridicotributària.
b’) Quant als gastos i ingressos d’explotació, se n’exclouran aquells que tinguen el
seu origen en la prestació de servicis o realització d’activitats alienes a la del transport
públic urbà per la qual se sol·licita la subvenció. Així mateix, se n’exclouran qualssevol
subvencions i aportacions que reconega, a favor de l’empresa o entitat que preste el
servici de transport públic urbà, l’ajuntament en el terme municipal del qual es realitze la
prestació.
c’) En tot cas, es deduiran del dèficit per al càlcul del finançament corresponent a
este apartat els imports atribuïts com a subvenció pels criteris de longitud de la xarxa i
relació viatgers/habitants de dret.
Quatre. Les subvencions hauran de destinar-se a finançar la prestació d’este servici.
Cinc. Per als ajuntaments del País Basc i Navarra, la subvenció que els corresponga
es corregirà en la mateixa proporció aplicable a la seua participació en tributs de l’Estat.
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Sis. Abans de l’1 de juliol de l’any 2013, a fi de distribuir el crèdit destinat a
subvencionar la prestació dels servicis de transport públic col·lectiu urbà, les respectives
entitats locals hauran de facilitar, en la forma que es determine pels òrgans competents
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la documentació següent:
1. En tots els casos, el nombre de quilòmetres de calçada de la xarxa en trajecte
d’anada, el nombre de viatgers a l’any, el nombre de places oferides a l’any, recaptació i
preus mitjans referits a l’exercici de 2012, segons el model definit per la Secretaria
General de Coordinació Autonòmica i Local.
2. Tractant-se de servicis realitzats per la mateixa entitat o pel mateix organisme
autònom dependent en règim de gestió directa, document detallat de les partides
d’ingressos i gastos imputables al servici de transport i del dèficit o el resultat real produït
en l’exercici 2012, segons el model definit per la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local.
3. Tractant-se de servicis realitzats en règim de gestió directa per una societat
mercantil municipal o d’empreses o particulars que presten el servici en règim de
concessió o qualsevol altra modalitat de gestió indirecta, s’adjuntaran els comptes anuals
amb el seu corresponent informe d’auditoria.
Així mateix, els administradors hauran d’elaborar un document en què es detallen les
partides d’ingressos i de gastos del servici de transport i del dèficit o resultat real produït
en l’exercici 2012, i els criteris d’imputació dels mencionats ingressos i gastos, segons el
model definit per la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local.
Haurà de ser objecte de revisió per un auditor el document amb les partides
d’ingressos i gastos imputables al servici i del dèficit o resultat real produït en l’exercici
2012 i els criteris d’imputació dels ingressos i gastos, i es considerarà que està auditat
quan esta informació estiga inclosa en la memòria dels comptes anuals i estos hagen
sigut auditats.
4. En tot cas, el document oficial en què es recullen, actualitzats, els acords
reguladors de les condicions financeres en què l’activitat es realitza.
5. En tots els casos, justificació de trobar-se l’ajuntament sol·licitant de la subvenció
i l’empresa, organisme o entitat que preste el servici, al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
6. Certificació de l’interventor de l’aplicació de l’import rebut com a subvenció al
transport col·lectiu urbà en l’exercici immediatament anterior a la finalitat establida en
l’apartat quatre de l’article 105 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2012.
Als ajuntaments que no complisquen l’enviament de la documentació en la forma
establida en este article no se’ls reconeixerà el dret a percebre l’ajuda destinada a finançar
el servici de transport públic col·lectiu de viatgers per causa d’interés general i a fi d’evitar
perjuís financers a la resta de perceptors.
7. Les subvencions que es concedisquen a partir de l’any 2014 (que corresponen
als servicis de transport col·lectiu urbà prestats durant l’any 2013 i següents) tindran en
compte criteris mediambientals. El Pla de Mesures Urgents per a l’Estratègia Espanyola
de Canvi Climàtic i Energia Neta preveu la incorporació de criteris d’eficiència energètica
per a la concessió de subvencions al transport públic urbà. Esta mesura, definida en el
Pla d’Activació d’Estalvi i Eficiència Energètica executat pel Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme a través de l’IDAE, consistix a establir un mecanisme de valoració de l’eficiència
energètica aplicada als sistemes de transport públic, que permeta avaluar de manera
homogènia els avanços produïts, i tindre’ls en compte per a la distribució d’estes ajudes.
A este respecte, un cinc per cent de la subvenció es repartirà en funció de la puntuació
obtinguda pel compliment de criteris mediambientals, que podrà ser elevat en exercicis
successius, a mesura que els ajuntaments i les empreses s’adeqüen als criteris
esmentats, i que seran els que figuren en el quadro que s’indica a continuació, tenint en
compte que l’import que es distribuïsca per este concepte reduirà la quantia de l’import a
repartir en concepte de dèficit d’explotació.
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Municipis gran població
Criteris

Percentatge autobusos urbans GNC/
GLP/BIOCOMBUSTIBLES
Increment en el nombre total de
viatgers respecte a l’any anterior
Places/km oferides en transport públic:
increment respecte a la mitjana dels
tres anys anteriors
Existència de vehicles elèctrics o
híbrids en la flota d’autobusos
% d’autobusos amb accessibilitat a
PMR
Densitat de les línies d’autobús urbà
(km/1000 hab.)
Increment en nre. de viatges de TP
respecte a la mitjana dels tres anys
anteriors
Xarxa de carrils bici: nombre
d’habitants per km de carril bici
Longitud carrils bus (% s/longitud total
de la xarxa)
Percentatge de conductors Bus Urbà
amb formació en conducció eficient
(%)
Parades amb informació en temps real
d’arribada d’autobusos (%/ sobre
total de parades)
Persones amb capacitació en gestió
de flotes amb criteris d’eficiència
energètica (nre. persones
formades/100 vehicles)
  TOTAL

Secc. I. Pàg. 117

Resta de municipis
Ràtio
compliment

>20 %
>1 %
>1 %
SÍ/NO
>50 %
>2
>1 %
<8.000
>2 %
>20 %
>3 %
>1

Criteris

Percentatge autobusos urbans GNC/
GLP/BIOCOMBUSTIBLES
Increment en el nombre total de
viatgers respecte a l’any anterior
Places/km oferides en transport públic:
increment respecte a l’any anterior

Ràtio
compliment

Puntuació
màxima

>5 %

20

SÍ/NO

15

SÍ/NO

15

SÍ/NO

10

>20 %

10

>1

10

SÍ/NO

5

Xarxa de carrils bici: nombre
d’habitants per km de carril bici
Hi ha carrils bus

<6.000

3

SÍ/NO

3

Percentatge de conductors bus urbà
amb formació en conducció eficient
(%)
Parades amb informació en temps real
d’arribada d’autobusos (%/ sobre
total de parades)
Persones amb capacitació en gestió
de flotes amb criteris d’eficiència
energètica (nre. persones
formades/100 vehicles)

>15 %

3

>3 %

3

SÍ/NO

3

Existència de vehicles elèctrics o
híbrids en la flota d’autobusos
% d’autobusos amb accessibilitat a
PMR
Densitat de les línies d’autobús urbà
(km/1000 hab.)
Increment en nre. de viatges de TP
respecte a l’any anterior

Article 103. Compensació als ajuntaments dels beneficis fiscals concedits a les persones
físiques o jurídiques en els tributs locals.
Per a complir el que establix l’article 9 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es dota en la
secció 32, servici 02, Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, Programa
942N, concepte 461.00 del vigent Pressupost de Gastos de l’Estat, un crèdit amb la
finalitat de compensar els beneficis fiscals en tributs locals d’exacció obligatòria que
puguen ser concedits per l’Estat mitjançant una llei i en els termes que establix l’apartat
dos de l’esmentat article 9.
Les sol·licituds de compensació seran objecte de comprovació prèvia al seu
pagament, en el cas de l’Impost sobre Activitats Econòmiques amb la informació existent
en les bases de dades de la matrícula d’este impost, i en el cas de l’Impost sobre Béns
Immobles en les bases de dades del Cadastre Immobiliari.
Als efectes esmentats, l’Agència Estatal d’Administració Tributària de l’Estat i la
Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
facilitaran la intercomunicació informàtica amb la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local.
S’autoritza el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a dictar les normes
necessàries per a l’establiment del procediment que s’ha de seguir en cada cas, a fi de
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procedir a la compensació, en favor dels municipis, dels deutes tributaris condonats
efectivament i de les exempcions concedides legalment.
Article 104.

Altres compensacions i subvencions a les entitats locals.

U. Amb càrrec als crèdits consignats en la secció 32, servici 02, Secretaria General
de Coordinació Autonòmica i Local, Programa 942N, concepte 461.01, es farà efectiva la
compensació de les quotes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica objecte de
condonació l’any 2013, com a conseqüència de l’aplicació dels beneficis fiscals establits
en el vigent Conveni de Cooperació per a la Defensa amb els Estats Units, de data 1 de
desembre de 1988.
El càlcul de la quantitat a compensar es realitzarà d’acord amb els convenis subscrits
amb els ajuntaments afectats.
Dos. Amb càrrec als crèdits de la secció 32, servici 02, Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local. Entitats locals, Programa 942N, altres aportacions a
entitats locals, concepte 463, es concedix una ajuda de 8 milions d’euros per a la seua
assignació a les ciutats de Ceuta i de Melilla, destinada als costos de funcionament de les
plantes dessalinitzadores instal·lades per a l’abastiment d’aigua.
Les ajudes a què es referix el paràgraf anterior es faran efectives en la forma que
s’establisca en l’instrument regulador corresponent, que, per a l’atorgament de
subvencions nominatives, establixen l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
seu reglament de desplegament.
L’anterior quantia es repartirà entre les ciutats de Ceuta i Melilla en funció del nombre
d’habitants de dret de cada municipi, segons el padró de la població municipal vigent l’1
de gener de l’exercici immediatament anterior. A la ciutat de Ceuta li corresponen 4,10
milions d’euros i a la de Melilla 3,90 milions d’euros.
Tres. La compensació corresponent a l’any 2012 per la qual es garantix l’evolució de
la recaptació per l’Impost sobre la Producció, els Servicis i la Importació, corresponent a
les importacions i al gravamen complementari sobre les labors del tabac, de les ciutats de
Ceuta i Melilla, calculada d’acord amb l’article 11.dos de la Llei 53/2002, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’orde social, es liquidarà i transferirà
en 2013 una vegada es dispose de la documentació necessària per al seu càlcul. Dins del
primer trimestre de 2013 es transferirà a les esmentades ciutats una bestreta a compte
d’aquella liquidació, que serà equivalent al 50 per cent de la compensació definitiva
corresponent a 2011, que s’ha degut transferir amb càrrec als Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2012.
Article 105. Bestretes a favor dels ajuntaments per desfasaments en la gestió
recaptatòria dels tributs locals.
U. Quan per circumstàncies relatives a l’emissió dels padrons no es puga liquidar
l’Impost sobre Béns Immobles abans de l’1 d’agost de l’any 2013, els ajuntaments afectats
podran percebre del Tresor Públic bestretes a compte de l’impost esmentat, a fi de
salvaguardar les seues necessitats mínimes de tresoreria, amb l’autorització prèvia del
ple de la respectiva corporació.
Estes bestretes seran concedides a sol·licitud dels respectius municipis, amb un
informe previ de la Direcció General del Cadastre, i seran tramitades i resoltes per la
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local.
En la tramitació dels expedients es tindran en compte els condicionaments següents:
a. Les bestretes no podran excedir el 75 per cent de l’import de la recaptació
previsible com a imputable a cada padró.
b. L’import anual a anticipar a cada corporació per mitjà d’esta fórmula no excedirà
el doble de l’última anualitat percebuda per esta en concepte de participació en els tributs
de l’Estat.
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c. En cap cas podran sol·licitar-se bestretes corresponents a més de dos períodes
impositius successius amb referència a un mateix tribut.
d. Les diputacions provincials, cabildos i consells insulars i comunitats autònomes
uniprovincials i altres organismes públics recaptadors que, al seu torn, hagen realitzat
bestretes als ajuntaments de referència, en la forma establida en l’article 149.2 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, podran ser perceptors de la quantia que corresponga de la bestreta,
fins a l’import de l’efectivament anticipat i a fi de poder cancel·lar en tot o en part les
corresponents operacions de tresoreria, amb l’oportuna justificació prèvia.
e. Una vegada dictada la corresponent resolució definitiva, les bestretes s’alliberaran
pel seu import net a favor dels ajuntaments o entitats a què es referix la lletra d anterior
per quartes parts mensuals, a partir del dia 1 de setembre de cada any, i se suspendran
les correlatives entregues en el mes següent a aquell en què s’esmenen les deficiències
assenyalades en el paràgraf primer d’este apartat.
Les bestretes concedides d’acord amb el que disposa este apartat estaran sotmeses,
si és el cas, a les mateixes retencions previstes en la disposició addicional quarta del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i seran reintegrades per les respectives entitats locals una vegada
rebut l’informe de la Direcció General del Cadastre, i es comunicarà la rectificació dels
padrons esmentats.
Dos. Mitjançant una resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local es podran concedir als ajuntaments, en cas d’urgent i extraordinària necessitat de
tresoreria, bestretes a reintegrar dins de l’exercici corrent amb càrrec a la seua participació
en els tributs de l’Estat. Per a la concessió d’estes bestretes s’hauran de complir els
requisits següents:
a. Acord del ple de la corporació, que autoritze al seu president la sol·licitud de la
bestreta i que fixe els termes d’esta sol·licitud.
b. Informe de la intervenció municipal en què es concrete la situació
economicofinancera de l’entitat local que justifique amb precisió la causa extraordinària
que fa necessària la bestreta.
c. Informe de la Tresoreria Municipal de la previsió d’ingressos i els gastos de
l’exercici corresponent.
Secció 8a.

Normes instrumentals en relació amb les disposicions incloses en este
capítol

Article 106. Normes de gestió pressupostària de determinats crèdits a favor de les
entitats locals.
U. S’autoritza el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a comprometre
gastos amb càrrec a l’exercici de 2014, fins a un import màxim equivalent a la dotzena
part dels crèdits consignats en el pressupost per a 2013, destinats a satisfer les entregues
a compte de la participació en tributs de l’Estat a favor dels ajuntaments i les diputacions
provincials o ens assimilats, del mes de gener de 2014. Les diferències que puguen sorgir
en relació amb la determinació de les entregues a compte definitives imputable a eixe
exercici seran objecte d’ajust en les entregues a compte del mes de febrer de l’exercici
esmentat.
Dos. Els expedients de gasto i les ordes de pagament conjuntes que s’expedisquen
als efectes de complir els compromisos que s’establixen en els articles precedents del
present capítol es tramitaran, simultàniament, a favor de les corporacions locals afectades,
i el seu compliment, quant a la disposició efectiva de fons, podrà realitzar-se amb càrrec
als comptes de creditors no pressupostaris que, a estos fins, estan habilitats en la
Secretaria General del Tresor i Política Financera, de manera que es produïsca el
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pagament conjunt i simultani de les respectives obligacions a tots els perceptors quant a
la data de les corresponents resolucions i en igualtat de condicions.
Es declaren de tramitació urgent:
Els expedients de modificació de crèdit amb relació als compromisos assenyalats.
Els expedients de gasto, vinculats als compromisos de referència, als quals es referix
l’Orde de 27 de desembre de 1995.
A este efecte, hauran de ser objecte d’acumulació les distintes fases del procediment
de gestió pressupostària, i s’adoptaran en la mateixa mesura procediments especials de
registre comptable de les respectives operacions.
Tres. En els supòsits establits en l’apartat anterior, quan siga procedent la tramitació
d’expedients d’ampliació de crèdit i als efectes establits en l’article 54 de la Llei 47/2003,
de 26 de novembre, General Pressupostària, les sol·licituds d’increments de crèdit es
justificaran, en tot cas, basant-se en les peticions addicionals formulades per les entitats
locals afectades.
Quatre. Els crèdits inclosos en el pressupost de gastos als fins assenyalats en
l’apartat u anterior es podran transferir amb la periodicitat necessària al compte
extrapressupostari corresponent, habilitat a este efecte en la Secretaria General del
Tresor i Política Financera. Este procediment es podrà aplicar a fi de materialitzar el
pagament simultani de les obligacions que es deriven de la participació de les entitats
locals en els tributs de l’Estat, tant en concepte d’entregues a compte com de liquidació
definitiva, així com per a procedir al pagament simultani de les obligacions que porten
causa de les sol·licituds presentades per les corporacions locals, una vegada es dicten
les resolucions pertinents que donen origen al reconeixement de les dites obligacions per
part de l’Estat.
Article 107.

Informació a subministrar per les corporacions locals.

U. A fi de procedir a la liquidació definitiva de la participació dels ajuntaments en els
tributs de l’Estat, corresponent a 2013, les respectives corporacions locals hauran de
facilitar, abans del 30 de juny de l’any 2013, en la forma que determinen els òrgans
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la documentació següent:
1. Una certificació comprensiva de la recaptació líquida obtinguda en 2011 per
l’Impost sobre Béns Immobles, per l’Impost sobre Activitats Econòmiques i per l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica. En l’Impost sobre Béns Immobles s’especificarà la
recaptació corresponent als béns immobles de característiques especials.
2. Una certificació comprensiva de les bases imposables deduïdes dels padrons de
l’any 2011, així com de les altes produïdes en estos, corresponents a l’Impost sobre Béns
Immobles, urbans, i dels tipus exigibles en el municipi en els tributs que es mencionen en
el paràgraf precedent. En relació amb l’Impost sobre Béns Immobles s’especificarà la
informació tributària corresponent als béns immobles de característiques especials. A
més, s’especificaran les reduccions que s’hagen aplicat en 2011, a les quals es referix la
disposició addicional novena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
3. Una certificació de les quotes exigibles en l’Impost sobre Activitats Econòmiques
en 2011, incloent-hi la incidència de l’aplicació del coeficient a què es referix l’article 86
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, vigents en aquell període impositiu.
Dos. El procediment de remissió de la documentació en paper podrà substituir-se
per la transmissió electrònica de la informació en els models habilitats per a tal fi, sempre
que el suport utilitzat per a l’enviament incorpore la firma electrònica de l’interventor o, si
és el cas, del titular de l’òrgan de la corporació local que tinga atribuïda la funció de
comptabilitat.
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La firma electrònica reconeguda, entesa en els termes previstos per la Llei 59/2003,
de 19 de desembre, de Firma Electrònica, tindrà respecte de les dades transmeses per
l’entitat local el mateix valor que la firma manuscrita en relació amb les consignades en
paper, per la qual cosa la seua aplicació en la transmissió electrònica de la informació
eximirà de l’obligació de remetre l’esmentada documentació en suport de paper.
Tres. Per la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local es procedirà a
dictar la corresponent resolució que establirà els models que continguen el detall de la
informació necessària, així com la regulació del procediment per a la presentació
telemàtica de la documentació i la firma electrònica d’esta.
Quatre. Als municipis que, estant en l’àmbit d’aplicació de la subsecció 2a. de la secció
3a. d’este capítol, no aporten la documentació que es determina en les condicions
assenyalades anteriorment, se’ls aplicarà, si és el cas, un mòdul de ponderació equivalent
al 60 per cent de l’esforç fiscal mitjà aplicable al municipi amb menor coeficient per este
concepte, dins del tram de població en què s’enquadre, a l’efecte de practicar la liquidació
definitiva de la seua participació en els tributs de l’Estat per a l’any 2013.
Article 108. Retencions a practicar a les entitats locals en aplicació de la disposició
addicional quarta del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
U. Amb la sol·licitud prèvia de l’òrgan competent que tinga atribuïda legalment la
gestió recaptatòria, d’acord amb la normativa específica aplicable, la Secretaria General
de Coordinació Autonòmica i Local aplicarà les retencions que hagen de practicar-se en la
participació dels municipis i províncies en els tributs de l’Estat.
Si concorren en la retenció deutes derivats de tributs de l’Estat i deutes per quotes de
la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta amb estos, i si la quantia de tots
estos supera la quantitat retinguda, aquella es prorratejarà en funció dels imports d’estos.
Dos. L’import de la retenció serà el 50 per cent de la quantia assignada a la
respectiva entitat local, tant en cada entrega a compte com en la liquidació definitiva anual
corresponent a la participació en els tributs de l’Estat, excepte quan la quantia del deute
siga inferior a eixa quantitat.
Quan es tracte de deutes derivats de tributs de l’Estat que han sigut legalment
repercutits, d’ingressos a compte corresponents a retribucions en espècie, de quantitats
retingudes o que s’han hagut de retindre a compte de qualsevol impost, o de cotitzacions
socials que han sigut o han hagut de ser objecte de retenció, la retenció a practicar serà
del 100 per cent de la quantia assignada a la respectiva entitat local, tant en cada entrega
a compte com en la liquidació definitiva anual corresponent a la participació en els tributs
de l’Estat, excepte quan la quantia del deute siga inferior a eixa quantitat.
Tres. La quantia a retindre en el conjunt de l’exercici podrà reduir-se quan es
justifique l’existència de greus desfasaments de tresoreria generats per la prestació
d’aquelles obligacions relatives:
a. Al compliment regular de les obligacions de personal;
b. A la prestació dels servicis públics obligatoris en funció del nombre d’habitants del
municipi;
c. A la prestació de servicis socials, protecció civil i extinció d’incendis, per a la
realització de la qual no s’exigisca cap contraprestació en forma de preu públic o taxa
equivalent al cost del servici realitzat.
En cap cas podrà establir-se un percentatge de retenció inferior al 25 per cent de
l’entrega a compte.
No serà aplicable la reducció de retencions a aquelles entitats locals que s’hagen
integrat en consorcis de sanejament financer del qual formen part institucions d’altres
administracions públiques.
En els procediments de reducció del percentatge de retenció, la Secretaria General
de Coordinació Autonòmica i Local dictarà la resolució corresponent, tenint en compte la
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situació financera de l’entitat i la necessitat de garantir la prestació dels servicis públics
obligatoris. Per a això, l’entitat local haurà d’aportar, amb caràcter imprescindible i no
exclusiu:
– Certificat expedit pels òrgans de recaptació de les entitats creditores pel qual
s’acredite haver atés el pagament de les obligacions corrents en els dotze mesos
precedents al mes immediatament anterior a la data de sol·licitud de la certificació;
– Informe de la situació financera actual subscrit per l’interventor local que incloga el
càlcul del romanent de tresoreria a la data de sol·licitud de la reducció del percentatge de
retenció i pose de manifest els termes en què la dita situació afecta el compliment de les
obligacions recollides en el paràgraf primer del present apartat;
– Pla de Sanejament, aprovat pel ple, que incloga l’exercici en curs.
En la resolució es fixarà el període de temps en què el percentatge de retenció haurà
de ser reduït, sense que siga possible l’extensió d’este més enllà de la finalització de
l’exercici econòmic. En tot cas, esta reducció estarà condicionada a l’aprovació per
l’entitat local d’un pla de sanejament, o a la verificació del compliment d’un altre en curs.
Quatre. Quan el deute nasca com a conseqüència del reintegrament de bestretes
de finançament a càrrec del Tresor Públic, la retenció haurà d’adequar-se a les condicions
fixades en la resolució de concessió de la corresponent bestreta, ja siga per mitjà de la
cancel·lació total del dèbit en forma singular, o en retencions successives fins a la
definitiva extinció d’este.
Cinc. Les resolucions en què es declare l’extinció dels deutes a càrrec de les
quantitats que s’hagen retingut correspondran, en cada cas, a l’òrgan legalment
competent que tinga atribuïda la gestió recaptatòria, d’acord amb la normativa específica
aplicable, i produiran els seus efectes, en la part concurrent del deute, des del moment
que es va efectuar la retenció.
Sis. Les normes contingudes en este article seran aplicables en els supòsits de
deutes ferms contrets per les entitats locals amb l’Institut de Crèdit Oficial, per la línia de
crèdit instruïda per este últim a què es referix la secció segona del capítol II del Reial
Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol. Així mateix, seran aplicables les normes d’este precepte
en els supòsits de deutes ferms contrets amb el Fons per al Finançament dels Pagaments
a Proveïdors, que puguen derivar-se de l’aplicació de l’article 8 del Reial Decret Llei
7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al Finançament dels Pagaments a
Proveïdors.
CAPÍTOL II
Comunitats autònomes
Article 109.

Entregues a compte del Fons de Suficiència Global.

Els crèdits pressupostaris destinats a fer efectives les entregues a compte del Fons
de Suficiència Global establides en l’article 20 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per
la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, una
vegada tingudes en compte les revisions, correccions i la resta de preceptes aplicables a
estes són, per a cada comunitat autònoma i ciutat amb estatut d’autonomia, els que
s’inclouen en els corresponents servicis de la secció 36 «Sistemes de finançament d’ens
territorials», Programa 941M «Transferències a comunitats autònomes per participació en
els ingressos de l’Estat», concepte 451 «Fons de Suficiència Global».
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Article 110. Liquidació definitiva dels recursos del Sistema de Finançament de les
comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia i participació en els fons de
convergència.
U. De conformitat amb el que establix l’apartat 2 de l’article 11 de la Llei 22/2009, de
18 de desembre, quan es coneguen els valors definitius l’any 2013 de tots els recursos
corresponents a l’any 2011 regulats en el títol I de l’esmentada llei, es practicarà la
liquidació d’eixe exercici. D’acord amb el que establix l’apartat 3 de l’esmentat article 11,
en eixe moment es determinarà, segons el que establixen els articles 23 i 24 i la disposició
addicional primera de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, la participació de cada
comunitat o ciutat amb estatut d’autonomia en els fons de convergència autonòmica
regulats en el títol II de l’esmentada llei corresponents a 2011.
Dos. La liquidació definitiva conjunta dels recursos del sistema de finançament i de
les participacions en els fons de convergència autonòmica corresponents a 2011 de cada
comunitat autònoma i ciutat amb estatut d’autonomia, a la qual es referix l’article 11.3 de
la Llei 22/2009, de 18 de desembre, estarà composta pels imports de les liquidacions
definitives de tots els recursos del sistema i de les participacions en els fons de
convergència autonòmica enumerades en l’apartat u del present article, una vegada
deduït l’import dels pagaments realitzats en 2011 a cada comunitat autònoma per les
recaptacions d’ingressos derivats de l’Impost sobre el Patrimoni, als quals es referix
l’apartat 6 de la disposició transitòria primera de la Llei 22/2009, de 18 de desembre. Si
les devolucions imputades en 2011 a la corresponent comunitat per este impost superen
l’import de la recaptació imputada a esta en l’any esmentat, el saldo d’eixes operacions
s’addicionarà al saldo de la liquidació.
Tres. En cas que el saldo global de la liquidació anterior siga a favor de la comunitat
autònoma o ciutat amb estatut d’autonomia, es realitzaran els pagaments de les
liquidacions positives descomptant d’estos, per mitjà de compensació, l’import de les
liquidacions a favor de l’Estat, i l’import dels pagaments realitzats en 2011 a cada
comunitat autònoma per les recaptacions d’ingressos derivats de l’Impost sobre el
Patrimoni, als quals es referix l’apartat 6 de la disposició transitòria primera de la Llei
22/2009, de 18 de desembre.
Quatre. En cas que el saldo global de la liquidació de l’apartat dos fóra a favor de
l’Estat, es realitzaran, d’acord amb el que establix l’article 11.3 de la Llei 22/2009, de 18
de desembre, els pagaments de les liquidacions a favor de la comunitat descomptant en
estos, per este mateix orde de prelació, el saldo a favor de l’Estat de la transferència del
Fons de Garantia, l’import dels pagaments realitzats en 2011 a cada comunitat autònoma
per les recaptacions d’ingressos derivats de l’Impost sobre el Patrimoni, als quals es
referix l’apartat 6 de la disposició transitòria primera de la Llei 22/2009, de 18 de
desembre, el saldo del Fons de Suficiència Global i el saldo dels tributs cedits.
Els saldos restants de la liquidació que no hagen pogut ser objecte de compensació
es compensaran d’acord amb el que establix l’article 11.3 de la Llei 22/2009, de 18 de
desembre.
Cinc. Els ingressos derivats de compensar els pagaments realitzats en 2011 a cada
comunitat autònoma per les recaptacions d’ingressos procedents de l’Impost sobre el
Patrimoni a què es referix l’apartat 6 de la disposició transitòria primera de la Llei 22/2009,
de 18 de desembre, segons allò que s’indica en els apartats anteriors, es reflectiran com
a dret en el capítol IV del pressupost d’ingressos de l’Estat. En cas que el saldo resulte a
favor de la comunitat, el seu pagament es realitzarà amb càrrec a la dotació consignada
en la secció 36, servici 20 «Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local.
Diverses CA», Programa 941M «Transferències a comunitats autònomes per participació
en els ingressos de l’Estat», concepte 452 «Liquidació definitiva del finançament de les
comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia d’exercicis anteriors»,
subconcepte 02 «Altres conceptes de liquidació del sistema de finançament».
Sis. En compliment del que establix la disposició addicional tercera de la Llei
22/2009, de 18 de desembre, l’Estat compensarà, en el supòsit previst legalment, les
comunitats autònomes els imports de les quals, tant de la transferència del Fons de
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Garantia de Servicis Públics Fonamentals com del Fons de Suficiència Global,
corresponents a 2011, siguen negatius, a través del crèdit pressupostari assenyalat en
l’apartat set. L’import d’esta compensació, que tindrà signe positiu, per a cada comunitat
autònoma creditora seua, serà aquell que permeta que, després d’haver-se repartit la
totalitat dels recursos del Fons de Competitivitat, l’índex de finançament descrit en
l’apartat 5 de l’article 23 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, arribe a la unitat, amb el
límit de l’import del valor definitiu del seu Fons de Suficiència Global negatiu.
Als efectes del que establixen els apartats anteriors d’este article, l’import d’esta
compensació s’inclourà en la liquidació definitiva de la participació de la comunitat en el
Fons de Competitivitat.
Set. Als crèdits dels subconceptes que corresponga, dotats en la secció 36, servici
20 «Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local. Diverses CA», Programa
941M «Transferències a comunitats autònomes per participació en els ingressos de
l’Estat», concepte 452 «Liquidació definitiva del finançament de les comunitats autònomes
i ciutats amb estatut d’autonomia d’exercicis anteriors», s’aplicarà, segons la seua
naturalesa:
1) L’import de les liquidacions definitives de l’any 2011 del Fons de Suficiència
Global, regulat en l’article 20 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, que resulten a favor
de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia.
Si l’import de les liquidacions definitives a què es referix el paràgraf anterior és a favor
de l’Estat, es reflectirà, una vegada compensat o pagat, com a dret en el capítol IV del
pressupost d’ingressos de l’Estat.
2) L’import de les liquidacions definitives de l’any 2011 de les participacions de les
comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia en els fons de convergència
autonòmica, regulats en els articles 23, 24 i en la disposició addicional primera de la Llei
22/2009, de 18 de desembre, determinat d’acord amb l’apartat u d’este article.
3) La compensació establida en la disposició addicional tercera de la Llei 22/2009,
de 18 de desembre, si resulta esta compensació aplicable, determinada d’acord amb
l’apartat sis d’este article.
4) La liquidació de l’aportació de l’Estat al Fons de Garantia de Servicis Públics
Fonamentals corresponent a l’exercici 2011 per a cancel·lar el saldo d’operacions no
pressupostàries derivat de la liquidació definitiva de la transferència d’eixe fons.
5) El saldo a favor de les comunitats pels pagaments realitzats en 2011 de la
recaptació d’ingressos derivats de l’Impost sobre el Patrimoni.
Article 111. Transferències a comunitats autònomes corresponents al cost dels nous
servicis traspassats.
Si a partir de l’1 de gener de 2013 s’efectuen noves transferències de servicis a les
comunitats autònomes, es dotaran en els conceptes específics de la secció 36 que, en el
seu moment, determine la Direcció General de Pressupostos, els crèdits que es
necessiten per a transferir a les comunitats autònomes el cost efectiu dels servicis
assumits.
A este efecte, els reials decrets que aproven les noves transferències de servicis
contindran com a mínim els punts següents:
a) Data en què la comunitat autònoma ha d’assumir efectivament la gestió del servici
transferit.
b) El finançament anual, en euros de l’exercici 2013, desglossat en els diferents
capítols de gasto que comprenga.
c) La valoració referida a l’any base 2007, corresponent al cost efectiu anual del
servici, als efectes de la revisió del valor del Fons de Suficiència Global de la comunitat
autònoma corresponent, establida en l’article 21.1 de la Llei 22/2009.
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Fons de Compensació Interterritorial.

U. En la secció 33 dels Pressupostos Generals de l’Estat es doten dos fons de
compensació interterritorial, la suma dels quals puja a 571.580,00 milers d’euros, en
compliment del que disposa la Llei 22/2001, de 27 de desembre, reguladora dels fons de
compensació interterritorial, modificada per la Llei 23/2009, de 18 de desembre.
Dos. El Fons de Compensació, dotat amb 428.695,71 milers d’euros, es destinarà a
finançar gastos d’inversió d’acord amb el que establix l’article 2 de la Llei 22/2001.
Tres. El Fons Complementari, dotat amb 142.884,29 milers d’euros, el podran
aplicar les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia propi al finançament
dels gastos de posada en marxa o funcionament de les inversions realitzades amb càrrec
a la secció 33 dels Pressupostos Generals de l’Estat en els termes que establix l’article
6.2 de la Llei 22/2001.
Quatre. El percentatge que representa el Fons de Compensació destinat a les
comunitats autònomes sobre la base de càlcul constituïda per la inversió pública és del
29,34 per 100, d’acord amb l’article 2.1.a) de la llei esmentada. A més, en compliment de
la disposició addicional única de la Llei 22/2001, el percentatge que representen els fons
de compensació interterritorial destinats a les comunitats autònomes és del 39,12 per
cent i s’eleva al 39,73 per cent si s’inclouen les ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta
i Melilla i arriba al 40,12 per cent tenint en compte la variable «regió ultraperifèrica»
definida en la Llei 23/2009, de modificació de la Llei 22/2001.
Cinc. Els projectes d’inversió que poden finançar-se a càrrec dels fons anteriors són
els que es detallen en l’annex a la secció 33.
Sis. En l’exercici 2013 seran beneficiàries d’estos fons les comunitats autònomes
de: Galícia, Andalusia, Principat d’Astúries, Cantàbria, Regió de Múrcia, Comunitat
Valenciana, Castella-la Manxa, Canàries, Extremadura, Castella i Lleó i les ciutats de
Ceuta i Melilla, d’acord amb la disposició addicional única de la Llei 22/2001, de 27 de
desembre.
Set. Els romanents de crèdit dels fons de compensació interterritorial d’exercicis
anteriors s’incorporaran automàticament al pressupost de l’any 2013 a disposició de la
mateixa administració a la qual corresponia l’execució dels projectes el 31 de desembre
de 2012.
Per al finançament de les incorporacions a què es referix el paràgraf anterior es dota
un crèdit en la secció 33 «Fons de compensació interterritorial», servici 20 «Secretaria
General de Coordinació Autonòmica i Local. Diverses CA», programa 941N
«Transferències a comunitats autònomes pels fons de compensació interterritorial»,
concepte 759 «Per a finançar la incorporació de romanents de crèdit dels fons de
compensació interterritorial».
En cas que els romanents corresponents al 31 de desembre de 2012 siguen superiors
a la dotació de l’indicat crèdit, la diferència es finançarà per mitjà de baixa en el Fons de
Contingència d’acord amb el que establix l’article 50 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària.
Huit. En tant els romanents de crèdits pressupostaris d’exercicis anteriors
s’incorporen al vigent, el Tresor Públic podrà efectuar bestretes de tresoreria a les
comunitats autònomes per igual import a les peticions de fons efectuades per estes «a
compte» dels recursos que hagen de percebre una vegada que s’efectue eixa
incorporació.
Les bestretes hauran de quedar reembossades abans de finalitzar l’exercici econòmic.
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TÍTOL VIII
Cotitzacions socials
Article 113. Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per
cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional durant l’any 2013.
Les bases i els tipus de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per
cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional, a partir d’1 de
gener de 2013, seran els següents:
U.

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

1. El límit màxim de la base de cotització en cada un dels règims de la Seguretat
Social que el tinguen establit queda fixat, a partir d’1 de gener de 2013, en la quantia de
3.425,70 euros mensuals.
2. D’acord amb el que establix el número 2 de l’article 16 del text refós de la Llei
General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny,
durant l’any 2013, les bases de cotització en els règims de la Seguretat Social, i respecte
de les contingències que es determinen en este article, tindran com a límit mínim les
quanties del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementades en un
sext, excepte disposició expressa en contra.
Dos.

Bases i tipus de cotització en el règim general de la Seguretat Social.

1. Les bases mensuals de cotització per a totes les contingències i situacions
protegides pel règim general de la Seguretat Social, exceptuades les d’accidents de
treball i malalties professionals, estaran limitades, per a cada grup de categories
professionals, per les bases mínimes i màximes següents:
a) Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de
cotització, s’incrementaran, des de l’1 de gener de 2013 i respecte de les vigents el 31 de
desembre de 2012, en el mateix percentatge en què augmente el salari mínim
interprofessional.
Les bases mínimes de cotització aplicables als treballadors amb contracte a temps
parcial s’adequaran a fi que la cotització en esta modalitat de contractació siga equivalent
a la cotització a temps complet per la mateixa unitat de temps i per semblants retribucions.
b) Les bases màximes, siga quina siga la categoria professional i grup de cotització,
durant l’any 2013, seran de 3.425,70 euros mensuals o de 114,19 euros diaris.
2. Els tipus de cotització en el règim general de la Seguretat Social seran, durant
l’any 2013, els següents:
a) Per a les contingències comunes el 28,30 per 100, sent el 23,60 per 100 a càrrec
de l’empresa i el 4,70 per 100 a càrrec del treballador.
b) Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran
els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei
42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007, i les
primes resultants seran a càrrec exclusiu de l’empresa.
3. Durant l’any 2013, per a la cotització addicional per hores extraordinàries establida
en l’article 111 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, s’aplicaran els
següents tipus de cotització:
a) Quan es tracte de les hores extraordinàries motivades per força major, el 14,00
per 100, del qual el 12,00 per 100 serà a càrrec de l’empresa i el 2,00 per 100 a càrrec del
treballador.
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b) Quan es tracte de les hores extraordinàries no compreses en el paràgraf anterior,
el 28,30 per 100, del qual el 23,60 per 100 serà a càrrec de l’empresa i el 4,70 per 100 a
càrrec del treballador.
4. A partir d’1 de gener de 2013, la base màxima de cotització per contingències
comunes aplicable als representants de comerç serà l’establida amb caràcter general en
l’apartat dos.1.b).
5. Als efectes de determinar, durant l’any 2013, la base màxima de cotització per
contingències comunes dels artistes, s’aplicarà el següent:
a) La base màxima de cotització per a tots els grups corresponents a les distintes
categories professionals serà de 3.425,70 euros mensuals.
No obstant això, el límit màxim de les bases de cotització quant a les activitats
realitzades per un artista, per a una o unes quantes empreses, tindrà caràcter anual i es
determinarà per l’elevació a còmput anual de la base mensual màxima assenyalada.
b) El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, tenint en compte la base i el límit
màxims establits en l’apartat anterior, fixarà les bases de cotització per a determinar les
liquidacions provisionals dels artistes, a què es referix l’article 32.5.b) del Reglament
General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre.
6. Als efectes de determinar, durant l’any 2013, la base màxima de cotització per
contingències comunes dels professionals taurins, s’aplicarà el següent:
a) La base màxima de cotització per a tots els grups corresponents a les distintes
categories professionals serà de 3.425,70 euros mensuals. No obstant això, el límit màxim
de les bases de cotització per als professionals taurins tindrà caràcter anual i es
determinarà per l’elevació a còmput anual de la base mensual màxima assenyalada.
b) El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, tenint en compte la base i el límit
màxims establits en l’apartat anterior, fixarà les bases de cotització per a determinar les
liquidacions provisionals dels professionals taurins, a què es referix l’article 33.5.b) del
Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social.
Tres. Cotització en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte d’Altri Agraris
establit en el Règim General de la Seguretat Social.
1. Durant l’any 2013, els imports de les bases mensuals de cotització tant per
contingències comunes com per professionals dels treballadors inclosos en este sistema
especial, que presten servicis durant tot el mes, es determinaran d’acord amb el que
establix l’article 109 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb aplicació
de les següents bases màximes i mínimes:
a) Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de
cotització, s’incrementaran, des de l’1 de gener de 2013 i respecte de les vigents el 31 de
desembre de 2012, en el mateix percentatge en què augmente el salari mínim
interprofessional.
b) Les bases màximes, independentment de la categoria professional i del grup de
cotització, durant l’any 2013, seran de 2.161,50 euros mensuals.
Quan els treballadors inicien o finalitzen la seua activitat sense coincidir amb el principi
o fi d’un mes natural, sempre que l’activitat tinga una duració de com a mínim 30 dies
naturals consecutius, esta modalitat de cotització es realitzarà amb caràcter proporcional
als dies en què figuren en alta en este sistema especial durant el mes.
2. Durant l’any 2013, els imports de les bases diàries de cotització tant per
contingències comunes com per professionals per jornades reals corresponents a cada
un dels grups de treballadors que realitzen labors agràries per compte d’altri i respecte als
quals no s’haja optat per la modalitat de cotització establida en l’apartat anterior es
determinaran d’acord amb el que establix l’article 109 del text refós de la Llei General de

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 312

Divendres 28 de desembre de 2012

Secc. I. Pàg. 128

la Seguretat Social, dividint, a este efecte, entre 23 els imports de les bases màximes i
mínimes establits en l’apartat tres.1.
Independentment del nombre d’hores realitzades en cada jornada, la base de
cotització no podrà tindre una quantia inferior a la base mínima diària del grup 10 de
cotització.
Quan es realitzen en el mes natural 23 o més jornades reals, la base de cotització
corresponent a estes serà l’establida en l’apartat tres.1.
3. Durant l’any 2013, l’import de la base mensual de cotització dels treballadors
agraris per compte d’altri inclosos en este sistema especial serà, durant els períodes
d’inactivitat dins del mes natural, l’establit per a la base mínima per contingències
comunes corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització del Règim General de
la Seguretat Social.
A este efecte, es considerarà que hi ha períodes d’inactivitat dins d’un mes natural
quan el nombre de jornades reals realitzades durant este mes siga inferior al 76,67 per
cent dels dies naturals en què el treballador figure d’alta en el sistema especial en el dit
mes.
La cotització respecte a estos períodes d’inactivitat es determinarà aplicant la fórmula
següent:
C = [(n/N) – (jr x 1,304/N)] bc x tc
En la qual:
C= Quantia de la cotització.
n= Nombre de dies en el sistema especial sense cotització per bases mensuals de
cotització.
N= Nombre de dies d’alta en el sistema especial en el mes natural.
jr= Nombre de dies en el mes natural en què s’han realitzat jornades reals.
bc= Base de cotització mensual.
tc= Tipus de cotització aplicable, d’acord amb el que s’indica en l’apartat tres. 4.b).
En cap cas, l’aplicació de la fórmula anterior podrà donar lloc al fet que C siga d’un
valor inferior a zero.
Als efectes de l’aplicació d’esta fórmula, quan els treballadors no figuren en alta en el
sistema especial durant un mes natural complet, la cotització respecte dels períodes
d’inactivitat es realitzarà amb caràcter proporcional als dies en alta en el dit mes.
4. Els tipus aplicables a la cotització dels treballadors per compte d’altri inclosos en
este sistema especial seran els següents:
a)

Durant els períodes d’activitat:

Per a la cotització per contingències comunes respecte als treballadors enquadrats en
el grup de cotització 1, el 28,30 per 100, i serà el 23,60 per 100 a càrrec de l’empresa i el
4,70 per 100 a càrrec del treballador.
Respecte als treballadors enquadrats en els grups de cotització del 2 a l’11, el 21,10
per 100, i serà el 16,40 per 100 a càrrec de l’empresa i el 4,70 per 100 a càrrec del
treballador.
Per a la cotització per contingències d’accidents de treball i malalties professionals,
s’aplicaran els tipus de cotització de la tarifa de primes aprovada per la disposició
addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2007, i les primes resultants seran a càrrec exclusiu de l’empresa.
b) Durant els períodes d’inactivitat, el tipus de cotització serà l’11,50 per 100, i la
cotització resultant serà a càrrec exclusiu del treballador.
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5. Durant l’any 2013 s’aplicaran les següents reduccions en les aportacions
empresarials a la cotització a este sistema especial durant els períodes d’activitat amb
prestació de servicis:
a) En la cotització respecte als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1,
s’aplicarà una reducció de 8,10 punts percentuals de la base de cotització, i així resultarà
un tipus efectiu de cotització per contingències comunes del 15,50 per 100. En cap cas la
quota empresarial resultant serà superior a 279,00 euros al mes o 12,13 euros per jornada
real treballada.
b) En la cotització respecte als treballadors enquadrats en els grups de cotització del
2 a l’11, la reducció s’ajustarà a les regles següents:
1a.) Per a bases de cotització iguals o inferiors a 986,70 euros mensuals o a 42,90
euros per jornada realitzada, s’aplicarà una reducció de 6,33 punts percentuals de la base
de cotització, i resultarà un tipus efectiu de cotització per contingències comunes del
10,07 per 100.
2a.) Per a bases de cotització superiors a les quanties indicades en l’apartat anterior,
i fins a 2.161,50 euros mensuals o 93,98 euros per jornada realitzada, els serà aplicable
el percentatge resultant d’aplicar les fórmules següents:
Per a bases mensuals de cotització la fórmula a aplicar serà:
% reducció mes= 6,33% x (1+

Base mes - 986,70
Base mes

x 2,52 x

6,15%
6,33%

)

Per a bases de cotització per jornades reals la fórmula a aplicar serà:
% reducció jornada= 6,33% x (1+

Base jornada - 42,90
Base jornada

x 2,52 x

6,15%
6,33%

)

No obstant això, la quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 55,21 euros
mensuals o 2,40 euros per jornada real treballada.
6. Durant les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la
lactància natural, així com de maternitat i paternitat causades durant la situació d’activitat,
la cotització s’efectuarà en funció de la modalitat de contractació dels treballadors:
a) Respecte dels treballadors agraris amb contracte indefinit, la cotització durant les
mencionades situacions es regirà per les normes aplicables amb caràcter general en el
Règim General de la Seguretat Social. El tipus resultant a aplicar serà:
1r) Per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1, el tipus del 15,50 per
100, aplicable a la base de cotització per contingències comunes.
2n) Per als treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, el tipus del
2,75 per 100, aplicable a la base de cotització per contingències comunes.
Per a tots els treballadors, siga quin siga el seu grup de cotització, en la cotització per
desocupació s’aplicarà una reducció en la quota equivalent a 2,75 punts percentuals de la
base de cotització.
b) Respecte dels treballadors agraris amb contracte temporal i fix discontinu,
resultarà aplicable el que establix l’apartat a) en relació als dies contractats en els quals
no hagen pogut prestar els seus servicis per trobar-se en alguna de les situacions abans
indicades.
Quant als dies en què no estiga establida la prestació de servicis, estos treballadors
estaran obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d’inactivitat, excepte
en els supòsits de percepció dels subsidis per maternitat i paternitat, que tindran la
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consideració de períodes de cotització efectiva als efectes de les corresponents
prestacions per jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència.
7. Durant la percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu, si
correspon cotitzar en este sistema especial, el tipus de cotització serà l’11,50 per 100.
8. Amb relació als treballadors inclosos en este sistema especial no serà aplicable la
cotització addicional per hores extraordinàries a què es referix l’apartat dos.3.
9. S’autoritza el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a regular els procediments i
adaptacions normatives necessaris per a articular l’harmonització de la cotització en
situació d’activitat i inactivitat, així com la comprovació dels requisits necessaris per a
l’aplicació de les reduccions establides i la regularització de la cotització resultant d’estes.
Quatre. Cotització en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar establit en el
Règim General de la Seguretat Social.
En este sistema especial, les bases i els tipus de cotització seran, a partir d’1 de
gener de 2013, els següents:
1. Les bases de cotització per contingències comunes i professionals es
determinaran d’acord amb l’escala establida en l’apartat quatre.1 de l’article 120 de la Llei
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.
En eixa escala, a partir d’1 de gener de 2013, s’incrementaran tant les retribucions
mensuals com les bases de cotització en el mateix percentatge en què s’incremente el
salari mínim interprofessional, i s’establirà un nou tram 16é en l’escala, per a retribucions
superiors a la base mínima del règim general en el dit exercici, per al qual la base de
cotització serà la corresponent al tram 15é incrementada en un 5 per 100.
2. Durant l’any 2013, el tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base
de cotització que corresponga segons allò que s’ha indicat en l’apartat anterior, serà el
22,90 per 100, i serà el 19,05 per 100 a càrrec de l’ocupador i el 3,85 per 100 a càrrec de
l’empleat.
3. Per a la cotització per les contingències d’accidents de treball i malalties professionals,
sobre la base de cotització que corresponga, segons allò que s’ha indicat en l’apartat quatre.1,
s’aplicarà el tipus de cotització establit a este efecte en la tarifa de primes inclosa en la
disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2007, i el resultant serà a càrrec exclusiu de l’ocupador.
4. Durant l’any 2013 serà aplicable una reducció del 20 per 100 en l’aportació
empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en este
sistema especial. Seran beneficiaris d’eixa reducció els ocupadors que hagen contractat,
sota qualsevol modalitat contractual, i donat d’alta en el règim general un empleat de la
llar a partir de l’1 de gener de 2012, sempre que l’empleat no haja figurat en alta en el
Règim Especial d’Empleats de la Llar a temps complet, per al mateix ocupador, dins del
període comprés entre el 2 d’agost i el 31 de desembre de 2011. Esta reducció de quotes
s’ampliarà amb una bonificació fins a arribar al 45 per 100 per a famílies nombroses, en
els termes que establix l’article 9 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a
les famílies nombroses.
Cinc.

Cotització en el Règim Especial dels Treballadors pel seu Compte o Autònoms.

En el Règim Especial dels Treballadors pel seu Compte o Autònoms, les bases
màxima i mínima i els tipus de cotització seran, des de l’1 de gener de 2013, els següents:
1. La base màxima de cotització serà de 3.425,70 euros mensuals. La base mínima
de cotització serà de 858,60 euros mensuals.
2. La base de cotització dels treballadors autònoms que l’1 de gener de 2013 tinguen
una edat inferior a 47 anys serà la triada per ells dins de les bases màxima i mínima fixades
en l’apartat anterior. La mateixa elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que
en eixa data tinguen una edat de 47 anys i la seua base de cotització en el mes de desembre
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de 2012 haja sigut igual o superior a 1.870,50 euros mensuals, o que causen alta en este
règim especial després de l’esmentada data.
Els treballadors autònoms que l’1 de gener de 2013 tinguen 47 anys d’edat, si la seua
base de cotització és inferior a 1.870,50 euros mensuals, no podran triar una base de
quantia superior a 1.888,80 euros mensuals, llevat que exercisquen la seua opció en este
sentit abans del 30 de juny de 2013, la qual cosa produirà efectes a partir d’1 de juliol del
mateix any, o que es tracte del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a
conseqüència de la defunció d’este, haja hagut de posar-se al capdavant del negoci i
donar-se d’alta en este règim especial amb 47 anys d’edat, i en este cas no hi haurà esta
limitació.
3. La base de cotització dels treballadors autònoms que l’1 de gener de 2013 tinguen
48 o més anys complits estarà compresa entre les quanties de 925,80 i 1.888,80 euros
mensuals, llevat que es tracte del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a
conseqüència de la defunció d’este, haja hagut de posar-se al capdavant del negoci i
donar-se d’alta en este règim especial amb 45 anys d’edat o més, i en este cas, l’elecció de
bases estarà compresa entre les quanties de 858,60 i 1.888,80 euros mensuals.
No obstant això, els treballadors autònoms que abans de fer els 50 anys hagen
cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social durant cinc anys o
més, es regiran per les regles següents:
a) Si l’última base de cotització acreditada ha sigut igual o inferior a 1.870,50 euros
mensuals hauran de cotitzar per una base compresa entre 858,60 euros mensuals i
1.888,80 euros mensuals.
b) Si l’última base de cotització acreditada ha sigut superior a 1.870,50 euros
mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 858,60 euros mensuals i
l’import d’aquella, incrementat en un 1 per cent, i podran optar, en cas de no arribar-hi, per
una base de fins a 1.888,80 euros mensuals.
El que establix l’apartat cinc.3. 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.
4. Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili (CNAE 4781
Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i mercats
ambulants; 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de roba i calçat en llocs de
venda i mercats ambulants; 4789 Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i
mercats ambulants i 4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en
llocs de venda ni en mercats ambulants) podran triar com a base mínima de cotització
durant l’any 2013 l’establida amb caràcter general en l’apartat cinc.1, o la base mínima de
cotització vigent per al règim general.
Els treballadors autònoms dedicats a la venda a domicili (CNAE 4799) podran triar
com a base mínima de cotització durant l’any 2013 l’establida amb caràcter general en
l’apartat cinc.1, o una base de cotització equivalent al 55 per 100 d’esta última.
5. El tipus de cotització en este règim especial de la Seguretat Social serà el 29,80
per 100 o el 29,30 per 100 si l’interessat està acollit al sistema de protecció per cessament
d’activitat. Quan l’interessat no tinga coberta la protecció per incapacitat temporal, el tipus
de cotització serà el 26,50 per 100.
Els treballadors inclosos en este règim especial que no tinguen coberta la protecció
dispensada a les contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals
efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicat sobre la base de
cotització triada, per al finançament de les prestacions previstes en els capítols IV quater i
IV quinquies, del títol II, de la Llei General de la Seguretat Social.
6. Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran
els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei
42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007.
7. Els treballadors autònoms que, pel que fa al seu treball per compte d’altri
desenrotllat simultàniament, cotitzen, respecte de les contingències comunes, en règim
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de pluriactivitat i ho facen l’any 2013, tenint en compte tant les aportacions empresarials
com les corresponents al treballador en el règim general, així com les efectuades en el
règim especial, per una quantia igual o superior a 11.633,68 euros, tindran dret a una
devolució del 50 per 100 de l’excés en què les seues cotitzacions superen la quantia
esmentada, amb el límit del 50 per 100 de les quotes ingressades en l’esmentat règim
especial, quant a la seua cotització per les contingències comunes de cobertura
obligatòria.
La devolució s’efectuarà a instàncies de l’interessat, que haurà de formular-la en els
quatre primers mesos de l’exercici següent.
8. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat dedicats a la venda
ambulant, que perceben ingressos directament dels compradors, quedaran inclosos, a
l’efecte de la Seguretat Social, en el Règim Especial de Treballadors pel seu Compte o
Autònoms, i els serà aplicable, a l’efecte de la cotització, el que establix l’apartat cinc.4,
paràgraf primer.
En els supòsits en què s’acredite que la venda ambulant es du a terme en mercats
tradicionals o «mercats ambulants», amb horari de venda inferior a huit hores al dia, es
podrà triar entre cotitzar per la base mínima establida en l’apartat cinc.1 o una base
equivalent al 55 per 100 d’esta última. En tot cas, s’haurà de cotitzar obligatòriament per
les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, i s’aplicarà, sobre la
base de cotització triada, la tarifa de primes continguda en la disposició addicional quarta
de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2007.
9. Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda
ambulant que hagen quedat inclosos en el Règim Especial de Treballadors pel seu
Compte o Autònoms, en aplicació del que establix l’article 120.quatre.8 de la Llei 2/2008,
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2009, tindran dret, durant
2013, a una reducció del 50 per 100 de la quota a ingressar.
També tindran dret a eixa reducció els socis treballadors de cooperatives de treball
associat dedicats a la venda ambulant que hagen iniciat la seua activitat i quedat inclosos
en l’esmentat règim especial a partir de l’1 de gener de 2009.
La reducció s’aplicarà sobre la quota que resulte d’aplicar sobre la base mínima triada,
de conformitat amb el que establix l’apartat cinc.8, el tipus de cotització vigent en el Règim
Especial de Treballadors pel seu Compte o Autònoms.
10. El que disposa el segon paràgraf de l’apartat cinc.8 serà aplicable a les persones
que es dediquen, de manera individual, a la venda ambulant, en mercats tradicionals o
«mercats ambulants» amb horari de venda inferior a huit hores al dia, sempre que no
disposen d’establiment fix propi, ni produïsquen els articles o productes que venguen.
11. Per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2012 i de manera
simultània hagen tingut contractat al seu servici un nombre de treballadors per compte
d’altri igual o superior a cinquanta, la base mínima de cotització tindrà una quantia igual a
la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1
del règim general.
Sis. Cotització en el Sistema Especial per a Treballadors pel seu Compte Agraris,
establit en el Règim Especial dels Treballadors pel seu Compte o Autònoms.
1. Des de l’1 de gener de 2013, els tipus de cotització dels treballadors inclosos en
el Sistema Especial per a Treballadors pel seu Compte Agraris, establit en el Règim
Especial dels Treballadors pel seu Compte o Autònoms, seran els següents:
a) Respecte de les contingències de cobertura obligatòria, quan el treballador haja
optat per triar com a base de cotització una base compresa entre 858,60 euros mensuals
i 1.030,20 euros mensuals, el tipus de cotització aplicable serà el 18,75 per 100.
Si el treballador ha optat per una base de cotització superior a 1.030,20 euros
mensuals, a la quantia que excedisca esta última li serà aplicable el tipus de cotització del
26,50 per 100.
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b) Respecte a la millora voluntària de la incapacitat temporal per contingències
comunes, el tipus de cotització a aplicar a la quantia completa de la base de cotització de
l’interessat serà del 3,30 per 100, o el 2,80 per 100 si l’interessat està acollit al sistema de
protecció per cessament d’activitat.
2. Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals caldrà
ajustar-se al que disposa l’apartat cinc.6. En cas que els interessats no hagen optat per la
cobertura de la totalitat de les contingències professionals, es continuarà abonant en
concepte de cobertura de les contingències d’incapacitat permanent i mort i supervivència
una quota resultant d’aplicar a la base de cotització indicada en l’apartat sis.1.a) el tipus
de l’1,00 per 100.
3. Els treballadors inclosos en este sistema especial que no hagen optat per donar
cobertura, en l’àmbit de protecció dispensada, a la totalitat de les contingències
d’accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional
equivalent al 0,10 per 100, aplicat sobre la base de cotització triada, per al finançament
de les prestacions establides en els capítols IV quater i IV quinquies, del títol II, de la Llei
General de la Seguretat Social.
Set.

Cotització en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.

1. El que establixen els apartats u i dos serà aplicable en el Règim Especial dels
Treballadors del Mar, sense perjuí, si és el cas, i per a la cotització per contingències
comunes, del que disposa l’article 19.6 del text refós de les lleis 116/1969, de 30 de
desembre, i 24/1972, de 21 de juny, aprovat pel Decret 2864/1974, de 30 d’agost, de la
qual cosa s’establix en l’apartat 2 següent, i a excepció del tipus de cotització per
contingències comunes dels treballadors pel seu compte, que serà del 29,30 per 100 o
del 29,80 per 100 si l’interessat no està acollit al sistema de protecció per cessament
d’activitat.
2. La cotització per a totes les contingències i situacions protegides en este règim
especial dels treballadors inclosos en els grups segon i tercer a què es referix l’article
19.5 del text refós aprovat pel Decret 2864/1974, de 30 d’agost, s’efectuarà sobre les
remuneracions que es determinen anualment mitjançant una orde del Ministeri d’Ocupació
i Seguretat Social, a proposta de l’Institut Social de la Marina, sentides les organitzacions
representatives del sector. Esta determinació s’efectuarà per províncies, modalitats de
pesca i categories professionals, sobre la base dels valors mitjans de remuneració
percebuda l’any precedent.
Les bases que es determinen seran úniques, sense que puguen ser inferiors ni
superiors a les que s’establisquen per a les distintes categories professionals, de
conformitat amb el que disposa el paràgraf 1 de l’apartat dos.
Huit.

Cotització en el Règim Especial de la Mineria del Carbó.

1. A partir d’1 de gener de 2013, la cotització en el Règim Especial de la Seguretat
Social per a la Mineria del Carbó es determinarà per mitjà de l’aplicació del que establix
l’apartat dos, sense perjuí que, a l’efecte de la cotització per contingències comunes, les
bases de cotització es normalitzen d’acord amb les regles següents:
Primera. Es tindrà en compte l’import de les remuneracions percebudes o que hagen
tingut dret a percebre els treballadors, computables a l’efecte de cotització per accidents
de treball i malalties professionals, durant el període comprés entre l’1 de gener i 31 de
desembre de 2012, ambdós inclosos.
Segona. Les remuneracions es totalitzaran agrupant-les per categories, grups
professionals i especialitats professionals i zones mineres, tenint en compte el que
disposa l’article 57 del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de
la Seguretat Social. Els imports obtinguts, així totalitzats, es dividiran per la suma dels
dies als quals corresponguen.
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Tercera. Este resultat constituirà la base normalitzada diària de cotització per
contingències comunes, l’import de la qual no podrà ser inferior al fixat per a l’exercici
immediatament anterior per a eixa categoria professional, incrementat en el mateix
percentatge experimentat en el present exercici pel límit màxim de cotització a què es
referix l’apartat u.1, ni superior a la quantitat resultant d’elevar a quantia anual l’esmentat
límit màxim i dividir-la pels dies naturals de l’any 2012.
2. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social fixarà la quantia de les bases
normalitzades, per mitjà de l’aplicació de les regles previstes en el número anterior.
Nou. Base de cotització a la Seguretat Social durant la percepció de la prestació per
desocupació de nivell contributiu i durant la percepció de la prestació per cessament
d’activitat dels treballadors autònoms.
1. Durant la percepció de la prestació per desocupació per extinció de la relació
laboral, la base de cotització a la Seguretat Social d’aquells treballadors pels quals
existisca obligació legal de cotitzar serà la base reguladora de la prestació per
desocupació, determinada segons el que establix l’apartat 1 de l’article 211 del text refós
de la Llei General de la Seguretat Social, amb respecte, en tot cas, de l’import de la base
mínima per contingències comunes establida per a cada categoria professional i, als
efectes de les prestacions de Seguretat Social, la dita base tindrà la consideració de base
de contingències comunes.
Durant la percepció de la prestació per desocupació per suspensió temporal de la
relació laboral o per reducció temporal de jornada, ja siga per decisió de l’empresari a
l’empara del que establix l’article 47 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors
o en virtut de resolució judicial adoptada en el si d’un procediment concursal, la base de
cotització a la Seguretat Social d’aquells treballadors pels quals existisca obligació legal
de cotitzar serà equivalent a la mitjana de les bases dels últims sis mesos d’ocupació
cotitzada, per contingències comunes i per contingències d’accidents de treball i malalties
professionals, anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar
l’obligació legal de cotitzar.
La represa de la prestació per desocupació, en els supòsits de suspensió del dret,
suposarà la represa de l’obligació de cotitzar per la base de cotització indicada en els
paràgrafs anteriors corresponent al moment del naixement del dret.
Quan s’haja extingit el dret a la prestació per desocupació i, en aplicació de l’apartat 3
de l’article 210 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, el treballador opte
per reobrir el dret inicial, la base de cotització a la Seguretat Social serà la base reguladora
de la prestació per desocupació corresponent al moment del naixement del dret inicial pel
qual s’opta.
Durant la percepció de la prestació només s’actualitzarà la base de cotització indicada
en els paràgrafs anteriors quan resulte inferior a la base mínima de cotització a la
Seguretat Social vigent en cada moment que corresponga al grup de cotització del
treballador en el moment de produir-se la situació legal de desocupació i fins el dit límit.
2. Durant la percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu, si
correspon cotitzar en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte d’Altri Agraris
establit en el Règim General de la Seguretat Social, la base de cotització serà la fixada
amb caràcter general en l’apartat nou.1.
3. Durant la percepció de la prestació per desocupació, si correspon cotitzar en el
Règim Especial de la Mineria del Carbó, la base de cotització serà la normalitzada vigent
que corresponga a la categoria o especialitat professional del treballador en el moment de
produir-se la situació legal de desocupació.
La base de cotització s’actualitzarà d’acord amb la base vigent en cada moment que
corresponga al grup de cotització o categoria o especialitat professional del treballador en
el moment de produir-se la situació legal de desocupació.
4. Durant la percepció de la prestació econòmica per cessament d’activitat dels
treballadors autònoms, la base de cotització a la Seguretat Social per contingències
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comunes, al règim corresponent, serà la base reguladora d’eixa prestació, determinada
segons el que establix l’article 9.1 de la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’establix
un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms,
amb respecte, en tot cas, de l’import de la base mínima o base única de cotització
establida en el corresponent règim.
Aquells col·lectius que, d’acord amb la normativa reguladora de la cotització a la
Seguretat Social, durant l’activitat cotitzen per una base inferior a la base mínima ordinària
de cotització per als treballadors pel seu compte o autònoms, cotitzaran per una base de
cotització reduïda durant la percepció de la prestació per cessament d’activitat.
Deu. Cotització per desocupació, Fons de Garantia Salarial, formació professional i
cessament d’activitat dels treballadors autònoms.
La cotització per les contingències de desocupació, Fons de Garantia Salarial,
formació professional i per cessament d’activitat es durà a terme, a partir d’1 de gener de
2013, d’acord amb el que a continuació s’assenyala:
1. La base de cotització per a desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació
professional en tots els règims de la Seguretat Social que les tinguen cobertes serà la
corresponent a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals.
A les bases de cotització per a desocupació en el Règim Especial dels Treballadors
del Mar serà també aplicable el que disposen l’article 19.6 del text refós aprovat pel Decret
2864/1974, de 30 d’agost, i les normes de desplegament d’eixe precepte, sense perjuí
d’allò que s’ha assenyalat en l’apartat set.
Les bases de cotització per desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació
professional dels treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per
Compte d’Altri Agraris establit en el Règim General de la Seguretat Social seran les
fixades en l’apartat tres.1 i 2, segons la modalitat de cotització per contingències
professionals que corresponga a cada treballador.
La base de cotització per desocupació dels contractes per a la formació i l’aprenentatge
serà la base mínima corresponent a les contingències d’accidents de treball i malalties
professionals.
La base de cotització corresponent a la protecció per cessament d’activitat dels
treballadors inclosos en el Règim Especial dels Treballadors pel seu Compte o Autònoms
i dels treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors pel seu Compte
Agraris establit en l’esmentat règim especial serà aquella per la qual hagen optat els
treballadors inclosos en estos règim i sistema especials.
En el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la base de cotització per cessament
d’activitat serà la que corresponga al treballador pel seu compte inclòs en este, i li seran
aplicables els coeficients correctors a què es referixen el text refós de les lleis 16/1969, de
30 de desembre, i 24/1972, de 21 de juny, aprovat pel Decret 2864/1974, de 30 d’agost,
pel qual es regula el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, i
l’Orde de 22 de novembre de 1974.
El que disposa el paràgraf anterior també serà aplicable als armadors d’embarcacions
a què es referix la disposició addicional sexta del Reial Decret 1541/2011, de 31 d’octubre,
pel qual es desplega la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’establix un sistema
específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms, excepte per
als inclosos en el grup primer d’eixe règim especial, la base de cotització del qual serà la
corresponent a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals.
2. A partir d’1 de gener de 2013, els tipus de cotització seran els següents:
A)

Per a la contingència de desocupació:

a) Contractació indefinida, incloent-hi els contractes indefinits a temps parcial i fixos
discontinus, així com la contractació de duració determinada en les modalitats de
contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge, de relleu, interinitat
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i contractes, siga quina siga la modalitat utilitzada, realitzats amb treballadors
discapacitats: el 7,05 per 100, del qual el 5,50 per 100 serà a càrrec de l’empresari i l’1,55
per 100 a càrrec del treballador.
b) Contractació de duració determinada:
1r. Contractació de duració determinada a temps complet: el 8,30 per 100, del qual
el 6,70 per 100 serà a càrrec de l’empresari i l’1,60 per 100 a càrrec del treballador.
2n. Contractació de duració determinada a temps parcial: el 9,30 per 100, del qual el
7,70 per 100 serà a càrrec de l’empresari i l’1,60 per 100 a càrrec del treballador.
El tipus de cotització per als treballadors per compte d’altri de caràcter eventual,
inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte d’Altri Agraris establit en el
Règim General de la Seguretat Social, serà el fixat en l’incís 1r, del paràgraf b) anterior,
per a la contractació de duració determinada a temps complet, excepte quan s’aplique el
tipus de cotització establit en el paràgraf a) anterior, per a contractes concrets de duració
determinada o per a treballadors discapacitats.
B) Per a la cotització al Fons de Garantia Salarial, el 0,20 per 100 a càrrec exclusiu
de l’empresa.
El tipus aplicable per a la cotització al Fons de Garantia Salarial en el Sistema
Especial per a Treballadors per Compte d’Altri Agraris establit en el Règim General de la
Seguretat Social serà el 0,10 per 100, que serà a càrrec exclusiu de l’empresa.
C) Per a la cotització per Formació Professional, el 0,70 per 100, del qual el 0,60 per
100 serà a càrrec de l’empresa i el 0,10 per 100 a càrrec del treballador.
El tipus aplicable per a la cotització per Formació Professional en el Sistema Especial
per a Treballadors per Compte d’Altri Agraris establit en el Règim General de la Seguretat
Social serà el 0,18 per 100, del qual el 0,15 per 100 serà a càrrec de l’empresa, i el 0,03
per 100 a càrrec del treballador.
D) Per a la protecció per cessament d’activitat el tipus serà del 2,20 per 100.
Onze.

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

Les quotes per contingències comunes a càrrec de l’empresari i a càrrec del
treballador, per contingències professionals, per desocupació, al Fons de Garantia Salarial
i per formació professional dels contractes per a la formació i l’aprenentatge
s’incrementaran, des de l’1 de gener de 2013 i respecte de les quanties vigents el 31 de
desembre de 2012, en el mateix percentatge que augmente la base mínima del règim
general.
Dotze.

Cotització del personal investigador en formació.

La cotització del personal investigador en formació inclòs en el camp d’aplicació del
Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, durant els dos primers anys es durà a terme
aplicant les regles contingudes en l’apartat anterior, respecte de la cotització en els
contractes per a la formació i l’aprenentatge, pel que fa a la cotització per contingències
comunes i professionals.
El sistema de cotització previst en este apartat no afectarà la determinació de la
quantia de les prestacions econòmiques a què es tinga dret, respecte de la qual es
continuarà aplicant l’import de la base mínima corresponent al grup 1 de cotització del
règim general.
Tretze. Especialitats en matèria de cotització en relació amb la bestreta de l’edat de
jubilació dels bombers.
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En relació amb els bombers a què es referix el Reial Decret 383/2008, de 14 de març,
pel qual s’establix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor dels bombers al
servici de les administracions i organismes públics, caldrà aplicar un tipus de cotització
addicional sobre la base de cotització per contingències comunes, tant per a l’empresa
com per al treballador.
Durant l’any 2013 el tipus de cotització addicional a què es referix el paràgraf anterior
serà del 7,30 per 100, del qual el 6,09 per 100 serà a càrrec de l’empresa i l’1,21 per 100
a càrrec del treballador.
Catorze. Especialitats en matèria de cotització en relació amb la bestreta de l’edat
de jubilació dels membres del Cos de l’Ertzaintza.
En relació amb els membres del Cos de l’Ertzaintza a què es referix la disposició
addicional quaranta-set del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, caldrà
aplicar un tipus de cotització addicional sobre la base de cotització per contingències
comunes, tant per a l’empresa com per al treballador.
Durant l’any 2013, el tipus de cotització addicional a què es referix el paràgraf anterior
serà del 6,80 per 100, del qual el 5,67 per 100 serà a càrrec de l’empresa i l’1,13 per 100
a càrrec del treballador.
Quinze. Excepte el que establixen els apartats anteriors, en cap cas i per aplicació
de l’article 16 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, les bases mínimes o
úniques de qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social podran
ser inferiors a la base mínima del règim general.
Setze. Durant l’any 2013, la base de cotització per totes les contingències dels
empleats públics enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social als quals haja
sigut aplicable el que establix la disposició addicional sèptima del Reial Decret Llei 8/2010,
de 20 de maig, mentres romanga la seua relació laboral o de servici, serà coincident amb
la que hi ha hagut el mes de desembre de 2010, llevat que per raó de les retribucions que
percebien puga correspondre una de major quantia, i en este cas serà esta per la qual
s’efectuarà la cotització mensual.
Als efectes d’allò que s’ha indicat en el paràgraf anterior, de la base de cotització
corresponent al mes de desembre de 2010 es deduiran, si és el cas, els imports dels
conceptes retributius que tinguen una periodicitat en la seua meritació superior a la
mensual o que no tinguen caràcter periòdic i que hagen integrat eixa dita base sense
haver sigut objecte de prorrateig.
Dèsset. Es faculta la ministra d’Ocupació i Seguretat Social per a dictar les normes
necessàries per a l’aplicació i el desplegament del que establix este article.
Article 114.

Cotització a les mutualitats generals de funcionaris per a l’any 2013.

U. Amb efectes d’1 de gener de 2013, 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 2012
als efectes de cotització de drets passius, 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 4,31 per cent dels havers reguladors establits per a
l’any 2012 als efectes de cotització de drets passius, incrementats en un 1,00 per cent.
De l’esmentat tipus del 4,31, el 4,10 correspon a l’aportació de l’Estat per actiu i el 0,21 a
l’aportació per pensionista exempt de cotització.
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Dos. Amb efectes d’1 de gener de 2013, els 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 2012 als efectes de cotització de drets passius, 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 8,82 per cent dels havers reguladors establits per a l’any
2012 als efectes de cotització de drets passius, incrementats en un 1,00 per cent. Del dit
tipus del 8,82, el 4,10 correspon a l’aportació de l’Estat per actiu i el 4,72 a l’aportació per
pensionista exempt de cotització.
Tres. Amb efectes d’1 de gener de 2013, els 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 2012 als efectes de cotització de drets passius, 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 4,72 per cent dels havers reguladors establits per a
l’any 2012 als efectes de cotització de drets passius, incrementats en un 1,00 per cent.
Del tipus del 4,72, el 4,10 correspon a l’aportació de l’Estat per actiu i el 0,62 a l’aportació
per pensionista exempt de cotització.
Quatre. Durant l’any 2013, d’acord amb les previsions establides en els apartats
anteriors, l’import de la quota de drets passius i de la corresponent a les mutualitats
generals de funcionaris, respecte del personal inclòs en l’àmbit de cobertura del Règim de
Classes Passives de l’Estat i dels Règims Especials de Funcionaris, es 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 2012 als efectes de cotització de drets
passius, incrementats en un 1 per cent, i que es consignen a continuació:
QUOTES MENSUALS DE DRETS PASSIUS DELS FUNCIONARIS CIVILS DE l’ESTAT,
DEL PERSONAL DE LES FORCES ARMADES, DELS MEMBRES DE LES CARRERES
JUDICIAL I FISCAL, DELS DEL COS DE SECRETARIS JUDICIALS I DELS COSSOS AL
SERVICI DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Grup/Subgrup Llei 7/2007

Quota mensual en euros

A1
A2
B
C1
C2
E (Llei 30/1984) i Agrup. Professionals (Llei 7/2007)

109,04
85,82
75,14
65,91
52,15
44,46
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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 30/1984) i Agrup. Professionals (Llei 7/2007)

47,74
37,57
32,91
28,86
22,83
19,46

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 este disposa, el
personal militar professional que no siga de carrera i el personal militar de les Escales de
Complement i Reserva Naval abonarà les quotes mensuals de drets passius minorades al
cinquanta per cent.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.

Afectació d’ingressos al Fons de Cohesió Sanitària.

Els ingressos que es produïsquen en el Pressupost de l’Estat, per aplicació del que
establixen els articles 5 i 8 del Reial Decret 1207/2006, de 20 d’octubre, es destinaran a la
compensació a les comunitats autònomes per l’assistència sanitària concertada prestada
a ciutadans assegurats en un altre estat desplaçats temporalment a Espanya, d’acord
amb allò que s’ha fixat en el dit reial decret.
Segona. Incorporació de romanents de tresoreria de l’organisme autònom Institut
Nacional d’Administració Pública.
S’autoritza l’organisme autònom Institut Nacional d’Administració Pública, dependent
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a incorporar al romanent de tresoreria
propi de l’organisme els imports no utilitzats a final de l’exercici 2012, fins a un límit màxim
de 188,75 milers d’euros, dels fons destinats a execució dels plans de formació per a
l’ocupació assignats a l’INAP com a promotor, i dels destinats a les activitats
complementàries que tinguen relació amb el programa de formació per a l’ocupació en les
administracions públiques.
Tercera. Normes d’execució pressupostària del Centre per al Desenrotllament
Tecnològic Industrial (CDTI).
U.1. Durant l’exercici de 2013 la concessió de préstecs i bestretes per part del CDTI
s’ajustarà a les normes establides en la disposició addicional deu primera d’esta llei per
als préstecs i bestretes que es financen amb càrrec al capítol 8 dels Pressupostos
Generals de l’Estat.
2. No es requerirà l’autorització establida en la lletra a) de l’apartat u de l’esmentada
disposició addicional quan el tipus d’interés aplicable als préstecs i bestretes siga igual o
superior al tipus d’interés euríbor a un any publicat pel Banc d’Espanya corresponent al
mes anterior a l’aprovació de la seua convocatòria o, si és el cas, al mes anterior a la
seua concessió.
Dos. El CDTI ajustarà la seua activitat de manera que no presente necessitats de
finançament, mesurat segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals.
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Tres. Trimestralment el CDTI informarà el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques sobre l’execució de les operacions realitzades als efectes de verificar el
compliment dels límits regulats en els apartats anteriors.
Quarta. Extracost de generació d’energia elèctrica insular i extrapeninsular.
Durant l’exercici 2013, queda en suspens l’aplicació del mecanisme de compensació
amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat establit en la disposició addicional
primera 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, sense que es genere cap dret ni
siga procedent realitzar compensacions amb càrrec als pressupostos de l’exercici 2013
com a conseqüència dels extracostos de generació elèctrica dels sistemes insulars i
extrapeninsulars corresponents a l’exercici de 2012.
Quinta.

Aportacions per al finançament del sector elèctric.

1. En les lleis de pressupostos generals de l’Estat de cada any es destinarà a
finançar els costos del sistema elèctric establits en l’article 16 de la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del Sector Elèctric, referits a foment d’energies renovables, un import
equivalent a la suma dels següents:
a) L’estimació de la recaptació anual corresponent a l’Estat, derivada dels tributs
inclosos en la Llei de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica.
b) El 90 per cent de l’ingrés estimat per la subhasta dels drets d’emissió de gasos
d’efecte d’hivernacle, amb un màxim de 450 milions d’euros.
2. El 10 per cent de l’ingrés estimat per la subhasta dels drets d’emissió de gasos
d’efecte d’hivernacle, amb un màxim de 50 milions d’euros, es destinarà a la política de
lluita contra el canvi climàtic.
3. Estes aportacions es realitzaran per mitjà de lliuraments mensuals per un import
màxim de la xifra de recaptació efectiva corresponent a l’Estat pels esmentats tributs,
cànons i ingressos per subhasta de drets d’emissió, en el mes immediat anterior, segons
certificació dels òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i
sempre que no se supere la xifra indicada en el cas dels drets d’emissió.
L’aportació que haja de realitzar-se en funció de la recaptació del mes de desembre
s’efectuarà amb càrrec al pressupost de l’exercici següent.
Sexta. Comanda general per la qual es reestructura la prestació de servicis
d’administració electrònica realitzats per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre Reial Casa de la Moneda en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat.
U. Amb l’objecte de racionalitzar el seu gasto, la prestació dels servicis de
certificació, firma i d’administració electrònica que l’entitat pública empresarial realitza
en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, així com en el dels organismes i entitats
públiques vinculades o dependents d’esta, s’instrumentarà amb vigència durant l’any
2013 a través d’una comanda general a realitzar pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, per la qual s’unificaran, sense solució de continuïtat, les diferents comandes
que l’entitat té formalitzades i en vigor en eixe àmbit; tot això, sense perjuí que els
òrgans i organismes públics encomanadors puguen acordar, al venciment de les
respectives comandes vigents, l’extinció o la pròrroga d’estes, o la contractació amb
entitats públiques o privades diferents de l’entitat encomanadora. En esta comanda,
podran incorporar-se, a més, altres servicis o funcionalitats derivats del desenrotllament
de l’administració electrònica, si així ho acorda el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
Dos. L’import total de la comanda mencionada en l’apartat anterior haurà de ser,
en tot cas, inferior a la suma dels diferents encàrrecs de gestió vigents que l’entitat té
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subscrits individualment amb cada un dels òrgans, entitats i organismes públics
vinculats o dependents de l’Administració General de l’Estat, que s’incloguen en l’àmbit
de la comanda general, llevat que s’incloguen nous servicis o funcionalitats no
establides.
Als expedients que es tramiten amb motiu de la formalització o, si és el cas, de la
modificació de la comanda general haurà d’incorporar-se un certificat a expedir per
l’òrgan encomanador acreditatiu de l’observança del que disposa el paràgraf anterior.
Les tarifes que s’han d’aplicar a esta activitat de l’entitat s’aprovaran de conformitat amb
el que disposa l’estatut de l’entitat, aprovat pel Reial Decret 1114/1999, de 25 de juny.
Tres. L’entitat percebrà, d’acord amb les tarifes establides, la contraprestació per
l’activitat realitzada directament dels departaments i centres directius destinataris d’esta
activitat o, si és el cas, dels organismes públics corresponents.
Quatre. El Govern podrà acordar la pròrroga de la comanda general sempre que
les condicions que han motivat la comanda general es mantinguen en exercicis
posteriors al 2013.
Sèptima. Alienació de béns immobles.
Els ingressos procedents de la venda de béns immobles podran destinar-se al
finançament de contractes accessoris a l’alienació de béns d’eixa naturalesa.
Als efectes establits en el paràgraf anterior podran autoritzar-se generacions de
crèdit en el capítol 2, corresponent a gastos corrents en béns i servicis, sense que la
suma del crèdit generat per a esta finalitat i del crèdit que, si és el cas, es genere en el
capítol d’inversions reals puga superar l’import dels ingressos que justifiquen la
generació.
Octava. Modificació del termini establit en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni
Històric Espanyol, en relació amb l’Inventari de Béns Mobles de l’Església.
Es prorroga per un any, a partir de l’entrada en vigor d’esta llei, el termini a què es
referix la disposició addicional octava del 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, en relació amb 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 i, al seu torn, 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 amb
la disposició transitòria quinta de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric
Espanyol.
Novena. Concessió de subvencions o subscripció de convenis amb comunitats
autònomes que incomplisquen el seu objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute
públic o de la regla de gasto.
U. De conformitat amb el que disposa l’article 20.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, a partir de l’entrada en vigor
d’esta llei i fins al 31 de desembre de 2013, la concessió de subvencions o la subscripció
de convenis per part de qualsevol dels subjectes que conformen el sector públic estatal a
què es referix l’article 3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària,
amb l’administració d’una comunitat autònoma o els ens dependents i vinculats a esta
que haja incomplit el seu objectiu d’estabilitat pressupostària de deute públic o de la regla
de gasto, si és el cas, per als exercicis 2011, 2012 o 2013 quan aquells comporten una
transferència de recursos dels subjectes del sector públic estatal als de la comunitat
autònoma incomplidora, impliquen un compromís de realització de gastos d’esta última, o
es donen ambdós circumstàncies simultàniament, necessitaran, amb caràcter previ a la
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seua autorització, un informe favorable, preceptiu i vinculant del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
Respecte de l’execució dels pressupostos de 2011, s’entén que s’ha produït
l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària quan així haja resultat de l’informe
presentat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques al Consell de Política Fiscal
i Financera de les comunitats autònomes, en aplicació del que disposa l’article 17 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Respecte de l’execució dels pressupostos de 2012, fins que no s’emeta l’informe al
qual es referix el paràgraf anterior, s’entendrà, als efectes que es deriven d’esta disposició
addicional, que es produïx l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de
deute públic quan així resulte de les previsions de tancament de l’exercici 2012 de cada
una de les comunitats autònomes que, si és el cas, publique el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
Respecte dels pressupostos de 2013, s’entén que s’ha produït l’incompliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic o de la regla de gasto quan així haja
resultat dels informes a què es referix l’article 17 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La verificació en este informe del
compliment per una comunitat autònoma en els pressupostos de 2013 no eximirà de
l’autorització del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, prevista en este article,
en el cas en què esta haja incomplit en 2011 o 2012 de conformitat amb el que establixen
els paràgrafs anteriors.
Dos. La mateixa exigència respecte de la concessió de subvencions o subscripció
de convenis serà aplicable si, de conformitat amb el que establix l’article 19 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el
Govern de la nació formula una advertència a una comunitat autònoma en cas que
aprecie un risc d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de deute públic o
de la regla de gasto. Esta limitació s’aplicarà des del moment que es formule l’advertència.
Tres. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques comunicarà l’incompliment
o l’advertència a què es referixen els apartats anteriors als distints departaments
ministerials, que ho comunicaran al seu torn a les entitats adscrites o vinculades a estos.
Quatre. En els supòsits previstos en els apartats anteriors i respecte dels convenis
subscrits i en execució, no serà procedent la seua prórroga o modificació sense l’informe
previ favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Així mateix, la modificació de la concessió de subvencions, en cas que així estiga
previst en la seua normativa reguladora, no serà procedent sense l’informe previ favorable
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Cinc. L’informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a què es fa
referència en els apartats anteriors, que serà emés per la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Gastos una vegada consultada la Secretaria d’Estat d’Administracions
Públiques, podrà tindre en compte, entre altres criteris:
a) L’amplitud de la desviació que s’haja produït respecte de l’objectiu d’estabilitat, de
deute públic o de la regla de gasto establit. En el cas de l’apartat dos, la desviació es
referirà a l’estimació que va motivar l’advertència respecte de l’objectiu.
b) Les causes de la dita desviació.
c) Les mesures que s’hagen adoptat per a corregir-la.
d) L’efecte respecte del dèficit o el deute públic que es puga derivar de la subvenció
o del conveni, així com el seu objecte.
e) La forma de finançament del gasto que es proposa.
Deu. Convenis de col·laboració entre les entitats gestores de la Seguretat Social i les
comunitats autònomes per al control i seguiment de la incapacitat temporal.
En els convenis de col·laboració que formalitzen les entitats gestores de la Seguretat
Social amb les comunitats autònomes per al control i seguiment de la incapacitat temporal
podrà preveure’s la bestreta de fins a la quantia total de l’import previst en el respectiu
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conveni per al finançament de les actuacions que han de desenrotllar les comunitats
autònomes.
A este efecte, amb caràcter previ a la formalització dels convenis a què es referix el
paràgraf anterior, es requerirà l’aprovació del Consell de Ministres. Amb esta finalitat, el
titular del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, amb un informe previ del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, elevarà l’oportuna proposta al Consell de Ministres.
Onze. Préstecs i bestretes finançats amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.
U. Amb la finalitat d’atendre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
i endeutament, la concessió de préstecs i bestretes finançats directament o indirectament
amb càrrec al capítol 8 dels Pressupostos Generals de l’Estat s’ajustarà, amb vigència
indefinida, a les normes següents:
a. Excepte autorització expressa del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques
no podran concedir-se préstecs i bestretes al tipus d’interés inferior al del deute emés per
l’Estat en instruments amb venciment semblant.
En el supòsit de préstecs i bestretes a concedir a través de procediments de
concurrència competitiva, l’esmentat requisit haurà de complir-se en el moment anterior a
l’aprovació de la convocatòria.
La determinació del tipus d’interés haurà de quedar justificada en l’expedient pel
corresponent òrgan gestor. En els supòsits en què no siga possible una relació directa
amb la referència indicada, s’adjuntarà un informe de la Secretaria General de Tresor i
Política Financera.
Esta norma no serà aplicable als casos següents:
– Bestretes que es concedisquen al personal.
– Bestretes reembossables amb fons comunitaris.
– Préstecs o bestretes el tipus d’interés dels quals es regule en normes de rang legal.
– Préstecs al Consorci de Compensació d’Assegurances per a l’assegurança de
crèdit a l’exportació.
b. Els beneficiaris dels préstecs o bestretes hauran d’acreditar que es troben al
corrent del pagament de les obligacions de reembossament de qualssevol altres préstecs
o bestretes concedides anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.
Correspon al centre gestor del gasto comprovar el compliment d’estes condicions amb
anterioritat al pagament, i exigir, quan no puga acreditar-se d’una altra manera, una
declaració responsable del beneficiari o certificació de l’òrgan competent si este és una
administració pública.
Dos. Mitjançant una orde del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques es
dictaran les instruccions que siguen necessàries per al compliment del que preveu esta
disposició.
Dotze.

Préstecs i bestretes de la política d’investigació, desenrotllament i innovació.

Durant l’exercici 2013 la concessió de préstecs i bestretes amb càrrec a crèdits de la
política 46 «Investigació, desenrotllament i innovació» no requerirà l’autorització prevista
en la lletra a) de l’apartat u de la disposició addicional onze d’esta llei quan el tipus
d’interés aplicable als préstecs i bestretes siga igual o superior al tipus d’interés euríbor a
un any publicat pel Banc d’Espanya corresponent al mes anterior a l’aprovació de la seua
convocatòria o, si és el cas, al mes anterior a la seua concessió.
Tretze. Subvencions al transport marítim i aeri per a residents a Canàries, Balears,
Ceuta i Melilla.
U. Amb vigència indefinida tindran dret a obtindre bonificacions en les tarifes dels
servicis regulars de transport marítim i aeri de passatgers els ciutadans espanyols, així
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com els dels altres estats membres de la Unió Europea o d’altres estats firmants de
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, els seus familiars nacionals de
tercers països beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent i els
ciutadans nacionals de tercers països residents de llarga duració, que acrediten la seua
condició de resident en les comunitats autònomes de Canàries i Illes Balears i en les
ciutats de Ceuta i Melilla.
El dret de residència dels familiars de ciutadans d’estats membres de la Unió Europea
o d’un altre estat part en l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu s’acreditarà conforme al
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a
Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea o d’un altre estat part en
l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu. El dret de residència de llarga duració dels
nacionals de tercers països a què es referix el paràgraf anterior s’acreditarà d’acord amb
el que preveuen la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, de drets i llibertats dels estrangers
a Espanya i la seua integració social i la seua normativa de desplegament.
Dos. El percentatge de bonificació aplicable en els bitllets de transport marítim, amb
vigència indefinida, per als trajectes directes, ja siguen d’anada o d’anada i tornada, entre
les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i les ciutats de Ceuta i Melilla,
respectivament, i la resta del territori nacional serà del 50 per cent de la tarifa bonificable,
i en els viatges interinsulars serà del 25 per cent de la dita quantia.
La ministra de Foment podrà fixar, mitjançant una orde ministerial, les quanties
màximes bonificables per cada trajecte. La part de la tarifa que supere les dites quanties
màximes no serà objecte de bonificació. Quan la tarifa siga inferior a la quantia màxima
bonificable per al càlcul de la bonificació, s’aplicarà a la dita tarifa la bonificació
corresponent.
Tres. El percentatge de bonificació en les tarifes dels servicis regulars de transport
aeri de passatgers, entre les comunitats autònomes de Canàries i Illes Balears i les ciutats
de Ceuta i Melilla, respectivament, i la resta del territori nacional, així com en els viatges
interinsulars, serà, amb vigència indefinida, del 50 per cent de la tarifa bonificable per
cada trajecte directe d’anada o d’anada i tornada.
A este efecte, es considera trajecte directe d’anada aquell que es realitza des de
l’aeroport o heliport del punt d’origen en els arxipèlegs, Ceuta o Melilla, al de destinació
final, diferent de l’anterior, en el territori nacional i viceversa, sense escales intermèdies o
amb escales, sempre que estes no superen les 12 hores de duració, excepte aquelles
que siguen imposades per les necessitats tècniques del servici o per raons de força major.
La ministra de Foment podrà fixar, mitjançant una orde ministerial, quanties màximes
bonificables per al transport aeri distingint entre els diferents mercats afectats.
La part de la tarifa que supere les dites quanties màximes no serà objecte de
bonificació. Quan la tarifa siga inferior a la quantia màxima bonificable per al càlcul de la
bonificació s’aplicarà a la dita tarifa la bonificació del 50 per cent.
Quatre. La condició de resident en les comunitats autònomes de Canàries i les Illes
Balears i en les ciutats de Ceuta i Melilla als efectes de les bonificacions regulades en
esta disposició s’acreditarà per mitjà del certificat d’empadronament en vigor.
Reglamentàriament podran establir-se altres mitjans per a l’acreditació de la condició
de resident, en substitució del previst en este apartat o com a addicionals d’este.
Cinc. Des de l’entrada en vigor d’esta llei:
a) Els òrgans gestors de les bonificacions del Ministeri de Foment podran accedir
als servicis de verificació i consulta de dades d’identitat, domicili, residència, nacionalitat i
règim d’estrangeria de la Plataforma d’Intermediació del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques a fi de comprovar el compliment dels requisits per a ser
beneficiaris de la subvenció i realitzar les funcions de control encomanades als dits
òrgans, amb les garanties previstes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
b) Els òrgans gestors podran facilitar per via telemàtica a les agències, les
companyies aèries o marítimes o les seues delegacions, que comercialitzen els títols de
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transport bonificats i ho sol·liciten, la confirmació del compliment dels requisits per a ser
beneficiari de la subvenció.
La cessió de dades prevista en els paràgrafs precedents i el seu tractament no
requerirà el consentiment dels interessats ni requerirà informar-los sobre el dit tractament,
de conformitat amb el que preveuen, respectivament, els articles 11.2, lletra a), i 5.5 de la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades.
Sis. Quan el compliment dels requisits exigits per a ser beneficiari d’estes
subvencions no puga acreditar-se a través de la Plataforma d’Intermediació d’acord amb
el que preveu l’apartat cinc, els dits requisits s’acreditaran per qualsevol dels mitjans
previstos en la normativa aplicable. A este efecte, el certificat d’empadronament s’ajustarà
al que preveu reglamentàriament la normativa de desplegament d’estes bonificacions.
Set. Sense perjuí del que disposa l’apartat u d’esta disposició, les bonificacions que
s’hi preveuen per a familiars nacionals de tercers països beneficiaris del dret de residència
o del dret de residència permanent i els ciutadans nacionals de tercers països residents
de llarga duració, que acrediten la seua condició de resident en les comunitats autònomes
de Canàries i Illes Balears i en les ciutats de Ceuta i Melilla, produiran efectes a partir de
l’1 d’abril de 2013.
Catorze. Subvenció estatal per a gastos de funcionament i assignació anual per a
gastos de seguretat de partits polítics per a 2013.
Amb base en allò que s’ha exposat en la disposició addicional sexta de la Llei
Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, durant l’any 2013
la subvenció estatal per a gastos de funcionament a partits polítics (aplicació
pressupostària 16.01.924M.485.01) ascendirà a 52.704,14 milers d’euros i l’assignació
anual a partits polítics per a gastos de seguretat (aplicació pressupostària 16.01.924M.484)
ascendirà a 2.706,20 milers d’euros.
Quinze. Convenis en matèria de carreteres amb la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
S’autoritza el Govern perquè en el marc del que disposen els vigents convenis de
col·laboració subscrits amb el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears puga iniciar les actuacions necessàries per a garantir el compliment dels
compromisos adoptats per al finançament dels projectes en matèria de carreteres,
executats de conformitat amb el que disposen els esmentats convenis.
Setze. Retribucions dels càrrecs directius i restant personal de les mútues d’accidents
de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i de les seues entitats i
centres mancomunats.
U. Les retribucions que perceben les persones que a l’entrada en vigor d’esta llei
posseïsquen càrrecs directius en les mútues d’accidents de treball i malalties professionals
de la Seguretat Social i de les seues entitats i centres mancomunats, integrants del sector
públic estatal de conformitat amb el que establix l’article 2 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, que siguen abonades amb càrrec al concepte 130
«Laboral fix», subconceptes 0 «Alts càrrecs» i 1 «Altres directius», del pressupost de
gastos de la corresponent entitat, no podran excedir l’import més alt dels que
corresponguen als alts càrrecs del Govern de la nació, dels seus òrgans consultius, de
l’Administració General de l’Estat, dels membres del Consell General del Poder Judicial,
del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Comptes. No obstant la limitació anterior, els
esmentats càrrecs directius podran percebre retribucions complementàries per damunt de
la quantitat que resulte d’aplicar esta, i en este cas les dites retribucions tindran la
naturalesa d’absorbibles per les retribucions bàsiques, i quedarà determinada l’exclusiva
dedicació d’aquells i, per consegüent, la seua incompatibilitat per a l’exercici de qualsevol
altra activitat retribuïda.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 312

Divendres 28 de desembre de 2012

Secc. I. Pàg. 146

En cap supòsit, les retribucions que, per qualsevol concepte, perceben les persones a
què es referix el paràgraf anterior podran experimentar increment en l’exercici 2013
respecte a les quanties percebudes en l’exercici 2012 sense tindre’s en compte la
reducció aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.
Dos. En aquells supòsits en què la prestació dels servicis dels càrrecs directius de
les mútues i de les seues entitats i centres mancomunats s’inicie a partir de l’1 de gener
de 2010, les retribucions bàsiques per qualsevol concepte que han de percebre estos
amb càrrec al concepte 130 «Laboral fix», subconceptes 0 «Alts càrrecs» i 1 «Altres
directius», del pressupost de gastos de la corresponent entitat, no podran excedir les
quanties establides en el règim retributiu dels directors generals de les entitats gestores i
servicis comuns de la Seguretat Social.
Tres. Les retribucions de la resta del personal al servici de les mútues i de les seues
entitats i centres mancomunats quedaran sotmeses a allò que s’ha disposat en relació
amb el personal laboral del sector públic estatal i, concretament, al que establix l’article 27
d’esta llei.
Quatre. A l’efecte de l’aplicació de les limitacions previstes en els apartats u i dos,
seran computables igualment les retribucions que provinguen del patrimoni històric de les
mútues o de les entitats vinculades al dit patrimoni.
Dèsset. Mòduls per a la compensació econòmica per l’actuació de jutges de pau i
secretaris de jutjats de pau.
U. Els jutges de pau, nomenats d’acord amb el que disposa l’article 101 de la Llei
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, percebran, d’acord amb el nombre
d’habitants de dret del municipi, les retribucions anuals que s’indiquen a continuació, que
no varien respecte de les vigents el 31 de desembre de 2012:
Anual

D’1 a 1.999 habitants
De 2.000 a 4.999 habitants
De 5.000 a 6.999 habitants
De 7.000 a 14.999 habitants
De 15.000 o més habitants

1.072,78
1.609,11
2.145,45
3.218,15
4.290,85

Dos. El personal, excloent-ne el pertanyent als cossos al servici de l’Administració
de Justícia, que exercisca funcions de secretari d’un jutjat de pau, amb nomenament
expedit a este efecte, percebrà, d’acord amb el nombre d’habitants de dret del municipi,
les quanties anuals que s’indiquen a continuació, que no varien respecte de les vigents el
31 de desembre de 2012.
Anual

D’1 a 499 habitants
De 500 a 999 habitants
De 1.000 a 1.999 habitants
De 2.000 a 2.999 habitants
De 3.000 a 4.999 habitants
De 5.000 a 6.999 habitants

531,28
789,11
945,37
1.101,55
1.414,02
1.726,50

Tres. Les quanties anteriors es finançaran amb càrrec a les corresponents
aplicacions pressupostàries, i es meritaran per períodes trimestrals en els mesos de març,
juny, setembre i desembre.
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Militars de tropa i marineria.

Les plantilles màximes de militars de tropa i marineria que s’han d’aconseguir el 31 de
desembre de l’any 2013 no podran superar els 80.000 efectius.
S’autoritza el Ministeri de Defensa a iniciar els processos de selecció i reclutament a
partir de l’aprovació de la present llei.
Dènou.

Oferta d’ocupació pública per a l’accés a les carreres judicial i fiscal.

L’oferta d’ocupació pública per a l’accés a les carreres judicial i fiscal que puga
derivar-se de l’acumulació de places prevista en l’article 23.tres d’esta llei no podrà
superar, l’any 2013, el límit màxim de 50 places.
Vint. Contractació de personal de les societats mercantils públiques en 2013.
U. L’any 2013, les societats mercantils públiques a què es referix l’article 22, apartat
u d’esta llei, no podran procedir a la contractació de nou personal, excepte les
contractacions que responguen a convocatòries iniciades en exercicis anteriors o que
resulten obligatòries en el marc de programes o plans plurianuals que estiguen en
execució a l’entrada en vigor d’esta llei.
Esta limitació no serà aplicable quan es tracte de contractació de personal, funcionari
o laboral, amb una relació preexistent de caràcter fixa i indefinida en el sector públic
estatal, autonòmic o local en què, respectivament, estiga inclosa la corresponent societat
mercantil.
Només en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, podran
dur a terme contractacions temporals.
Dos. En el cas de les societats mercantils estatals, la contractació temporal tenint en
compte allò que s’ha indicat en l’apartat anterior es farà de conformitat amb els criteris i
instruccions que, amb un informe previ favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, dicte l’accionista majoritari de les respectives societats.
Tres. El que disposa l’apartat u d’esta disposició addicional té caràcter bàsic i es dicta
a l’empara del que disposen els articles 149.1.13a. i 156.1 de la Constitució.
Vint-i-u.

Acumulació taxa de reposició d’efectius.

Excepcionalment, i als efectes del que disposa l’article 23.tres d’esta llei, el ministre
d’Hisenda i Administracions Públiques podrà proposar l’acumulació de part de les places
resultants de la taxa de reposició d’efectius corresponent a un o més dels sectors
prioritaris definits en l’article 23.u, en aquells cossos o escales la cobertura dels quals es
considere prioritària en un altre o altres dels sectors previstos en l’esmentat precepte.
Vint-i-dos. Contractació de personal de les fundacions del sector públic i dels consorcis en
2013.
U. L’any 2013, les fundacions del sector públic i els consorcis participats
majoritàriament per les administracions i organismes que integren el sector públic definit
en l’article 22, apartat u, d’esta llei no podran procedir a la contractació de nou personal.
Esta limitació no serà aplicable quan es tracte de contractacions de personal,
funcionari o laboral, amb una relació preexistent de caràcter fixa i indefinida en el sector
públic estatal, autonòmic o local en què, respectivament, estiga inclosa la corresponent
fundació del sector públic o consorci.
Només en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, podran
dur a terme contractacions temporals.
Dos. En el cas de les fundacions del sector públic estatal i dels consorcis amb
participació majoritària del sector públic estatal, la contractació temporal tenint en compte
allò que s’ha indicat en l’apartat anterior es farà de conformitat amb els criteris i
instruccions que, amb un informe previ favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions
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Públiques, dicten els departaments o organismes de tutela o amb participació majoritària
en estos.
Tres. El que disposa l’apartat u d’esta disposició addicional té caràcter bàsic i es
dicta a l’empara del que disposen els articles 149.1.13a. i 156.1 de la Constitució.
Vint-i-tres.

Indemnitzacions per raó del servici del personal destinat en l’estranger.

Durant el pròxim exercici pressupostari 2013 queda suspesa l’eficàcia de l’article 26.3
del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servici.
Vint-i-quatre.

Altres gastos de personal en l’Administració de l’Estat en 2013.

U. Per a fer efectiva la minoració dels gastos d’acció social que preveu esta llei,
d’acord amb el que disposen els articles 32.2 i 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, se suspenen les previsions dels convenis, pactes i
acords contràries a la dita minoració.
Dos. L’autorització de la massa salarial pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques de les entitats i organismes dels apartats a), d) i g) de l’article 22.u d’esta llei es
farà tenint en compte la minoració del concepte d’acció social.
Vint-i-cinc.

Limitació retributiva dels contractes mercantils del personal del sector públic.

Els límits establits en l’article 22 d’esta llei seran aplicables a les retribucions dels
contractes mercantils del personal del sector públic.
Esta disposició té caràcter bàsic i es dicta a l’empara dels articles 149.1.13a. i 156.1
de la Constitució.
Vint-i-sis.

Anàlisi dels sistemes retributius de les administracions públiques.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques analitzarà els sistemes retributius
de les distintes administracions públiques, i donarà compte del resultat de l’anàlisi a la
Conferència Sectorial d’Administració Pública, als efectes del que establix l’article 100.2
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Vint-i-set.

Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir.

La relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral a què fa referència el
Reial Decret 1498/2011, de 21 d’octubre, pel qual, en execució de sentència, s’integren
en l’Administració de l’Estat els mitjans personals i materials traspassats a la Comunitat
Autònoma d’Andalusia pel Reial Decret 1666/2008, de 17 d’octubre, serà aprovada per la
Comissió Executiva de la Comissió lnterministerial de Retribucions, amb efectes d’1 de
gener de 2013, i es mantindran fins a esta data les retribucions que es percebien.
Vint-i-huit.

Prestacions familiars de la Seguretat Social.

A partir de l’1 de gener de 2013, la quantia de les prestacions familiars de la Seguretat
Social, en la seua modalitat no contributiva, així com l’import del límit d’ingressos per a
l’accés a estes, regulats en la secció segona del capítol IX del títol II del text refós de la
Llei General de la Seguretat Social, seran els següents:
U. La quantia de l’assignació econòmica establida en l’article 182 bis.1 serà en
còmput anual de 291 euros.
Dos. La quantia de les assignacions establides en l’article 182 bis.2 per als casos en
què el fill o menor acollit a càrrec tinga la condició de discapacitat serà:
a) 1.000 euros quan el fill o menor acollit a càrrec tinga un grau de discapacitat igual
o superior al 33 per cent.
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b) 4.335,60 euros, quan el fill a càrrec siga major de 18 anys i estiga afectat per una
discapacitat en un grau igual o superior al 65 per cent.
c) 6.504,00 euros, quan el fill a càrrec siga major de 18 anys, estiga afectat per una
discapacitat en un grau igual o superior al 75 per cent i, com a conseqüència de pèrdues
anatòmiques o funcionals, necessite el concurs d’una altra persona per a realitzar els
actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.
Tres. La quantia de la prestació per naixement o adopció de fill establida en l’article
186.1, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares
discapacitades, serà de 1.000 euros.
Quatre. Els límits d’ingressos per a tindre dret a l’assignació econòmica per fill o
menor acollit a càrrec, a què es referixen els paràgrafs primer i segon de l’article 182.1.c),
queden fixats en 11.490,43 euros anuals i, si es tracta de famílies nombroses, en
17.293,82 euros, i s’incrementaran en 2.801,12 euros per cada fill a càrrec a partir del
quart, este inclòs.
Vint-i-nou. Subsidis econòmics de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels
minusvàlids, i pensions assistencials.
U. A partir de l’1 de gener de l’any 2013, els subsidis econòmics a què es referix la
Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, es fixaran, segons la classe
de subsidi, en les quanties següents:
Euros/mes

Subsidi de garantia d’ingressos mínims
Subsidi per ajuda de tercera persona
Subsidi de mobilitat i compensació per a gastos de transport

149,86
58,45
62,10

Dos. A partir de l’1 de gener de l’any 2013, les pensions assistencials reconegudes
en virtut del que disposen la Llei de 21 de juliol de 1960 i el Reial Decret 2620/1981, de 24
de juliol, es fixaran en la quantia de 149,86 euros íntegres mensuals, i s’abonaran dos
pagues extraordinàries del mateix import que es meritaran en els mesos de juny i
desembre.
Tres. Les pensions assistencials seran objecte de revisió periòdica, a fi de comprovar
que els beneficiaris mantenen els requisits exigits per al seu reconeixement i, en cas
contrari, declarar l’extinció del dret i exigir el reintegrament de les quantitats indegudament
percebudes. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social podrà instar la incoació dels
procediments de revisió, a l’efecte de efectuar l’ajust econòmic i pressupostari del gasto
generat. Els resultats que oferisquen aquells procediments seran comunicats a l’esmentat
departament ministerial.
Trenta. Ajudes socials als afectats pel virus d’immunodeficiència humana (VIH).
Durant l’any 2013 les quanties mensuals de les ajudes socials reconegudes a favor
de les persones contaminades pel virus d’immunodeficiència humana (VIH), establides en
les lletres b), c) i d) de l’article 2.1 del Reial Decret Llei 9/1993, de 28 de maig, es
determinaran per mitjà de l’aplicació de les proporcions regulades en les lletres
esmentades sobre l’import de 607,13 euros.
Trenta-u. Actualització de la quantia de la prestació econòmica establida per la Llei
3/2005, de 18 de març.
A partir de l’1 de gener de 2013, la quantia de les prestacions econòmiques
reconegudes a l’empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, als ciutadans d’origen espanyol
desplaçats a l’estranger, durant la seua minoria d’edat, com a conseqüència de la Guerra
Civil, i que van desenrotllar la major part de la seua vida fora del territori nacional,
ascendirà, en còmput anual, a la diferència entre 7.129,69 euros i l’import anual que
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perceba cada beneficiari per les pensions a què es referixen els apartats a), b) i c) de
l’article 2 de la Llei 3/2005, o a la diferència entre 7.129,69 euros i les rendes o ingressos
anuals que perceben els beneficiaris a què es referix l’apartat d) de l’article 2 de la Llei
3/2005.
Trenta-dos.

Terminis en Classes Passives.

U. Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, els efectes econòmics
derivats del reconeixement de les prestacions del Règim de Classes Passives de l’Estat,
siga quina siga la seua legislació reguladora, així com de la legislació especial de guerra,
es retrotrauran, com a màxim, tres mesos a comptar del dia primer del mes següent a la
presentació de la corresponent sol·licitud.
Dos. El dret de l’Administració a sol·licitar el reintegrament de les prestacions del
Règim de Classes Passives indegudament percebudes, siga quina siga la seua legislació
reguladora, així com de les prestacions causades a l’empara de la legislació especial de
guerra, i, en general, de qualssevol altres prestacions abonades amb càrrec als crèdits de
la secció 07 del Pressupost de Gastos de l’Estat, prescriurà al cap de quatre anys a partir
de la data de la seua percepció o d’aquella en què va poder exercitar-se l’acció per a
exigir-ne la devolució, amb independència de la causa que va originar la percepció
indeguda.
Per al compliment de les obligacions econòmiques establides en el Règim de Classes
Passives de l’Estat, el termini de prescripció serà, així mateix, de quatre anys.
Trenta-tres. Indemnitzacions per temps de presó i a favor d’expresos socials.
El termini de presentació de sol·licituds dels beneficis establits en la disposició
addicional díhuit de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’any 1990, i en la disposició addicional díhuit de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009, finalitzarà definitivament el 31 de
desembre de 2013, sense perjuí que el reconeixement del dret s’efectue en una data
posterior.
Trenta-quatre.

Regularització d’enquadraments indeguts en el sector públic.

U. Els òrgans competents en matèria de personal seran responsables de comprovar,
als efectes de les futures pensions que es puguen causar, que els funcionaris sobre els
quals exercixen les seues competències estan inclosos en el règim de protecció social
que legalment els correspon. Si es posa de manifest alguna situació d’enquadrament
indegut, declararan mitjançant una resolució administrativa que el funcionari està
indegudament enquadrat i regularitzaran de manera immediata la seua situació en el
règim que corresponga.
Als efectes de la mencionada regularització, se sol·licitarà l’alta o la baixa corresponent
en el Règim General de la Seguretat Social a la Tresoreria General de la Seguretat Social,
la qual resoldrà d’acord amb el Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació,
altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel
Reial Decret 84/1996, de 26 de gener.
Dos. Els servicis prestats i les cotitzacions efectuades d’acord amb les normes del
règim l’enquadrament del qual es declare indegut seran computats pel règim que haja de
reconéixer la pensió, d’acord amb el procediment regulat en el Reial Decret 691/1991, de
12 d’abril, sobre còmput recíproc de quotes entre règims de Seguretat Social.
Trenta-cinc. Increment per a l’any 2013 de les prestacions de gran invalidesa del Règim
Especial de la Seguretat Social de les Forces Armades.
Les prestacions de gran invalidesa del Règim Especial de Seguretat Social de les
Forces Armades, causades fins al 31 de desembre de 2012, experimentaran en 2013 un
increment de l’1 per cent.
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Pensions d’orfandat de Classes Passives.

U. A partir de l’1 de gener de 2013 i amb vigència indefinida, no s’efectuaran nous
reconeixements de pensions en favor d’òrfens majors de vint-i-un anys no incapacitats a
l’empara de la legislació vigent el 31 de desembre de 1984, ni de la legislació especial de
guerra.
Queden exceptuades del que disposa el paràgraf anterior les pensions extraordinàries
d’orfandat causades per actes de terrorisme; així com les pensions ja reconegudes que,
per qualsevol causa, no es perceberen el 31 de desembre de 2012, les quals podran
incloure’s en nòmina després de la dita data.
Dos. Els procediments iniciats i no resolts en la data d’entrada en vigor d’esta llei i
les sol·licituds de coparticipació o acumulació que es formulen després d’esta es regiran
per la legislació vigent el 31 de desembre de 2012.
Trenta-set. Règim de protecció social del personal estatutari del Centre Nacional
d’Intel·ligència.
1. El personal que haja obtingut la condició de personal estatutari del Centre
Nacional d’Intel·ligència amb anterioritat a l’1 de gener de 2011 mantindrà la seua inclusió
en el règim de protecció social previst en el Règim de Classes Passives de l’Estat enfront
dels riscos de vellesa, incapacitat i mort i supervivència, i per l’acció específica que la llei
encomana a l’Institut Social de les Forces Armades enfront de les contingències de
necessitat d’assistència sanitària, incapacitat temporal, inutilitat per al servici i càrregues
familiars.
2. El personal estatutari del Centre Nacional d’Intel·ligència que haja obtingut la dita
condició després de l’1 de gener de 2011, i no tinga prèviament a esta data la condició de
personal inclòs en l’àmbit d’aplicació del text refós de la Llei de Classes Passives de
l’Estat, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, estarà obligatòriament
inclòs, només als efectes d’allò que s’ha disposat en eixe text legal i en les seues
disposicions de desplegament, en el Règim General de la Seguretat Social.
L’esmentada inclusió respectarà les especificitats relatives al règim de les pensions
extraordinàries previst en la normativa de Classes Passives de l’Estat amb les adaptacions
que siguen necessàries.
3. El personal estatutari del Centre Nacional d’Intel·ligència, amb independència de
la seua data d’ingrés en este organisme públic, cessarà en la seua vinculació a este quan
complisca l’edat de jubilació forçosa establida legalment per als funcionaris de
l’Administració General de l’Estat, moment a partir del qual tindran dret a la prestació
econòmica per causa de jubilació prevista en el Règim General de la Seguretat Social o
en el Règim Especial de la Seguretat Social de les Forces Armades, segons corresponga
i sempre que es complisquen els requisits exigits per a això.
En atenció a les aptituds psicofísiques i al nivell de disponibilitat requerit per a prestar
servicis en el Centre Nacional d’Intel·ligència, s’exclou expressament per a tot el personal
del Centre Nacional d’lntel·ligència, siga quina siga la data d’ingrés en este, la possibilitat
de prolongar voluntàriament el servici actiu més enllà de l’edat establida legalment per a
la jubilació forçosa del personal funcionari al servici de l’Administració General de l’Estat.
4. Tot el personal estatutari del Centre Nacional d’lntel·ligència realitzarà les seues
aportacions, davant dels organismes que en cada supòsit corresponga, en llista
classificada, i els serviran d’abonament, si és el cas, per a causar les corresponents
prestacions assistencials i econòmiques, els temps de servicis i les aportacions o les
cotitzacions ja realitzades en el règim de procedència, d’acord amb el que disposa la
normativa vigent sobre còmput recíproc de quotes entre els distints règims.
5. Amb independència del règim de protecció social a què s’adscriga el personal del
Centre Nacional d’Intel·ligència, els tribunals mèdics competents en l’àmbit del Ministeri
de Defensa continuaran sent competents per a emetre els dictàmens que corresponguen
dins del procediment per a determinar la incapacitat o inutilitat del dit personal.
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Trenta-huit. Descompte en la nòmina dels empleats públics per absència al treball per
malaltia o accident que no done lloc a una situació d’incapacitat temporal.
U. L’absència al treball per causa de malaltia o accident que no done lloc a una
situació d’incapacitat temporal, per part del personal a què es referix l’article 9 del Reial
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat, comportarà l’aplicació del descompte en nòmina previst per
a la situació d’incapacitat temporal, en els termes i condicions que establisquen respecte
al seu personal cada una de les administracions públiques.
Dos. D’acord amb el que preveu l’apartat anterior, en el cas de l’Administració de
l’Estat, organismes i entitats de dret públic dependents d’esta i òrgans constitucionals, el
descompte a què es referix l’apartat anterior no s’aplicarà quan el nombre de dies
d’absència per malaltia o accident en l’any natural no supere la xifra que s’establisca per
orde del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i amb els requisits i condicions
determinats en esta.
Tres. Des de l’entrada en vigor d’este precepte, se suspenen i queden sense efecte
els acords, pactes i convenis per al personal del seu àmbit d’aplicació que continguen
clàusules que s’oposen al seu contingut.
Quatre. Les referències que conté l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
al personal comprés en el Règim General de Seguretat Social són aplicables al personal
comprés en el Règim Especial de Seguretat Social de Treballadors del Mar que estiga
inclòs en el seu àmbit d’aplicació.
Cinc. S’habilita el Govern perquè, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques, adopte les mesures necessàries a fi que el contingut de la present disposició
resulte aplicable al personal al servici de l’Administració de Justícia comprés en la Llei
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
Sis. L’apartat u de la present disposició té caràcter bàsic i es dicta a l’empara del
que disposen els articles 149.1.13a, 149.1.18a i 156 de la Constitució.
Trenta-nou.

Interés legal del diner.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de juny,
sobre modificació del tipus d’interés legal del diner, este queda establit en el 4 per cent
fins al 31 de desembre de l’any 2013.
2. Durant el mateix període, l’interés de demora a què es referix l’article 26.6 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, serà del 5 per cent.
3. Durant el mateix període, l’interés de demora a què es referix l’article 38.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, serà del 5 per cent.
Quaranta.

Assegurança de crèdit a l’exportació.

El límit màxim de cobertura per a nova contractació, excloent-ne la Pòlissa Oberta de
Gestió d’Exportacions (PAGEX), la Pòlissa 100 i la Pòlissa Màster, que podrà assegurar i
distribuir la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació, Societat
Anònima (CESCE), serà, per a l’exercici de l’any 2013, de 9.000.000 milers d’euros.
Quaranta-u.

Ajudes reembossables.

Les ajudes públiques que, d’acord amb el que establix l’article 33.1.b) de la Llei
14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, es concedixen a empreses
per al finançament d’actuacions de les previstes en l’esmentat article, podran configurar-se
com a ajudes reembossables totalment o parcialment; en este últim cas amb cessió a
l’Administració General de l’Estat dels drets sobre els resultats, d’acord amb allò que
s’aconseguisca en l’execució de les dites actuacions, i en els termes que establisquen les
respectives bases reguladores. Els ingressos derivats dels reembossaments de les
ajudes públiques amb fins d’investigació científica i desenrotllament tecnològic a què es
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referix este precepte podran generar crèdit en les aplicacions 27.13.463B.740,
27.13.463B.750, 27.13.463B.760, 27.13.463B.770 i 27.13.463B.780 de l’estat de gastos.
Quaranta-dos.

Fons per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

En relació amb les ajudes regulades per l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, els pagaments corresponents al finançament
d’actuacions recollides en el Fons per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat regulats en
l’article 74 de la Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, podran lliurar-se
en la seua totalitat una vegada hagen sigut acordats en la Conferència Sectorial els
criteris objectius de distribució i la distribució resultant, així com la ratificació mitjançant un
acord del Consell de Ministres.
Quaranta-tres.

Suport financer a les actuacions en parcs científics i tecnològics.

Les entitats promotores de parcs científics i tecnològics que acrediten trobar-se en
una situació financera que els impedisca complir amb les corresponents obligacions de
pagament podran sol·licitar l’ajornament de quotes d’amortització amb venciment en 2013
derivades de préstecs o bestretes concedits en virtut de les convocatòries realitzades des
de l’any 2000.
L’ajornament podrà ser concedit pel Ministeri d’Economia i Competitivitat amb un
informe previ favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al qual se
sol·licitarà, una vegada comprovada la viabilitat econòmica i financera de l’entitat
sol·licitant o, si és el cas, constatada l’assumpció subsidiària del deute per l’administració
pública de dependència, d’acord amb les condicions següents:
1. Es respectaran els límits d’intensitat d’ajuda permesos per la normativa
comunitària en matèria d’ajudes d’Estat.
2. No variarà el termini màxim de venciment dels préstecs, i les quotes ajornades
podran ser objecte de fraccionament.
3. Les quotes ajornades meritaran el tipus d’interés del deute emés per l’Estat en
instruments amb venciment semblant.
4. Hauran d’aportar-se les garanties addicionals que en cada cas es determinen.
5. En cas d’entitats del sector públic, l’operació haurà de comptar amb l’autorització
de l’Administració a què pertanga l’entitat, i addicionalment esta administració haurà
d’assumir subsidiàriament el pagament del deute l’ajornament del qual se sol·licita. Així
mateix, les quotes ajornades podran ser objecte de compensació amb qualsevol
pagament que haja de realitzar-se des de l’Estat a l’esmentada administració.
Mitjançant una orde del Ministeri d’Economia i Competitivitat, podran dictar-se les
instruccions que siguen necessàries per al compliment d’esta disposició.
Quaranta-quatre. Participació d’empreses espanyoles en mecanismes de flexibilitat del
Protocol de Kyoto.
Quan el Fons del Carboni creat per l’article 91 de la Llei 2/2011, de 4 de març,
d’Economia Sostenible, es dedique a l’adquisició de crèdits de carboni derivats de
projectes realitzats o promoguts per empreses, en el marc dels mecanismes de flexibilitat
del Protocol de Kyoto en els termes establits reglamentàriament, amb la finalitat
d’incentivar la participació de les empreses espanyoles en els dits mecanismes,
l’aprovació de qualsevol conveni o convocatòria d’ajudes o préstecs (incloent-hi les ordes
de bases i la resta de normativa que les regulen) a realitzar per al dit fi necessitarà un
informe favorable de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Gastos sobre el compliment
dels requisits necessaris per a fer possible el seu finançament per mitjà de fons
estructurals europeus.
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Extinció del Fons de Suport a la República Hel·lènica.

Amb efectes de 31 de desembre de 2012 queda extingit el Fons de Suport a la
República Hel·lènica constituït per mitjà del Reial Decret Llei 7/2010, de 7 de maig, pel
qual es crea el Fons de Suport a la República Hel·lènica i s’autoritza un crèdit extraordinari
per import de 9.794.387.450 euros per a la seua dotació.
L’Administració General de l’Estat queda subrogada en tots els drets i obligacions que
corresponguen al Fons en la data assenyalada en el paràgraf anterior.
Quaranta-sis.

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 2013, l’import
total acumulat, en tot moment, dels compromisos atorgats per l’Estat respecte a totes les
obres o conjunts d’obres cedides temporalment per a la seua exhibició en institucions de
competència exclusiva del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i els seus organismes
públics adscrits no podrà excedir 2.250.000 milers d’euros. S’exclourà del còmput del dit
import màxim la quantia prevista en el punt dos d’esta disposició addicional.
El límit màxim dels compromisos específics que s’atorguen per primera vegada l’any
2013 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 terme 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 podrà elevar-se per damunt dels 231.000 milers
d’euros per acord del Consell de Ministres a proposta del ministre d’Economia i
Competitivitat, per iniciativa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
L’import màxim compromés en una obra, a l’efecte de la seua cobertura per la garantia
de l’Estat, no podrà superar els 100.000 milers d’euros.
Dos. El límit màxim dels compromisos específics que s’atorguen a la Fundació
Col·lecció Thyssen-Bornemisza respecte a les obres destinades a la seua exhibició 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, d’una altra, Omicron
Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia
Anstalt, i la baronessa Carmen Thyssen-Bornemisza, per al 2013 serà de 400.000 milers
d’euros.
Tres. L’any 2013 també serà aplicable la garantia de l’Estat a les exposicions
organitzades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, pel Consell d’Administració del
Patrimoni Nacional, i per la Societat Estatal d’Acció Cultural, SA (AC/E), sempre que se
celebren en institucions de què l’Administració General de l’Estat siga titular. Així mateix,
els serà aplicable a les exposicions organitzades per la Fundació Lázaro Galdiano en la
seu del seu museu.
Quatre. Amb caràcter excepcional per a 2013, es podran acollir a la Garantia de
l’Estat les exposicions organitzades per la Fundació El Greco 2014 en institucions de
titularitat estatal.
Quaranta-set.

Suport financer a les xicotetes i mitjanes empreses.

L’import de l’aportació de l’Estat a la línia de finançament creada en la disposició
addicional vint-i-cinc de la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2005, serà de 56.170,75 milers d’euros, quantitat que es finançarà a
càrrec de l’aplicació pressupostària 20.16.433M.821.10.
L’aprovació de qualsevol acte o negoci jurídic a realitzar per a disposar del crèdit
previst en el paràgraf anterior necessitarà l’informe favorable de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Gastos sobre el compliment dels requisits necessaris per a fer possible el
seu finançament per mitjà de fons estructurals europeus.
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Suport financer a empreses de base tecnològica.

L’import total màxim que podrà aprovar-se durant l’any 2013 per a les operacions a
què es referix l’apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei 6/2000, de 13 de
desembre, per la qual s’aproven mesures fiscals urgents d’estímul a l’estalvi familiar i a la
xicoteta i mitjana empresa, serà de 18.579,76 milers d’euros, quantitat que es finançarà a
càrrec de l’aplicació pressupostària 27.14.467C.831.15.
L’aprovació de qualsevol conveni o convocatòria d’ajudes o préstecs (incloent-hi les
ordes de bases i la resta de normativa que les regule) a realitzar per a disposar del crèdit
previst en el paràgraf anterior necessitarà l’informe favorable de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Gastos sobre el compliment dels requisits necessaris per a fer possible el
seu finançament per mitjà de fons estructurals europeus.
Quaranta-nou.

Suport financer a empreses de base tecnològica.

L’import total màxim de les operacions que podran aprovar-se durant l’any 2013 per a
les operacions de la línia de finançament creada en l’apartat 2 de la disposició addicional
segona de la Llei 6/2000, de 13 de desembre, per la qual s’aproven mesures fiscals
urgents d’estímul a l’estalvi familiar i a la xicoteta i mitjana empresa, serà de 20.000 milers
d’euros, quantitat que es finançarà a càrrec de l’aplicació pressupostària
20.16.433M.821.11.
L’aprovació de qualsevol acte o negoci jurídic a realitzar per a disposar del crèdit
previst en el paràgraf anterior necessitarà l’informe favorable de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Gastos sobre el compliment dels requisits necessaris per a fer possible el
seu finançament per mitjà de fons estructurals europeus.
Cinquanta.

Suport financer a jóvens emprenedors.

L’import de l’aportació de l’Estat a la línia de finançament creada en la disposició
addicional vint-i-tres de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2011, serà de 20.000 milers d’euros, quantitat que es finançarà a càrrec
de l’aplicació pressupostària 20.16.433M.821.12.
L’aprovació de qualsevol acte o negoci jurídic a realitzar per a disposar del crèdit
previst en el paràgraf anterior necessitarà l’informe favorable de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Gastos sobre el compliment dels requisits necessaris per a fer possible el
seu finançament per mitjà de fons estructurals europeus.
Cinquanta-u.

Suport financer a emprenedors i empreses TIC-Agenda Digital.

U. Es crea una línia de finançament destinada a afavorir la posada en marxa de
projectes empresarials promoguts per emprenedors i pimes del sector de les TIC, a fi
d’impulsar la creació d’empreses i el llançament de nous productes i servicis, que
contribuïx a la generació d’ocupació en un sector d’alt potencial i futur en els pròxims
anys.
Per a recolzar estos projectes empresarials s’utilitzarà la figura del préstec participatiu,
instrument financer regulat per l’article 20 del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, i
modificat per la disposició addicional segona de la Llei 10/1996, de 18 de desembre, i la
disposició addicional tercera de la Llei 16/2007, de 4 de juliol.
Dos. Per a l’aplicació d’esta línia, l’Empresa Nacional d’Innovació, SA (ENISA),
rebrà préstecs del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme previstos per a esta línia de
finançament, els quals tindran un període màxim d’amortització de deu anys, a tipus
d’interés zero i sense necessitat de garanties.
El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme regularà, per mitjà de conveni amb ENISA,
les condicions, criteris i procediments de control que esta haurà d’establir per a la
concessió dels préstecs participatius.
La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat fixarà cada any, si és el cas, l’import de
l’aportació de l’Estat a la línia de finançament que es crea en virtut del present article.
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Tres. Per a l’aprovació de qualsevol acte o negoci jurídic que es duga a terme en el
marc del que disposa este precepte, serà necessari un informe previ favorable de la
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Gastos del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques sobre el compliment dels requisits necessaris per a fer possible el seu
finançament per mitjà de fons comunitaris europeus.
Quatre. La dotació màxima per a l’exercici 2013 de la línia establida en els articles
anteriors serà de 30.000,00 milers d’euros i es finançarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 20.12.467I.821.11.
Cinquanta-dos. Suport financer a les actuacions en matèria d’infraestructures de
telecomunicacions en col·laboració amb les comunitats autònomes.
Les comunitats autònomes responsables de l’execució de plans de desplegament
d’infraestructures de telecomunicacions (Pla Avança) que acrediten trobar-se en una
situació financera que els impedisca complir les corresponents obligacions de pagament
podran sol·licitar l’ajornament de quotes d’amortització amb venciment en 2013 derivades
de préstecs concedits en virtut de convenis de col·laboració realitzats des de l’any 2008.
L’ajornament podrà ser concedit pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme amb un
informe previ favorable de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Gastos del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb les condicions següents:
1a. Es respectaran els límits d’intensitat d’ajuda permesos per la normativa
comunitària en matèria d’ajudes d’Estat.
2a. No variarà el termini màxim de venciment dels préstecs, i les quotes ajornades
podran ser objecte de fraccionament.
3a. Les quotes ajornades meritaran el tipus d’interés corresponent a l’euríbor
publicat pel Banc d’Espanya en el mes de gener de 2013 incrementat en 25 punts bàsics.
Mitjançant una resolució del secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat
de la Informació del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, podran dictar-se les
instruccions que siguen necessàries per al compliment d’esta disposició.
Cinquanta-tres. Fons de Suport per a la Promoció i Desenrotllament d’Infraestructures i
Servicis del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència.
U. El Fons de Suport per a la Promoció i Desenrotllament d’Infraestructures i Servicis
del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència, creat en la disposició addicional
seixanta-u de la Llei 2/2008, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2009, i que té com
a objecte prestar suport financer a les empreses que duguen a terme la dita activitat,
tindrà una dotació per a l’exercici 2013 de 5.000 milers d’euros, aportats pel Ministeri de
Sanitat, Servicis Socials i Igualtat. Esta dotació serà desembossada i transferida a la
Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) a càrrec dels Pressupostos Generals
de l’Estat de 2013.
Dos. El procediment i condicions aplicables a la gestió del Fons, així com els criteris
i procediments de selecció, concessió i control del finançament a atorgar per este, seran
els establits en el conveni firmat per a l’exercici 2009 entre el Ministeri d’Economia i
Hisenda, el Ministeri de Sanitat i Política Social i la Societat Estatal de Participacions
Industrials (SEPI), llevat que les institucions firmants consideren necessari efectuar
alguna modificació per al seu millor funcionament.
Tres. El Fons podrà utilitzar romanents de convocatòries anteriors en el finançament
a concedir a empreses en convocatòries posteriors. El Fons podrà utilitzar els recursos
procedents de les amortitzacions i els rendiments financers de finançaments concedits en
el finançament que s’ha de concedir a empreses en noves convocatòries.
Quatre. El Fons podrà dedicar part dels seus recursos a la constitució de fons que
tindrien el mateix fi però limitarien el seu àmbit d’actuació a una comunitat autònoma,
prèvia decisió per unanimitat de la Comissió d’Inversions i Seguiment prevista en
l’esmentat conveni. Estos nous fons, constituïts a través d’un conveni de les parts,
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comptarien amb els recursos aportats pel Fons del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i
Igualtat, la comunitat autònoma corresponent i les entitats economicofinanceres que
puguen estar interessades.
Cinc. A la liquidació del Fons, que es produirà als deu anys a comptar de la primera
aportació del Ministeri de Sanitat i Política Social, SEPI ingressarà en el Tresor Públic la
dotació percebuda amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat, menys l’import
corresponent a les operacions de finançament fallides, si n’hi ha, i els gastos derivats de
la gestió del Fons des de la seua creació, més els rendiments financers que puguen
generar les quantitats aportades a este.
Sis. Este fons no té personalitat jurídica. Les responsabilitats del Fons es limitaran
exclusivament a aquelles que l’entitat gestora haja contret per compte del Fons. Igualment,
els possibles creditors del Fons no podran fer efectius els seus crèdits contra el patrimoni
de l’entitat gestora.
Cinquanta-quatre. Dotació dels fons de foment a la inversió espanyola amb interés
espanyol en l’exterior.
U. La dotació del Fons per a Inversions en l’Exterior s’establix en 15.000 milers
d’euros l’any 2013. El Comité Executiu del Fons per a Inversions a l’Exterior podrà aprovar
durant l’any 2013 operacions per un import total màxim equivalent a 300.000 milers
d’euros.
Dos. La dotació del Fons d’Operacions d’Inversió en l’Exterior de la Xicoteta i Mitjana
Empresa s’establix en 5.000 milers d’euros l’any 2013. El Comité Executiu del Fons
d’Operacions d’Inversió a l’Exterior de la Xicoteta i Mitjana Empresa podrà aprovar durant
l’any 2013 operacions per un import total màxim equivalent a 35.000 milers d’euros.
Cinquanta-cinc. Percentatge sobre el rendiment de la taxa de reserva de domini públic
radioelèctric a percebre per la Corporació RTVE.
Amb efectes d’1 de gener de 2013, el percentatge sobre el rendiment de la taxa sobre
reserva de domini públic radioelèctric a percebre per la Corporació RTVE, segons l’article
4.2 de la Llei 8/2009, de 28 d’agost, de Finançament de la Corporació de Ràdio i Televisió
Espanyola, queda fixat en el 100 per cent, amb un import màxim de 330 milions d’euros.
Cinquanta-sis.

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 2013 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.
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 oficial pròpia.
3a. La conservació, restauració o rehabilitació dels béns del patrimoni històric
espanyol que es consignen en l’annex VIII d’esta llei, així com les activitats i béns que s’hi
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, aquells que tinguen com a objecte
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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, es detallen en l’annex XI d’esta llei.
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 este efecte, 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.
10a. Les donacions i aportacions vinculades a l’execució dels projectes inclosos en
el Pla Director de Recuperació del Patrimoni Cultural de Llorca.
Dos. 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.
Cinquanta-set. Beneficis fiscals aplicables a la celebració de la 3a edició de la Barcelona
World Race.
U. La celebració de la 3a edició de la Barcelona World Race tindrà la consideració
d’esdeveniment d’excepcional interés públic als efectes del que disposa l’article 27 de la
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i
dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
Dos. La duració del programa de suport a este esdeveniment comprendrà des de l’1
de gener de 2013 fins al 30 de setembre de 2015.
Tres. La certificació de l’adequació dels gastos realitzats als objectius i plans del
programa s’efectuarà de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a realitzar seran les que asseguren l’adequat desenrotllament
de l’esdeveniment. El desenrotllament i concreció en plans i programes d’activitats
específiques seran realitzats per l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’este programa seran els màxims establits en l’article
27.3 de l’esmentada Llei 49/2002.
Cinquanta-huit. Beneficis fiscals aplicables al programa de preparació dels esportistes
espanyols dels Jocs de Rio de Janeiro 2016.
U. El programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de Rio de Janeiro
2016 tindrà la consideració d’esdeveniment d’excepcional interés públic als efectes del
que disposa l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les
Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
Dos. La duració d’este programa serà de l’1 de gener de 2013 al 31 de desembre de
2016.
Tres. La certificació de l’adequació dels gastos realitzats als objectius i plans del
programa s’efectuarà de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a realitzar seran les que asseguren l’adequat desenrotllament
de l’esdeveniment. El desenrotllament i concreció en plans i programes d’activitats
específiques seran realitzats per l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’este programa seran els màxims establits en l’article
27.3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.
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No obstant això, les quantitats satisfetes, en concepte de patrocini, pels patrocinadors
al consorci, entitats de titularitat pública o entitats a les quals es referix l’article 2 de la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i dels
Incentius Fiscals al Mecenatge, encarregades de la realització de programes i activitats
de l’esdeveniment, es tindran en compte als efectes del càlcul del límit previst en el segon
paràgraf del número primer de l’article 27.3 de la Llei 49/2002, abans mencionada.
Les quantitats satisfetes en concepte de patrocini, a les quals es fa referència en el
paràgraf anterior, no tindran la consideració de gasto deduïble en la base imposable de
l’Impost sobre Societats.
Cinquanta-nou. Beneficis fiscals aplicables als actes de celebració del VIII Centenari del
Pelegrinatge de Sant Francesc d’Assís a Santiago de Compostel·la (1214-2014).
U. Els actes relacionats amb la celebració del Vlll Centenari del Pelegrinatge de
Sant Francesc d’Assís a Santiago de Compostel·la (1214-2014) tindran la consideració
d’esdeveniment d’excepcional interés públic als efectes del que disposa l’article 27 de la
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i
dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
Dos. La duració del programa de suport a este esdeveniment comprendrà des de l’1
de juliol de 2013 fins al 30 de juny de 2015.
Tres. La certificació de l’adequació dels gastos realitzats als objectius i plans del
programa s’efectuarà de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a realitzar seran les que asseguren l’adequat desenrotllament
de l’esdeveniment. El desenrotllament i concreció en plans i programes d’activitats
específiques seran realitzats per l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’este programa seran els màxims establits en l’article
27.3 de l’esmentada Llei 49/2002.
Seixanta. Beneficis fiscals aplicables a la celebració del V Centenari del Naixement de
Santa Teresa a celebrar a Àvila l’any 2015.
U. La celebració del V Centenari del Naixement de Santa Teresa a celebrar a Àvila
l’any 2015 tindrà la consideració d’esdeveniment d’excepcional interés públic als efectes
del que disposa l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les
Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
Dos. La duració del programa de suport a este esdeveniment comprendrà des de l’1
de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2015.
Tres. La certificació de l’adequació dels gastos realitzats als objectius i plans del
programa s’efectuarà de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a realitzar seran les que asseguren l’adequat desenrotllament
de l’esdeveniment. El desenrotllament i concreció en plans i programes d’activitats
específiques seran realitzats per l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’este programa seran els màxims establits en l’article
27.3 de l’esmentada Llei 49/2002.
Seixanta-u.

Beneficis fiscals aplicables a l’Any Juníper Serra 2013.

U. La celebració dels actes de l’Any Juníper Serra 2013 tindrà la consideració
d’esdeveniment d’excepcional interés públic als efectes del que disposa l’article 27 de la
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i
dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
Dos. La duració del programa de suport a este esdeveniment arribarà des de l’1 de
gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2013.
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Tres. La certificació de l’adequació dels gastos realitzats als objectius i plans del
programa s’efectuarà de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a realitzar seran les que asseguren l’adequat desenrotllament
de l’esdeveniment. El desenrotllament i concreció en plans i programes d’activitats
específiques seran realitzats per l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis d’este programa seran els màxims previstos en l’article 27.3 de
l’esmentada Llei 49/2002.
Seixanta-dos. Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment d’eixida de la volta al món a
vela Alacant 2014.
U. L’esdeveniment de l’eixida des de la ciutat d’Alacant de la volta al món a vela
Alacant 2014 tindrà la consideració d’esdeveniment d’excepcional interés públic a efectes
del que disposa l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les
Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
Dos. La duració del programa de suport serà des de l’1 de gener de 2013 fins al 31
de desembre de 2015.
Tres. La certificació de l’adequació dels gastos realitzats als objectius i plans del
programa s’efectuarà de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a realitzar seran les que asseguren l’adequat desenrotllament
de l’esdeveniment. El desenrotllament i concreció en plans i programes d’activitats
específiques seran realitzats per l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis d’este programa seran els màxims previstos en l’article 27.3 de
l’esmentada Llei 49/2002.
Seixanta-tres. Beneficis fiscals aplicables a la celebració de l’Any Sant Jubilar Marià
2013-2014 en la Reial, Il·lustre i Fervorosa Germandat i Confraria de Natzarens de
Nostra Senyora del Rosari, Nostre Pare Jesús de la Sentència i Maria Santíssima de
l’Esperança Macarena en la ciutat de Sevilla.
U. La celebració de l’Any Sant Jubilar Marià 2013-2014 en la Reial Il·lustre i
Fervorosa Germandat i Confraria de Natzarens de Nostra Senyora del Rosari, Nostre
Pare Jesús de la Sentència i Maria Santíssima de l’Esperança Macarena en la ciutat de
Sevilla tindrà la consideració d’esdeveniment d’excepcional interés públic als efectes del
que disposa l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les
Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
Dos. La duració del programa de suport a este esdeveniment comprendrà des de l’1
de juny de 2013 fins al 31 de maig de 2014.
Tres. La certificació de l’adequació dels gastos realitzats als objectius i plans del
programa s’efectuarà de conformitat amb el que disposa l’esmentada Llei 49/2002.
Quatre. Les actuacions a realitzar seran les que asseguren l’adequat desenrotllament
de l’esdeveniment. El desenrotllament i concreció en plans i programes d’activitats
específiques seran realitzats per l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa
l’esmentada Llei 49/2002.
Cinc. Els beneficis fiscals d’este programa seran els màxims establits en l’article
27.3 de l’esmentada Llei 49/2002.
Seixanta-quatre. Pròrroga dels beneficis fiscals establits en l’Impost sobre Béns
Immobles i en l’Impost sobre Activitats Econòmiques per a Llorca, Múrcia.
Es prorroguen per a l’exercici 2013 els beneficis fiscals establits en l’Impost sobre
Béns Immobles i en l’Impost sobre Activitats Econòmiques per l’article 12 del Reial Decret
Llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per a reparar els danys
causats pels moviments sísmics succeïts l’11 de maig de 2011 a Llorca, Múrcia.
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Seixanta-cinc. Bonificacions en les prestacions patrimonials públiques per obertura de
rutes a noves destinacions.
U. L’obertura de rutes aèries a noves destinacions donarà dret a les companyies
aèries que operen en els aeroports gestionats per Aena Aeroports, SA, a obtindre les
bonificacions previstes en esta disposició en les prestacions públiques per eixida de
passatgers i per seguretat.
Dos. Als efectes del que preveu esta disposició, es considera ruta aèria a nova
destinació el conjunt d’operacions comercials de transport aeri de passatgers amb origen
en un aeroport d’Aena Aeroports, SA, i destinació en un altre aeroport diferent, sempre
que no haja sigut explotada durant la temporada equivalent immediatament anterior.
Es considera que en la temporada immediatament anterior s’ha explotat una ruta
aèria amb la nova destinació prevista quan durant la dita temporada s’hagen explotat
rutes amb el mateix aeroport d’origen i destinació en un altre aeroport que es trobe en la
mateixa àrea d’influència de l’aeroport de destinació, sempre que el nombre d’operacions
d’estes rutes haja superat les 30 operacions d’eixida, en la temporada d’estiu, i les 20
operacions d’eixida, en la temporada d’hivern, pel conjunt de companyies que operen en
l’aeroport d’Aena Aeroports, SA, considerat.
Es considerarà que els aeroports de destinació es troben en la mateixa àrea
d’influència quan disten entre si menys de 150 km.
Tres. Per a tindre dret a la bonificació, la companyia aèria haurà d’acreditar durant
els dos anys consecutius a què s’estén esta i per a cada una de les respectives
temporades d’estiu i hivern els requisits següents:
a)

En el primer any s’haurà d’acreditar:

1r. En la temporada d’estiu, un increment d’almenys 15 operacions d’eixida per ruta
respecte a la temporada d’estiu anterior, sempre que es mantinguen, almenys, 30
operacions d’eixida per ruta en la temporada.
2n. En la temporada d’hivern, un increment d’almenys 10 operacions d’eixida per
ruta respecte a la temporada d’hivern anterior, sempre que es mantinguen, almenys, 20
operacions d’eixida per ruta en la temporada.
En el segon any, s’hauran de mantindre, almenys, els mateixos nivells d’operacions
d’eixida per ruta durant cada temporada.
b) Incrementar el nombre net de rutes en el conjunt dels aeroports d’Aena Aeroports,
SA, per a cada temporada i zona d’operació. A este efecte, es consideren dos zones
d’operació: l’Espai Econòmic Europeu (EEE) i les rutes internacionals, això és, les
realitzades fora de l’EEE. El càlcul de l’increment de rutes netes es realitzarà
separadament per a cada zona d’operació.
Es considera increment net de rutes el resultat de restar a les rutes de més de 30
operacions d’eixida obertes en la temporada d’estiu, les rutes de més de 30 operacions
d’eixida tancades en la dita temporada, o a les rutes de més de 20 operacions d’eixida
obertes en la temporada d’hivern, les rutes de més de 20 operacions d’eixida tancades en
esta temporada.
c) Mantindre, almenys, el nombre d’operacions d’eixida de la companyia en el
conjunt d’Aena Aeroports, SA, corresponent a la temporada equivalent anterior per a cada
zona d’operació en què és susceptible de rebre la subvenció.
Quatre. L’import de la bonificació serà, en el primer any, el 50 per cent i, en el segon
any, el 25 per cent de l’import de les prestacions públiques per eixida de passatgers i
seguretat, liquidades per Aena Aeroports, SA, pels passatgers transportats a noves
destinacions en cada temporada amb dret a subvenció.
L’import de la bonificació s’aplicarà com a màxim al nombre de rutes net incrementat
per la companyia en cada zona d’operació.
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En cas que una companyia haja operat en una temporada més rutes a noves
destinacions d’aquelles a les quals té dret a bonificació, esta s’aplicarà sobre aquelles
rutes a noves destinacions que més beneficien la companyia.
Cinc. Les bonificacions es meritaran per temporades vençudes i hauran de
sol·licitar-se durant el mes següent a la finalització de la respectiva temporada d’hivern o
estiu.
L’abonament de les bonificacions el realitzarà Aena Aeroports, SA, compensant el seu
import amb qualssevol quantitats que li dega la companyia aèria beneficiària i, no sent
això possible en tot o en part, per mitjà del seu pagament en efectiu abans de
transcorreguts sis mesos des de la finalització de la temporada corresponent.
Sis. L’incompliment o no manteniment de qualsevol dels requisits establits en el
termini dels dos anys que donen dret a la bonificació suposarà la seua pèrdua durant tot
el període, i Aena Aeroports, SA, sol·licitarà a la companyia aèria beneficiària la devolució
de les subvencions corresponents per noves rutes que hagen sigut percebudes amb
anterioritat.
Set. En el cas dels passatgers en connexió, l’import de la subvenció es minorarà en
la bonificació aplicada basant-se en el que disposa l’apartat 1 de l’article 78 de la Llei
21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria.
Seixanta-sis. Excepció de l’aplicació del Reglament (CE) núm. 1794/2006, de la
Comissió, de 6 de desembre de 2006, pel qual s’establix un sistema comú de tarifació
dels servicis de navegació aèria, en el càlcul de la tarifa unitària de base aplicable per
l’ús de la xarxa d’ajudes a la navegació aèria i en el càlcul i imputació de costos de la
taxa d’aproximació.
1. Fins al 31 de desembre de 2014, s’eximix de l’aplicació de l’article 11 bis, apartat
3, del Reglament (CE) núm. 1794/2006, de la Comissió, de 6 de desembre de 2006, pel
qual s’establix un sistema comú de tarifació dels servicis de navegació aèria, la tarifa per
l’ús de la xarxa d’ajudes a la navegació aèria establida en l’article 3 de la Llei 25/1998, de
13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de
les prestacions patrimonials de caràcter públic.
2. Fins al 31 de desembre de 2014, s’eximix d’aplicar al càlcul i imputació de costos
de la taxa d’aproximació, regulat en l’article 22, apartat 5, de la Llei 24/2001, de 27 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’orde social, les modificacions
introduïdes en el Reglament (CE) núm. 1794/2006 pel Reglament 1191/2010, de la
Comissió, de 16 de desembre de 2010.
3. Amb vigència indefinida, l’entitat pública empresarial Aeroports Espanyols i
Navegació Aèria (AENA) portarà una comptabilitat, degudament auditada, i publicarà els
informes anuals de la dita auditoria, i identificarà i revelarà els gastos i ingressos derivats
dels servicis de navegació aèria, desglossant-los d’acord amb el sistema de tarifació dels
servicis de navegació previstos en l’article 14 del Reglament (CE) núm. 550/2004 del
Parlament Europeu i del Consell, de 10 de març de 2004, i les seues modificacions.
L’Agència Estatal de Seguretat Aèria podrà accedir a la comptabilitat de l’entitat
empresarial Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) per a l’exercici de les funcions
de supervisió que li atribuïx la normativa vigent. Amb este fi, sempre que li siga requerit
per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, l’entitat pública empresarial Aeroports Espanyols
i Navegació Aèria (AENA) se sotmetrà a una auditoria sobre la seua comptabilitat
analítica.
Seixanta-set. Actualització dels límits màxims de la quantia d’aportació mensual dels
usuaris en la cartera comuna suplementària del Sistema Nacional de Salut.
L’actualització dels límits màxims de la quantia d’aportació mensual dels usuaris en la
cartera comuna suplementària del Sistema Nacional de Salut a què es referix l’article 8 ter
de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut,
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s’actualitzarà, de manera automàtica, cada mes de gener en funció de l’índex de preus al
consum dels dotzes mesos anteriors. La dita actualització es farà pública mitjançant una
resolució de la unitat competent del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.
Seixanta-huit.

Finançament a l’Església catòlica.

Durant l’any 2013 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 2014, s’efectuarà una liquidació provisional de
l’assignació corresponent a 2013, i es realitzarà la liquidació definitiva abans del 30 d’abril
de 2015. En ambdós liquidacions, una vegada efectuades, les dos parts regularitzaran,
en un sentit o en un altre, el saldo existent.
Seixanta-nou.

Assignació de quantitats a fins socials.

L’Estat destinarà a subvencionar activitats d’interés social, en 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 2013 corresponent als contribuents que
manifesten expressament la seua voluntat en este sentit.
A este efecte, es considerarà com a quota íntegra de l’impost la formada per la suma
de la quota íntegra estatal i de la quota íntegra autonòmica en els termes que preveu la
Llei reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
La liquidació definitiva de l’assignació corresponent a l’exercici de 2013 es durà a
terme abans del 30 d’abril de 2015, i s’efectuarà una liquidació provisional el 30 de
novembre de 2014 que possibilite la iniciació anticipada del procediment per a la
concessió de les subvencions.
Setanta. Criteris per al càlcul de l’índex d’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat
mencionat en el capítol I, del títol VII, de la present llei, d’acord amb el que disposa
l’article 121 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Als efectes del càlcul de les entregues a compte de la participació de les entitats
locals en els tributs de l’Estat de l’article 121 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’índex
provisional d’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat entre l’any 2004 i l’any 2013 es
determinarà amb els criteris establits en l’article 20 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre,
que consistixen en:
1. Els ingressos tributaris de l’Estat de l’any 2013 estan constituïts per la recaptació
estatal en l’exercici excloent-ne els recursos tributaris cedits a les comunitats autònomes
per IRPF, IVA i IIEE, en els termes que preveu l’article 20 de la Llei 22/2009.
2. Pel que fa al càlcul dels ingressos tributaris de l’Estat de l’any 2004, s’utilitzaran
els criteris d’homogeneïtzació establits en l’article 20 de la Llei 22/2009. Això és, es
procedirà a simular l’entrega a compte de l’any 2004 de les comunitats autònomes en els
termes de cessió corresponents a l’any 2013. Pel que fa a la liquidació del 2002, es
calcularà per diferència entre el rendiment definitiu de les comunitats autònomes en els
termes de cessió de l’any 2013 i les entregues realment efectuades en 2002.
Igualment, per a la determinació de la resta dels índexs d’evolució regulats en el
capítol I, del títol VII, de la present llei, distints de l’anterior, s’aplicarà el que disposa
l’article 20 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, substituint, si és procedent, l’any base
2007 pel que corresponga.
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Fons de Cohesió Sanitària.

U. Se suspén l’aplicació dels apartats a, c i d de l’article 2.1 del Reial Decret
1207/2006, de 20 d’octubre, pel qual es regula el Fons de Cohesió Sanitària.
Dos.1. A partir de l’1 de gener de 2013, l’import dels gastos per l’assistència sanitària
prestada a pacients residents a Espanya derivats entre comunitats autònomes prevista en
l’article 2.1.a, c i d del Reial Decret 1207/2006, de 20 d’octubre, així com els relatius a
l’assistència sanitària coberta pel Fons de Garantia Assistencial creat per l’article 3 del
Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat
del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions, se
satisfarà basant-se en la compensació dels saldos positius o negatius resultants de la
liquidació realitzada pel Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat relatius a cada
comunitat autònoma prenent com a període de referència l’activitat realitzada l’any
anterior.
A este efecte, el Fons de Cohesió Sanitària tindrà la mateixa naturalesa
extrapressupostària que el Fons de Garantia Assistencial.
2. El pagament a les comunitats autònomes dels saldos positius resultants es
realitzarà extrapressupostàriament una vegada que els saldos negatius resultants siguen
compensats, deduïts o retinguts, segons siga procedent, dels pagaments que l’Institut
Nacional de la Seguretat Social haja d’efectuar a les comunitats autònomes en concepte
de saldo net positiu per quota global per la cobertura de l’assistència sanitària a què es
referix la disposició addicional cinquanta-huit de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2006, o dels pagaments pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques dels recursos del sistema de finançament quan es
complisquen les condicions legals previstes per a això.
Setanta-dos. Retencions en les centrals de compres o altres instruments de cooperació
interadministrativa.
L’Estat, per al funcionament de les centrals de compres i la resta d’instruments de
cooperació interadministrativa que es creen amb la finalitat d’estalviar costos o de
gestionar més eficientment les competències de cada administració, podrà retindre o
deduir, dels imports satisfets per tots els recursos del sistema de finançament a les
comunitats autònomes i les ciutats amb estatut d’autonomia, les quantitats necessàries
per a atendre el compliment de les obligacions assumides per la comunitat autònoma
respectiva, prèvia acceptació expressa d’esta en l’acte o conveni a través del qual es
formalitze la incorporació a l’instrument de cooperació.
En tot cas, la previsió d’esta retenció o deducció en els indicats instruments requerirà
autorització prèvia del secretari d’Estat d’Administracions Públiques.
Qualsevol pagament estarà condicionat a l’efectiva deducció o retenció. En cap cas
l’Estat respondrà de les obligacions assumides per les comunitats autònomes i les ciutats
amb estatut d’autonomia a través del mecanisme de central de compres de conformitat
amb el que disposa l’article 8 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i els tercers no podran exercir cap acció enfront
de l’Estat.
Per orde del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques es desplegarà el que
preveuen els paràgrafs anteriors.
La gestió financera de les obligacions econòmiques satisfetes per l’Estat per compte
de les comunitats autònomes i les ciutats amb estatut d’autonomia en les centrals de
compres i la resta d’instruments de cooperació interadministrativa abans mencionats es
realitzarà de manera extrapressupostària.
Setanta-tres.

Refinançament d’operacions de crèdit.

U. Com a excepció al que disposa la disposició final trenta-u d’esta llei, s’autoritza la
formalització d’operacions de refinançament d’operacions de crèdit a llarg termini
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concertades amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de
febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a
establir un mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors per part de les
entitats locals, sempre que tinguen com a finalitat la disminució de la càrrega financera,
l’ampliació del període d’amortització o el risc d’aquelles operacions, respecte a les
obligacions derivades dels pendents de venciment.
En les anteriors operacions es podran incloure les formalitzades en aplicació del Reial
Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per a facilitar a les
entitats locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms.
No es podran incloure en l’esmentat refinançament les operacions formalitzades en
aplicació dels articles 177 i 193 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Per a la formalització de les operacions de refinançament mencionades serà necessari
l’adopció d’un acord de l’òrgan competent de la corporació local, amb els requisits de
quòrum i votacions establits en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
A més, en cas que les entitats locals presenten estalvi net negatiu o endeutament
superior al 75 per cent dels seus ingressos corrents liquidats en l’exercici immediatament
anterior en els termes definits en la disposició final trenta-u d’esta llei, les corporacions
locals, mitjançant un acord dels seus respectius plens, hauran d’aprovar un pla de
sanejament financer o de reducció de deute per a corregir, en un termini màxim de tres
anys, el signe de l’estalvi net o el volum d’endeutament, respectivament.
Les entitats locals hauran de comunicar els mencionats plans, perquè siguen
aprovats, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, llevat
que la comunitat autònoma corresponent tinga atribuïda en l’estatut d’autonomia la tutela
financera de les dites entitats, i en este cas es comunicarà a esta.
L’interventor de l’entitat local haurà d’emetre un informe anual del compliment d’estos
plans, i presentar-lo al ple de la corporació local perquè en prenga coneixement, i el
corresponent a l’últim any d’aquells plans haurà de remetre’l, a més, a l’òrgan competent
de l’Administració pública que tinga atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
En cas que es produïsca un incompliment dels mencionats plans, l’entitat local no
podrà concertar operacions d’endeutament a llarg termini per a finançar qualsevol
modalitat d’inversió. A més, l’òrgan competent de l’Administració pública que tinga
atribuïda la tutela financera de les entitats locals podrà proposar mesures extraordinàries
que hauran d’adoptar les entitats locals afectades. En cas que estes no adopten les dites
mesures, es podran aplicar les mesures coercitives i de compliment forçós establides en
els articles 25 i 26 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Dos. Es deixa sense efecte des del dia 1 de gener de 2013, i amb caràcter indefinit,
l’apartat tres 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.
Setanta-quatre.
locals.

Regulació de la destinació del superàvit pressupostari de les entitats

Durant l’any 2013, el Govern, amb l’acord previ amb les associacions d’entitats locals
més representatives i informe de la Comissió Nacional d’Administració Local, promourà la
modificació de l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, a fi de determinar i desenrotllar les condicions
per a possibilitar la destinació finalista del superàvit pressupostari de les entitats locals.
Setanta-cinc. Aportació financera del Servici Públic d’Ocupació Estatal al finançament
del IV Pla Integral d’Ocupació de la Comunitat Autònoma de Canàries.
U. De conformitat amb el que establix la disposició addicional quinta de la Llei
56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació, durant l’any 2013, el Servici Públic d’Ocupació
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Estatal aportarà al finançament del IV Pla Integral d’Ocupació de la Comunitat Autònoma
de Canàries la quantitat de 10.000 milers d’euros.
La mencionada aportació financera té el caràcter de subvenció nominativa, tenint en
compte la seua consignació en l’estat de gastos del pressupost del Servici Públic
d’Ocupació Estatal amb la corresponent identificació desagregada, expressada a escala
de subconcepte, de la classificació econòmica del gasto públic estatal.
Dos. La mencionada quantitat es destinarà, junt amb l’aportació financera que
realitze la Comunitat Autònoma de Canàries, a finançar les accions i les mesures de
foment d’ocupació que es descriuen en el conveni de col·laboració que li és aplicable,
subscrit entre l’Administració General de l’Estat i l’administració de l’esmentada comunitat
autònoma l’1 d’agost de 2011.
L’articulació de l’aportació financera, que es farà efectiva en la forma indicada en
l’apartat tres, s’instrumentarà per mitjà de la subscripció de la pertinent addenda entre el
Servici Públic d’Ocupació Estatal i la Comunitat Autònoma de Canàries.
Tres. L’aportació financera es lliurarà en el segon mes de cada quadrimestre natural
de l’any 2013 amb la sol·licitud prèvia documentada de la Comunitat Autònoma de
Canàries al Servici Públic d’Ocupació Estatal de l’aplicació dels fons. No obstant això, el
Servici Públic d’Ocupació Estatal no donarà curs a la tramitació dels lliuraments fins que
no haja sigut justificada davant del dit organisme, amb la corresponent aportació
documental, l’execució dels fons lliurats en l’exercici anterior.
Quatre. L’aplicació per la comunitat autònoma de l’aportació financera, així com el
seu seguiment i avaluació, es regiran per allò que s’ha estipulat, a este efecte, en
l’esmentat conveni de col·laboració.
Cinc. Finalitzat l’exercici 2013 i amb anterioritat a l’1 d’abril de 2014, la Comunitat
Autònoma de Canàries remetrà a la Direcció General del Servici Públic d’Ocupació Estatal
informació dels col·lectius de desocupats atesos amb les aportacions fetes efectives, les
accions realitzades, així com la documentació necessària als efectes del cofinançament
del Fons Social Europeu.
Sis. No obstant allò que s’ha indicat en l’apartat cinc, el romanent de l’aportació
financera no compromés per la comunitat autònoma en l’exercici 2013 serà reintegrat al
Servici Públic d’Ocupació Estatal en la forma que es determine en la resolució de
concessió que adopte el dit organisme per a l’efectivitat dels lliuraments a què es referix
l’apartat tres, amb subjecció a les prescripcions que, en matèria de subvencions,
establixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu
reglament de desplegament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Setanta-sis. Aportació financera del Servici Públic d’Ocupació Estatal al finançament del
Pla Integral d’Ocupació de la Comunitat Autònoma d’Extremadura.
U. Durant l’any 2013, el Servici Públic d’Ocupació Estatal aportarà per al finançament
del Pla Integral d’Ocupació de la Comunitat Autònoma d’Extremadura la quantitat de
4.000 milers d’euros.
La mencionada aportació financera té el caràcter de subvenció nominativa tenint en
compte la seua consignació en l’estat de gastos del pressupost del Servici Públic
d’Ocupació Estatal expressada a escala de subconcepte de la classificació del gasto
públic estatal.
Dos. L’esmentada quantitat es destinarà conjuntament amb l’aportació financera
que realitze la respectiva comunitat autònoma al finançament d’accions i mesures de
foment d’ocupació que es descriuran en el conveni de col·laboració que subscriguen
l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la Comunitat Autònoma
d’Extremadura.
Tres. L’esmentada aportació s’entregarà en el segon mes de cada quadrimestre
natural de l’any 2013, amb la sol·licitud prèvia documentada de la Comunitat Autònoma
d’Extremadura al Servici Públic d’Ocupació Estatal, en els termes que establisca el
conveni de col·laboració que subscriguen ambdós administracions.
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Quatre. L’aplicació per la Comunitat Autònoma d’Extremadura de l’aportació
financera, així com el seu seguiment i avaluació, es regiran per allò que estipule el conveni
de col·laboració que se subscriga.
Cinc. Finalitzat l’exercici 2013, i en les dates i termes que establisca el conveni de
col·laboració que se subscriga entre ambdós administracions, la Comunitat Autònoma
d’Extremadura remetrà al Servici Públic d’Ocupació Estatal informació dels col·lectius de
treballadors atesos amb les aportacions fetes efectives, així com les accions realitzades
amb càrrec als mencionats fons.
Sis. El romanent de l’aportació financera no compromés per la Comunitat Autònoma
d’Extremadura en l’exercici 2013 serà reintegrat al Servici Públic d’Ocupació Estatal en la
forma que es determine en la resolució de concessió, que adopte el dit organisme per a
l’efectivitat dels lliuraments a què es referix l’apartat tres, amb subjecció a les prescripcions
que en matèria de subvencions establixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, i el seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol.
Set. Així mateix, s’hauran de reintegrar al Servici Públic d’Ocupació Estatal les
quantitats compromeses per la Comunitat Autònoma d’Extremadura en l’exercici 2012
que no s’hagen abonat efectivament als beneficiaris de les accions i mesures
desenrotllades en el Pla Integral d’Ocupació regulat en la present disposició, en el mateix
exercici en què s’hagen justificat adequadament estes accions i mesures o en l’exercici
següent en què s’haja produït la justificació assenyalada en cas que esta s’haja realitzat
en l’últim trimestre de l’exercici natural.
La justificació dels projectes i accions finançats amb càrrec al Pla Integral d’Ocupació
per a la Comunitat Autònoma d’Extremadura es considerarà adequada, quan així es
manifeste per l’esmentada comunitat autònoma, bé prestant la seua conformitat al
projecte realitzat o bé realitzant la liquidació del respectiu expedient.
Setanta-set. Reducció en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de
lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, així com en els
supòsits de malaltia professional.
En els supòsits en què, per raó de risc durant l’embaràs o risc durant la lactància
natural, la treballadora, en virtut del que preveu l’article 26 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals, siga destinada a un lloc de treball o funció
diferent i compatible amb el seu estat, s’aplicarà, respecte a les quotes meritades durant
el període de permanència en el nou lloc de treball o funció, una reducció, a càrrec del
Pressupost de la Seguretat Social, del 50 per cent de l’aportació empresarial en la
cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.
Eixa mateixa reducció serà aplicable, en els termes i condicions que reglamentàriament
es determinen, en aquells casos en què, per raó de malaltia professional, es produïsca un
canvi de lloc de treball en la mateixa empresa o l’exercici, en una altra distinta, d’un lloc
de treball compatible amb l’estat del treballador.
Setanta-huit. Cotització dels socis treballadors de cooperatives de treball associat
dedicades a la venda ambulant.
Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicades a la venda
ambulant a què es referix l’article 113.cinc.9 d’esta llei que no es troben al corrent en el
pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i la resta de conceptes de recaptació
conjunta podran, no obstant això, aplicar la reducció prevista en el dit article si regularitzen
la seua situació abans del 31 de març de 2013.
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Setanta-nou. Bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social a favor del personal
investigador.
1. Amb efectes des de l’entrada en vigor d’esta llei i vigència indefinida i en els
termes que reglamentàriament s’establisquen, s’autoritza el Govern perquè establisca
bonificacions en les cotitzacions corresponents al personal investigador que, amb caràcter
exclusiu, es dedique a activitats d’investigació i desenrotllament i innovació tecnològica a
què es referix l’article 35 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.
2. La bonificació equivaldrà al 40 per cent de les cotitzacions per contingències
comunes a càrrec de l’empresari, i esta serà compatible, en els termes que
reglamentàriament s’establisquen, amb l’aplicació del règim de deducció per activitats
d’investigació i desenrotllament i innovació tecnològica establit en el mencionat article 35.
3. Es tindrà dret a la bonificació en els casos de contractes de caràcter indefinit, així
com en els supòsits de contractació temporal, en els termes que reglamentàriament
s’establisquen.
Huitanta. 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 dènou anys, junt amb l’ampliació
de la moratòria concedida fins a un màxim de deu anys amb amortitzacions anuals.
Huitanta-u. Gestió de les accions, mesures i programes establits en la lletra h) de l’article
13 de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació.
El Servici Públic d’Ocupació Estatal, de conformitat amb el que establix l’article 13.h)
de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació, realitzarà la gestió de les accions,
mesures i programes finançats amb càrrec a la reserva de crèdit del seu pressupost de
gastos, que comprendrà les aplicacions 19.101.000-X.400, 19.101.000-X.401,
19.101.000-X.402, 19.101.000-X.410, 19.101.000-X.411, 19.101.000-X.412, 19.101.000X.431 i 19.101.241-A.482, desagregades a través de diversos subconceptes, segons els
diferents àmbits funcionals de les polítiques actives d’ocupació, per a finançar les
actuacions següents:
a) Accions i mesures l’execució de les quals afecte un àmbit geogràfic superior al
d’una comunitat autònoma, quan estes exigisquen la mobilitat geogràfica de les persones
desocupades o treballadores participants en estes a una altra comunitat autònoma
diferent de la seua, o a un altre país, i necessiten una coordinació unificada.
b) Accions i mesures dirigides tant a les persones demandants d’ocupació com a les
persones ocupades, per a la millora de la seua ocupació per mitjà de la col·laboració del
Servici Públic d’Ocupació Estatal amb òrgans de l’Administració General de l’Estat o els
seus organismes autònoms, per a la realització d’accions formatives, entre altres, aquelles
que tinguen com a objectiu la generació d’ocupació de qualitat i la millora d’oportunitats
de les persones treballadores, en particular quan es desenrotllen en el marc de plans,
estratègies o programes d’àmbit estatal, i execució d’obres i servicis d’interés general i
social relatives a competències exclusives de l’Estat.
c) Accions i mesures d’intermediació i polítiques actives d’ocupació l’objectiu de les
quals siga la integració laboral de treballadors immigrants, realitzades en els seus països
d’origen, i que faciliten l’ordenació dels fluxos migratoris.
d) Programes que s’establisquen amb caràcter excepcional i duració determinada,
l’execució dels quals afecte tot el territori nacional, sent imprescindible la seua gestió
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centralitzada a l’efecte de garantir-ne l’efectivitat, així com idèntiques possibilitats
d’obtenció i gaudi a tots els potencials beneficiaris.
La dita reserva pressupostària opera com a reserva de gestió de polítiques actives
d’ocupació en els supòsits anteriorment assenyalats a favor del Servici Públic d’Ocupació
Estatal, no obstant les competències assumides per les comunitats autònomes en l’àmbit
del treball, l’ocupació i la formació.
D’acord amb el que preveu l’article 14.3 de l’esmentada Llei 56/2003, de 16 de
desembre, els fons que integren la reserva de crèdit no estaran subjectes a distribució
territorial entre les comunitats autònomes amb competències de gestió assumides.
Huitanta-dos. Determinació de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)
per a 2013.
De conformitat amb el que establix l’article 2.2 del Reial Decret Llei 3/2004, de 25 de
juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a
l’increment de la seua quantia, l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)
tindrà les quanties següents durant 2013:
a) L’IPREM diari, 17,75 euros.
b) L’IPREM mensual, 532,51 euros.
c) L’IPREM anual, 6.390,13 euros.
d) En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha sigut
substituïda per la referència a l’IPREM en aplicació del que establix el Reial Decret Llei
3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l’IPREM serà de 7.455,14 euros quan les
corresponents normes es referisquen al salari mínim interprofessional en còmput anual,
llevat que expressament excloguen les pagues extraordinàries; en este cas, la quantia
serà de 6.390,13 euros.
Huitanta-tres. 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.
Huitanta-quatre. Suspensió de l’aplicació de determinats preceptes de la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència.
Durant 2013 se suspén l’aplicació de l’article 7.2, de l’article 8.2.a), de l’article 10, de
l’article 32.3, paràgraf primer, i de la disposició transitòria primera de la Llei 39/2006, de
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència.
Huitanta-cinc.

Finançament de la formació professional per a l’ocupació.

U. Sense perjuí d’altres fonts de finançament, els fons provinents de la quota de
formació professional es destinaran a finançar el subsistema de formació professional per
a l’ocupació regulat pel Reial Decret 395/2007, de 23 de març, incloent-hi els programes
públics d’ocupació i formació establits en l’article 28. Tot això amb l’objectiu d’impulsar i
estendre entre les empreses i els treballadors ocupats i desocupats una formació que
responga a les seues necessitats i contribuïsca al desenrotllament d’una economia
basada en el coneixement.
En l’exercici immediat a aquell que es tanque el pressupost, s’efectuarà una liquidació
quant a les quotes de formació professional efectivament percebudes, l’import de les
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quals s’incorporarà al pressupost de l’exercici següent, en cas d’existir signe positiu
respecte a les inicialment previstes per al dit exercici.
Dos. El 50 per cent, com a mínim, dels fons previstos en l’apartat anterior s’afectarà
al finançament de les iniciatives i conceptes següents:
– Formació de demanda, que comprén les accions formatives de les empreses i els
permisos individuals de formació.
– Formació d’oferta dirigida prioritàriament a treballadors ocupats.
– Accions de suport i acompanyament a la formació.
– Formació en les administracions públiques.
– Gastos de funcionament i inversió de la Fundació Tripartida per a la Formació en
l’Ocupació.
Al finançament de la formació en les administracions públiques es destinarà un 6,165
per 100 de la quantia indicada en el paràgraf primer d’este apartat.
Esta quantia, prèviament minorada en el percentatge corresponent a l’índex
d’imputació utilitzat per al càlcul de la quota d’acord amb la Llei 12/2002, de 23 de maig,
s’inclourà com a dotació diferenciada en el pressupost de gastos del Servici Públic
d’Ocupació Estatal per a la seua aportació dinerària a l’Institut Nacional d’Administració
Pública, adscrit al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en tres lliuraments en
els mesos de febrer, abril i juny. En el pressupost de l’Institut Nacional d’Administració
Pública figuraran territorialitzats els fons corresponents a les comunitats autònomes i
ciutats de Ceuta i Melilla per al finançament de la formació contínua dels seus empleats
públics. L’abonament dels dits fons serà realitzat des de l’Institut Nacional d’Administració
Pública per mitjà de transferència nominativa a cada comunitat i ciutat autònoma, a
excepció de la Comunitat Autònoma del País Basc.
El Servici Públic d’Ocupació Estatal lliurarà a la Fundació Tripartida per a la Formació
en l’Ocupació els fons per al finançament dels seus gastos de funcionament i inversió.
L’esmentat lliurament s’efectuarà per quartes parts, en la segona quinzena natural de
cada trimestre. La Fundació haurà de presentar anualment i abans del 30 d’abril de
l’exercici següent, davant del Servici Públic d’Ocupació Estatal, la justificació comptable
dels gastos realitzats amb càrrec als fons assignats per al seu funcionament.
El 50 per cent restant es destinarà inicialment a finançar les accions formatives
dirigides prioritàriament a treballadors desocupats, així com els programes públics
d’ocupació formació.
El finançament de la formació teòrica del contracte per a la formació i l’aprenentatge
es realitzarà de conformitat amb el que s’establisca en la normativa reglamentària que
regule la impartició i les característiques de la formació rebuda pels treballadors.
Tres. Les comunitats autònomes amb competències estatutàriament assumides en
matèria de polítiques actives d’ocupació rebran del Servici Públic d’Ocupació Estatal les
transferències de fons per al finançament de les subvencions en l’àmbit de la formació
professional per a l’ocupació gestionades per les dites comunitats, en la quantia que
resulte d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.
Quatre. Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional
disposaran d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors, d’acord amb el que
establix el capítol II del Reial Decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el
subsistema de formació professional per a l’ocupació, que resultarà d’aplicar a la quantia
ingressada per l’empresa en concepte de formació professional durant l’any 2012 el
percentatge de bonificació que, segons la grandària de les empreses, s’establix a
continuació:
a) Empreses de 6 a 9 treballadors: 100 per cent.
b) De 10 a 49 treballadors: 75 per cent.
c) De 50 a 249 treballadors: 60 per cent.
d) De 250 o més treballadors: 50 per cent.
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Les empreses d’1 a 5 treballadors disposaran d’un crèdit de bonificació per empresa
de 420 euros, en compte d’un percentatge. Així mateix, podran beneficiar-se d’un crèdit
de formació, en els termes establits en la mencionada normativa, les empreses que
durant l’any 2013 òbriguen nous centres de treball, així com les empreses de nova
creació, quan incorporen a la seua plantilla nous treballadors. En estos supòsits, les
empreses disposaran d’un crèdit de bonificacions l’import del qual resultarà d’aplicar al
nombre de treballadors de nova incorporació la quantia de 65 euros.
Les empreses que durant l’any 2013 concedisquen permisos individuals de formació
als seus treballadors disposaran d’un crèdit de bonificacions per a formació addicional al
crèdit anual que els correspondria de conformitat amb el que establix el paràgraf primer
d’este apartat per l’import que resulte d’aplicar els criteris determinats per orde del
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. El crèdit addicional assignat al conjunt de les
empreses que concedisquen els esmentats permisos no podrà superar el 5 per cent del
crèdit establit en el pressupost del Servici Públic d’Ocupació Estatal per al finançament de
les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social per formació professional per a
l’ocupació.
Huitanta-sis.

Suspensió normativa.

Queda sense efecte per a l’exercici 2013 el que preveu l’article 2 ter 4 de la Llei
Orgànica 4/2000, d’11 de gener.
Huitanta-set.

Creació d’agències estatals.

U. Durant l’exercici 2013 no es crearan agències estatals de les previstes en la Llei
28/2006, de 18 de juliol, d’Agències Estatals per a la Millora dels Servicis Públics.
Dos. S’exceptua del que disposa l’apartat anterior la creació de l’Agència Estatal per
a la Investigació, segons el que preveu la disposició addicional dotze de la Llei 14/2011,
d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que es durà a terme sense augment
de gasto públic, no es finançarà amb crèdits del pressupost financer de l’Estat i el règim
de vinculació i de variacions de la qual s’establirà en llei de pressupostos. Els estatuts de
l’Agència hauran de garantir que totes les seues funcions de finançament i foment de la
investigació es desenrotllen d’acord amb el model dels programes d’investigació
europeus, estrictament competitius i sotmesos exclusivament a criteris d’avaluació
científica i tècnica d’acord amb el que establix l’article 5 de la Llei de la Ciència, la
Tecnologia i la Innovació.
La creació d’esta agència no podrà suposar, en cap cas, increment net d’estructura o
de personal, es dotarà, exclusivament, per mitjà de la corresponent redistribució d’efectius,
i el seu funcionament haurà de dur-se a terme amb els mitjans materials de què disposa
actualment l’Administració.
Huitanta-huit.
1.

Obres d’interés general.

Es declaren d’interés general les obres següents:

Obres de millora d’infraestructures rurals a:
Aragó:
–
–
–
–
–
–

Formiche Bajo (Terol).
Berge (Terol).
Lidón a Visiedo (Terol).
Loscos-Santa Cruz Nogueras (Terol).
Guadalaviar (Terol).
Puente Valacloche-Cascante (Terol).

Ampliació del Canal de Navarra, 1a fase.
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S’aproven i es declaren d’interés general les obres hidràuliques corresponents a
l’ampliació de la 1a fase del Canal de Navarra per mitjà de la incorporació de 15.275 ha
en els interfluvis dels rius Ega i Arga, que s’incorporaran al conjunt d’obres hidràuliques
declarades d’interés general de l’embassament d’Itoiz i el Canal de Navarra.
Obres de millora de qualitat de les aigües superficials en la conca del Duero:
– Emissari de Fuentespina a l’EDAR d’Aranda de Duero i mesures correctores de
l’abocament de Villalba de Duero
– Ampliació, millora i adequació de l’EDAR de Guijuelo i emissari
– Nova EDAR i emissari de La Bañeza
– Nova EDAR i emissari de Canicosa de la Sierra
– Nova EDAR i emissari de Palacios de la Sierra-Castrovido-Hacinas i Castrillo de la
Reina
– Remodelació EDAR i emissari de Quintanar de la Sierra
– Nova EDAR i emissari de Vilvestre del Pinar
– Emissari de Pelabravo-Assut de Villagonzalo
– Emissari d’Arapiles-Las Torres-Carbajosa
– Nova EDAR d’El Payo
– Nova EDAR d’El Sahugo
– Col·lector d’El Bodón
– Eliminació de nutrients i millora d’EDAR de Zamora i emissaris de l’Alfoz (Morales
del Vino, Monfarracinos, Villaralbo i altres)
– Eliminació de nutrients i ampliació d’EDAR de Venta de Baños i emissari
– Millora EDAR i emissari de Cuéllar
– Eliminació de nutrients i millora d’EDAR i emissaris de Medina del Campo
– Eliminació de nutrients i millora d’EDAR i emissaris d’Iscar
– Eliminació de nutrients i millora d’EDAR i emissaris de Tordesillas
– Eliminació de nutrients i millora d’EDAR i emissaris de Tudela de Duero
– Eliminació de nutrients i millora d’EDAR i emissaris de Cantalejo
– Eliminació de nutrients i millora d’EDAR i emissaris de Benavente
– Eliminació de nutrients i millora d’EDAR i emissaris de Toro
– Eliminació de nutrients i millora d’EDAR i emissaris d’Arévalo
– Eliminació de nutrients i millora d’EDAR i emissaris de Peñaranda de Bracamonte
– Nova EDAR i emissaris d’El Barco de Ávila
– Millora i remodelació EDAR, terciari i emissari de La Granja de San Ildefonso
2. Les obres incloses en esta disposició addicional portaran implícites les
declaracions següents:
a) La d’utilitat pública als efectes previstos en els articles 9, 10 i 11 de la Llei de 16
de desembre de 1954, d’Expropiació Forçosa.
b) La d’urgència als efectes de l’ocupació dels béns afectats a què es referix l’article
52 de la Llei d’Expropiació Forçosa.
Huitanta-nou. Règim aplicable als servicis ferroviaris gestionats per FEVE que
discórreguen sobre xarxa ferroviària d’interés general d’ample mètric, a partir de la
seua data d’extinció.
A partir de la data d’extinció de FEVE segons el que establix l’article 2 del Reial Decret
Llei 22/2012, de 20 de juliol, pel qual s’adopten mesures en matèria d’infraestructures i
servicis ferroviaris, amb la finalitat de garantir l’eficiència en la gestió dels servicis públics
que exigix l’actual situació econòmica i l’adequada continuïtat en la seua prestació, es
produiran els efectes següents:
a) Es deroga la disposició transitòria quinta de la Llei 39/2003, de 17 de novembre,
del Sector Ferroviari.
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b) L’entitat pública empresarial RENFE-Operadora, en quant se subroga legalment
en la prestació dels servicis realitzats en la dita xarxa per l’entitat pública empresarial
FEVE, conserva el dret a explotar la capacitat de xarxa que esta estiga utilitzant
efectivament en la dita data. La mateixa facultat correspondrà a ADlF per als treballs
inherents a la seua pròpia activitat.
c) Seran aplicables a les Iínies d’ample mètric de titularitat estatal les disposicions
aplicables a la Xarxa Ferroviària d’Interés General en matèria de seguretat en la circulació,
autorització i manteniment de material rodant, personal ferroviari, centres mèdics i de
formació del personal ferroviari. No obstant això, fins que no es desplegue la nova
normativa tècnica específica per al sistema ferroviari d’ample mètric, regiran les
disposicions actualment aplicables en el dit sistema ferroviari.
d) A més, s’entendrà que l’autorització de seguretat i certificat de seguretat de què
disposen, respectivament, ADlF i RENFE-Operadora estenen els seus mateixos efectes a
les Iínies d’ample mètric. Així mateix, es consideraran homologats els centres de formació
i de reconeixement mèdic del personal ferroviari i els centres de manteniment de material
rodant que feien estes funcions a FEVE, així com el material rodant autoritzat per FEVE
per a circular per les mateixes línies
e) Com a conseqüència del que establix l’apartat anterior, tot el personal procedent
de FEVE que continue exercint la seua activitat en relació amb els servicis que es presten
sobre la xarxa ferroviària d’interés general d’ample mètric es considerarà degudament
autoritzat per a la realització de les mateixes funcions i comeses que feien relacionades
amb la seguretat en la circulació i els seran aplicables els mateixos requisits psicofísics i
funcionals que se’ls aplicaven fins a la data d’extinció de FEVE.
Sense perjuí de l’anterior, tot el personal procedent de FEVE mantindrà les seues
condicions retributives i sociolaborals en els termes establits en els apartats 4, 5 i 6 de
l’article 2 del Reial Decret Llei 22/2012, de 20 de juliol, pel qual s’adopten mesures en
matèria d’infraestructures i servicis ferroviaris, sense que es puga generar increment de la
massa salarial global.
Noranta. Participació de la Comunitat Foral de Navarra en els grups de treball de
l’ECOFIN.
El Govern de la Nació es compromet a iniciar les vies de diàleg i adoptar els acords
oportuns amb el Govern de la Comunitat Foral de Navarra amb l’objecte de garantir-ne la
participació en els grups de treball de l’ECOFIN, integrada en la delegació corresponent
de l’Estat, quan s’hi tracten assumptes vinculats a la singularitat financerofiscal de
Navarra, derivada del seu caràcter foral emparat en la Constitució Espanyola, la Llei
orgànica de millorament i reintegració del règim foral de Navarra i la Llei que regula el
conveni econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra.
Noranta-u.

Infraestructures educatives de Ceuta i Melilla.

En el marc de la normativa aplicable en la matèria, el Govern iniciarà les actuacions
necessàries per a adequar les infraestructures educatives de les ciutats autònomes de
Ceuta i Melilla a les necessitats en relació amb els centres públics d’educació primària i
secundària.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Règim transitori aplicable a les pensions d’orfandat de Classes Passives,
reconegudes a l’empara de la legislació vigent el 31 de desembre de 1984.
Els pensionistes d’orfandat de Classes Passives reconegudes a l’empara de la
legislació vigent el 31 de desembre de 1984 que, en la data d’entrada en vigor de la
present llei, compatibilitzen la percepció de la dita pensió amb qualsevol renda o ingrés
substitutiu del salari, hauran d’optar per percebre’n una o altra.
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El dret d’opció a què fa referència el paràgraf anterior es podrà exercir, per una sola
vegada, en el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor de la present norma.
Transcorregut este termini sense que s’haja exercit l’opció, s’entendrà que opten per
percebre les rendes o ingressos substitutius del salari i se suspendrà l’abonament de la
pensió d’orfandat per mesos complets fins que cesse la referida causa d’incompatibilitat,
sense perjuí que es tramite, conforme al procediment establit, el reintegrament de les
mensualitats de pensió indegudament percebudes.
Segona. Reintegrament de beneficis en la cotització no deduïts amb anterioritat a
l’entrada en vigor de la present llei.
El termini de tres mesos per a sol·licitar el reintegrament de l’import dels beneficis en
la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, en el supòsit a
què es referix l’article 77.tres de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’orde social, es computarà a partir de la data d’entrada en vigor d’esta
llei quan la falta de deducció d’estos beneficis s’haja produït amb anterioritat a eixa data.
Tercera.

Indemnització per residència del personal al servici del sector públic estatal.

Durant l’any 2013, la indemnització per residència del personal en actiu del sector
públic estatal continuarà meritant-se en les àrees del territori nacional que la tenen
reconeguda, en les mateixes quanties vigents el 31 de desembre de 2012.
No obstant això, els que percebien la indemnització per residència en quanties
superiors a les establides per al personal del sector públic estatal continuaran meritant-la
sense cap increment l’any 2013.
Quarta. Complements personals i transitoris.
U. Els complements personals i transitoris i la resta de retribucions que tinguen
caràcter anàleg es regiran per la seua normativa específica i pel que disposa esta llei.
Dos. Els complements personals i transitoris reconeguts en compliment del que
disposa l’article 13 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 1985, al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
es mantindran en les mateixes quanties que el 31 de desembre de 2012 i seran absorbits
per les millores que puguen derivar-se del canvi de lloc de treball.
Inclús en cas que el canvi de lloc de treball determine una disminució de retribucions,
es mantindrà el complement personal transitori fixat en el moment de l’aplicació del nou
sistema, a l’absorció del qual s’imputaran les millores que puguen derivar-se del canvi de
lloc de treball.
En cap cas es consideraran els triennis, el complement de productivitat ni les
gratificacions per servicis extraordinaris.
Tres. Els complements personals i transitoris reconeguts al personal de les Forces
Armades i dels cossos de la Guàrdia Civil i Nacional de Policia, així com al personal
funcionari de l’Administració de la Seguretat Social i a l’estatutari de l’Institut Nacional de
Gestió Sanitària, i resta de personal amb dret a percebre estos complements, es regiran
per les mateixes normes establides en l’apartat dos anterior.
Quatre. Els complements personals i transitoris reconeguts al personal destinat a
l’estranger s’absorbiran aplicant les mateixes normes establides per al que preste servicis
en territori nacional, sense perjuí que es puguen suprimir quan el funcionari afectat canvie
de país de destinació.
Quinta. Compensació fiscal per percepció de determinats rendiments del capital
mobiliari amb període de generació superior a dos anys en el 2012.
U. Tindran dret a la deducció regulada en esta disposició els contribuents que en el
període impositiu 2012 integren en la base imposable de l’estalvi qualsevol dels següents
rendiments del capital mobiliari:
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a) Rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis a què es referix
l’article 25.2 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, procedents d’instruments financers
contractats amb anterioritat a 20 de gener de 2006 i als quals els hauria sigut aplicable el
percentatge de reducció del 40 per cent previst en l’article 24.2.a) del text refós de la Llei
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2004, de 5 de març, per tindre un període de generació superior a dos anys.
b) Rendiments derivats de percepcions en forma de capital diferit a què es referix
l’article 25.3.a) 1r de la Llei 35/2006 procedents d’assegurances de vida o d’invalidesa
contractades amb anterioritat al 20 de gener de 2006 i als quals els haurien sigut
aplicables els percentatges de reducció del 40 o 75 per cent previstos en els articles
24.2.b) i 94 del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Dos. La quantia d’esta deducció serà la diferència positiva entre la quantitat resultant
d’aplicar els tipus de gravamen de l’estalvi previstos en l’apartat 2 de l’article 66 de la Llei
35/2006 al saldo positiu resultant d’integrar i compensar entre si l’import total dels
rendiments nets previstos en l’apartat anterior, i l’import teòric de la quota íntegra que
hauria resultat si estos rendiments s’hagueren integrat en la base liquidable general amb
aplicació dels percentatges indicats en l’apartat anterior.
Tres. L’import teòric de la quota íntegra a què es referix l’apartat anterior serà el
següent:
a) Quan el saldo resultant d’integrar i compensar entre si els rendiments a què es
referix l’apartat u anterior, aplicant-hi els percentatges de reducció previstos en els articles
24.2, 94 i disposició transitòria sexta del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques en la redacció vigent el 31 de desembre de 2006, siga zero o
negatiu, l’import teòric de la quota íntegra serà zero.
b) Quan el saldo resultant d’integrar i compensar entre si els rendiments previstos
en l’apartat u anterior, aplicant-hi els percentatges de reducció previstos en els articles
24.2, 94 i disposició transitòria sexta del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques en la redacció vigent el 31 de desembre de 2006, siga positiu,
l’import teòric de la quota íntegra serà la diferència positiva entre la quota resultant
d’aplicar a la suma de la base liquidable general i del saldo positiu anteriorment assenyalat
el que disposen els articles 63.1.1r i 74.1.1r, així com l’escala prevista en la lletra a) de
l’apartat 1 de la disposició addicional trenta-cinc de la Llei 35/2006, i la quota corresponent
d’aplicar allò que s’ha assenyalat en els dits preceptes a la base liquidable general.
Quatre. Per a la determinació del saldo a què es referix l’apartat tres anterior, només
s’aplicaran les reduccions previstes en els articles 24.2.b) i 94 del text refós de la Llei de
l’Impost a la part del rendiment net que corresponga a primes satisfetes fins al 19 de
gener de 2006, i les posteriors quan es tracte de primes ordinàries previstes en la pòlissa
original del contracte d’assegurança.
A l’efecte de determinar la part del rendiment total obtingut que correspon a cada
prima del contracte d’assegurança de capital diferit, es multiplicarà el rendiment total pel
coeficient de ponderació que resulte del quocient següent:
En el numerador, el resultat de multiplicar la prima corresponent pel nombre d’anys
transcorreguts des que va ser satisfeta fins al cobrament de la percepció.
En el denominador, la suma dels productes resultants de multiplicar cada prima pel
nombre d’anys transcorreguts des que va ser satisfeta fins al cobrament de la percepció.
Cinc. L’entitat asseguradora comunicarà al contribuent l’import dels rendiments nets
derivats de percepcions en forma de capital diferit procedents d’assegurances de vida i
d’invalidesa corresponents a cada prima, calculats segons el que disposa l’apartat anterior
i amb l’aplicació dels percentatges de reducció previstos en els articles 24.2, 94 i
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disposició transitòria sexta del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques.
Sis. La quantia de la deducció calculada d’esta manera es restarà de la quota líquida
total, després de la deducció per l’obtenció de rendiments del treball o d’activitats
econòmiques a què es referix l’article 80 bis de la Llei 35/2006.
Sexta. Complements per a mínims en pensions de Classes Passives causades abans
d’1 de gener de 2013.
El requisit de residència en territori espanyol i la limitació de la quantia del complement
per a mínims a què fa referència l’article 27.2 del text refós de la Llei de Classes Passives
de l’Estat, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, no s’exigirà ni serà
aplicable, respectivament, a les pensions el fet causant de les quals siga anterior a l’1 de
gener de 2013.
Sèptima.

Ajornament d’entrada en vigor.

Els efectes de la disposició addicional cinquanta-huit de la Llei General de la Seguretat
Social, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, introduïda per
l’article 7 de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització
del sistema de Seguretat Social, en virtut de la qual s’amplia la cobertura per accidents de
treball i malalties professionals a tots els règims de la Seguretat Social respecte dels
treballadors que causen alta a partir de l’1 de gener de 2013, s’ajornen per un any. Fins
llavors seguirà vigent el règim jurídic existent el 31 de desembre de 2012.
Octava. Associació i adhesió a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals
de la Seguretat Social.
1. L’associació de les empreses i l’adhesió dels treballadors pel seu compte a les
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social per a la
gestió de les prestacions i servicis de la Seguretat Social que tenen atribuïda per l’article
68 de la Llei General de la Seguretat Social, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/1994, de 20 de juny, mantindran la seua vigència fins a l’entrada en vigor de la norma
per la qual s’actualitza el règim jurídic d’aquelles, prevista en la disposició addicional
catorze de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del
sistema de Seguretat Social, en la qual es regularan el període de vigència i els termes i
condicions de l’associació i adhesió.
El que establix el paràgraf anterior serà aplicable, així mateix, a les associacions i
adhesions que es formalitzen a partir de l’1 de gener de 2013.
2. Durant el període transitori establit en l’apartat anterior, els empresaris associats i
els treballadors adherits podran resoldre anticipadament la seua vinculació a la mútua en
els supòsits d’irregularitats en la dispensació de les prestacions i servicis públics deguts,
d’insuficiència financera de l’entitat en els termes de l’article 74.1 de la Llei General de la
Seguretat Social o de l’adopció de les mesures cautelars previstes en este, en els termes
que establisca el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, qui així mateix regularà el
procediment administratiu per a acordar-la.
Novena. Modificació de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció
integral de les víctimes del terrorisme.
La modificació de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció
integral de les víctimes del terrorisme, introduïda per la disposició final vint-i-set, produirà
efectes des del 23 de setembre de 2011.
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DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera. Derogació de la disposició final segona del Reial Decret Llei 7/2010, de 7 de
maig, pel qual es crea el Fons de Suport a la República Hel·lènica i s’autoritza un
crèdit extraordinari per import de 9.794.387.450 euros per a la seua dotació.
Es deroga la disposició final segona «Vigència del Fons de Suport a la República
Hel·lènica» del Reial Decret Llei 7/2010, de 7 de maig, pel qual es crea el Fons de Suport
a la República Hel·lènica i s’autoritza un crèdit extraordinari per import de 9.794.387.450
euros per a la seua dotació.
Segona. Derogació de la disposició addicional trenta-huit de la Llei 27/2011, d’1 d’agost,
sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.
Queda derogada la disposició addicional trenta-huit de la Llei 27/2011, d’1 d’agost,
sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.
Tercera. Derogació de la disposició addicional huitanta-u de la Llei 2/2012, de 29 de
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.
Es deroga la disposició addicional huitanta-u de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.
Quarta. Derogació en matèria de subvencions al transport marítim i aeri per a residents
a les Canàries, Balears, Ceuta i Melilla.
Es deroguen la disposició addicional primera de la Llei 33/1987, de 23 de desembre,
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1988, la disposició addicional quaranta-quatre
de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2008, i la disposició addicional setanta-dos i disposició transitòria octava de la Llei 2/2012,
de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Modificació del text refós de la Llei de Classes Passives de l’Estat, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica el text refós de la
Llei de Classes Passives de l’Estat, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30
d’abril, en els termes següents:
U. Es modifica l’article 7 del text refós de la Llei de Classes Passives de l’Estat, que
queda redactat com seguix:
«Article 7.

Exercici.

1. El reconeixement dels drets passius l’hauran d’instar els mateixos
interessats o els seus representants legals, per si o per mitjà de mandatari designat
en forma, sense perjuí dels supòsits en què reglamentàriament es determine la
incoació d’ofici del procediment administratiu corresponent.
2. El dret al reconeixement de les prestacions podrà exercir-se des de
l’endemà del dia que tinga lloc el fet causant de la prestació de què es tracte, sense
perjuí que la retroactivitat màxima dels efectes econòmics de tal reconeixement
siga de tres mesos a comptar del dia primer del mes següent a la presentació de la
corresponent sol·licitud.»
La resta de l’article es queda amb la mateixa redacció.
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Dos. S’afig un nou apartat 3 a l’article 21 del text refós de la Llei de Classes Passives
de l’Estat, amb la redacció següent:
«Article 21.

Embargament de les pensions i suspensió del seu pagament.

…
3. Així mateix, els beneficiaris de pensions de Classes Passives que perceben
complements econòmics el gaudi dels quals es trobe condicionat a la residència
efectiva a Espanya podran ser citats a compareixença en les oficines de
l’administració competent amb la periodicitat que esta determine.
Si no es presenta la documentació requerida en el termini establit o no es
compareix davant de l’Administració, prèvia citació d’esta, el complement econòmic
serà objecte de suspensió cautelar. Si es presenta la informació sol·licitada o es
compareix transcorreguts més de 90 dies des de la sol·licitud o citació, es podrà
rehabilitar el complement econòmic, si és procedent, amb una retroactivitat màxima
de 90 dies.»
Tres. Es modifica l’apartat 2 de l’article 27 del text refós de la Llei de Classes
Passives de l’Estat, que queda redactat com seguix:
«Article 27. Revaloració de pensions, complements econòmics i limitacions en el
seu creixement.
...
2. Les pensions de Classes Passives reconegudes a l’empara de les
disposicions d’este text que no arriben a l’import mínim de protecció, establit en
atenció a la seua classe en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cada
exercici econòmic, podran ser complementades fins a este import, en els termes i
en la forma que reglamentàriament es determine, sempre que els seus beneficiaris
residisquen en territori espanyol.
L’import del complement econòmic en cap cas podrà superar la quantia
establida en cada exercici per a les pensions de jubilació i invalidesa en la seua
modalitat no contributiva i serà incompatible amb la percepció pel pensionista
d’ingressos anuals superiors als fixats a este efecte per l’esmentada llei.»
La resta de l’article es queda amb la mateixa redacció.
Quatre. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 2 de l’article 38 del text refós de
la Llei de Classes Passives de l’Estat, que queda redactat com seguix:
«Article 38.

Condicions del dret a pensió.

...
2. En els casos de separació o divorci, amb independència de les causes que
els hagen determinat, el dret a la pensió de viudetat, o si és el cas a la prestació
temporal, correspondrà a qui, reunint els requisits exigits en l’apartat anterior, siga
o haja sigut cònjuge legítim, en este últim cas sempre que no haja contret noves
noces o haja constituït una parella de fet en els termes a què es referix l’apartat 4.
Així mateix, es requerirà que les persones divorciades o separades judicialment
siguen creditores de la pensió compensatòria a què es referix l’article 97 del Codi
Civil i esta quedarà extingida a la mort del causant. En cas que la quantia de la
pensió de viudetat, o de la prestació temporal que corresponga, siga superior a la
pensió compensatòria, aquella es disminuirà fins a arribar a la quantia d’esta última,
sense que la pensió resultant puga ser objecte del complement regulat en el
número 2 de l’article 27 del present text refós. En tot cas, tindran dret a la pensió de
viudetat les dones que, inclús no sent creditores de pensió compensatòria, puguen
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acreditar que eren víctimes de violència de gènere en el moment de la separació
judicial o el divorci per mitjà de sentència ferma, o arxiu de la causa per extinció de
la responsabilitat penal per defunció; en defecte de sentència, a través de l’orde de
protecció dictada a favor seu o informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència
d’indicis de violència de gènere, així com per qualsevol altre mitjà de prova admés
en dret.
...».
La resta de l’article es queda amb la mateixa redacció.
Cinc. Es modifica l’article 58 del rext refós de la Llei de Classes Passives de l’Estat,
que queda redactat com seguix:
«Article 58.

Incompatibilitat amb ingressos.

1. Les pensions d’orfandat de Classes Passives en favor de majors de vinti-un anys reconegudes a l’empara de la legislació vigent el 31 de desembre de
1984 i que s’hagen causat amb anterioritat al 3 d’agost de 1984 en el cas del
personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, o amb
anterioritat a l’1 de gener de 1985 en qualsevol altre cas, sempre que els seus
perceptors no estiguen incapacitats per a tot tipus de treball des d’abans de complir
esta edat o a la data de la defunció del causant, seran incompatibles amb la
percepció d’ingressos per treball actiu que permeta la inclusió del seu titular en
qualsevol règim públic de Seguretat Social, i amb qualssevol altres rendes o
ingressos substitutius del salari.
2. La percepció de les pensions afectades per la incompatibilitat assenyalada
en l’apartat anterior quedarà en suspens per mesos complets, des del dia primer
del mes següent a l’inici de l’activitat o de l’abonament de les rendes o ingressos
que determinen la incompatibilitat fins a l’últim dia del mes en què es finalitze,
sense que això afecte els increments que hagen d’experimentar estes pensions,
d’acord amb el que disposa l’article 27 d’este text.
Com a excepció als efectes de la suspensió assenyalats en el paràgraf anterior,
si l’activitat o pagament incompatible s’inicia el dia primer d’un mes, la suspensió
de l’abonament de la pensió és procedent des del dia primer del mes en què es
realitze l’activitat incompatible.»
Sis. S’afig una nova disposició addicional, la catorze, al text refós de la Llei de
Classes Passives de l’Estat amb la redacció següent:
«Disposició addicional catorze.
de pares.

Dependència econòmica en les pensions en favor

Als efectes del reconeixement de les pensions en favor de pares, tant ordinàries
com extraordinàries, es presumirà que concorre el requisit de dependència
econòmica quan la suma en còmput anual de totes les rendes i ingressos de
qualsevol naturalesa que perceba la unitat familiar siga inferior al doble del salari
mínim interprofessional vigent.
En cas de famílies monoparentals, es presumirà que concorre el requisit de
dependència econòmica quan la suma indicada en el paràgraf anterior siga inferior
al salari mínim interprofessional vigent.»
Segona.

Modificació de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954.

Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida es modifica la Llei de 16 de
desembre de 1954, d’Expropiació Forçosa, en els termes següents:
U.

Es modifica l’apartat b) de l’article 32.1:
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«b) Dos funcionaris tècnics designats per la delegació d’Hisenda de la
província, que seran nomenats segons la naturalesa dels béns a expropiar.»
Dos.

S’afig a l’article 32.1 el següent apartat e):

«e) L’interventor territorial de la província o persona que legalment el
substituïsca.»
Tres. Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida es modifica l’article 58
que queda redactat com seguix:
«Si transcorren quatre anys sense que el pagament de la quantitat fixada com
a preu just es faça efectiu o es consigne, s’hauran de tornar a avaluar les coses o
drets objecte d’expropiació, d’acord amb els preceptes continguts en el capítol III
del present títol.
Una vegada efectuat el pagament o realitzada la consignació, encara que haja
transcorregut el termini de quatre anys, no serà procedent el dret a la retaxació.»
Quatre. Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida s’introduïx la següent
disposició addicional:
«En cas de nul·litat de l’expedient expropiatori, independentment de la causa
última que haja motivat la nul·litat, el dret de l’expropiat a ser indemnitzat estarà
justificat sempre que este acredite haver patit per eixa causa un dany efectiu i
indemnitzable en la forma i condicions de l’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.»
Tercera. Modificació de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de Construcció, Conservació i
Explotació de les Autopistes en Règim de Concessió.
U. Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, s’introduïxen les següents
modificacions en la Llei 8/1972, de 10 de maig, de Construcció, Conservació i Explotació
de les Autopistes en Règim de Concessió:
a)

L’article 14 quedarà redactat com seguix:
«Article 14.
1. El concessionari de l’autopista té dret a percebre dels usuaris de la via, per
la utilització de les instal·lacions viàries, el peatge que corresponga per aplicació de
les tarifes aprovades.
2. Els usuaris de les autopistes estaran obligats a abonar l’import del peatge
que corresponga segons la tarifa aprovada. L’impagament del peatge per part de
l’usuari constituïx una infracció administrativa que serà objecte de la corresponent
sanció d’acord amb la normativa de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, text articulat aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990,
de 2 de març, prèvia denúncia pels agents de policia encarregats de la vigilància
del trànsit o del personal del concessionari.
3. El personal de la societat concessionària de l’autopista denunciarà
l’impagament del peatge del presumpte infractor i podrà sol·licitar l’auxili de
l’autoritat pública encarregada de la vigilància del trànsit en casos de resistència a
la identificació per part de l’usuari.
4. La denúncia haurà de reunir els requisits suficients en relació amb la
identitat i elements constitutius de la infracció i tindrà valor probatori.
5. Abans de l’entrada en servici de qualsevol dels trams que componen
l’autopista, el concessionari haurà de constituir la fiança d’explotació en les
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condicions establides en els plecs de concessió i en quantia no inferior al 2 per cent
de la inversió total de cada tram en servici.»
b)

L’article 29 quedarà redactat com seguix:
«Article 29.
1. El concessionari de l’autopista i el seu personal hauran de cuidar la perfecta
aplicació de les normes i reglaments sobre ús, policia i conservació de l’autopista
concedida.
2. El personal encarregat de la vigilància de l’autopista, en absència dels
agents públics competents, i quan per l’excepcionalitat de la situació es requerisca,
podrà adoptar les disposicions necessàries amb vista a la regulació i ordenació del
trànsit formulant, si és el cas, les denúncies procedents d’acord amb la normativa
de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, i quedant investits temporalment
de caràcter d’autoritat. Les denúncies formulades pel personal de l’empresa
concessionària tindran valor de mitjà de prova per a acreditar els fets denunciats.
3. En les autopistes que tinguen implantat el sistema de peatge dinàmic o
telepeatge, per a acreditar els fets podrà utilitzar-se, prèvia homologació per
l’Administració, qualsevol sistema o mitjà tècnic, mecànic o de reproducció d’imatge
que identifique els vehicles, que constituirà mitjà de prova suficient en la denúncia
que formule el personal de l’empresa concessionària, degudament autoritzat a este
efecte, en el procediment sancionador per infracció de l’obligació relativa a la
utilització d’estos sistemes continguda en l’article 53.1 del text articulat de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.»

Dos. Amb efectes a partir d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida s’introduïx un
tercer apartat en l’article 18 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària amb el contingut següent:
«3. La circulació per autopistes o autovies subjectes a peatge, taxa o preu
públic requerirà el pagament del corresponent peatge, taxa o preu públic.»
Tres. Amb efectes a partir d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida es modifica
l’apartat g) de l’article 69.1 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, que quedarà redactat de la manera següent:
«g) El titular o l’arrendatari, en cas que conste en el Registre de Vehicles,
serà responsable de les infraccions per estacionament o d’impagament dels
peatges de les vies que ho tinguen regulat excepte en els supòsits en què el vehicle
tinga designat un conductor habitual o s’indique un conductor responsable del fet.»
Quarta. Modificació de la Llei 4/1990, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 1990.
Es fa una redacció nova de l’apartat dos de l’article 81 de la Llei 4/1990, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 1990, que queda redactat com seguix:
«Dos. 1. La societat Paradores de Turismo de España, SA, es regirà pel que
disposa el present precepte i per les normes de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
del Patrimoni de les Administracions Públiques, que li siguen aplicables.
Correspon la tutela funcional de Paradores de Turismo de España, SA, al
ministeri competent en matèria de turisme.
2. Paradores de Turismo de España tindrà com a finalitat la gestió i explotació,
directa o indirecta, de la xarxa d’establiments i instal·lacions turístiques de l’Estat, o
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dels que l’entitat adquirisca sota qualsevol forma jurídica que possibilite la seua
gestió, operativa o explotació. Paradores de Turismo de España podrà dur a terme
activitats relacionades amb les anteriors que siguen complementàries o compatibles
amb el seu objecte social.
En el compliment dels seus fins, la societat actuarà d’acord amb els principis de
rendibilitat, eficiència i sostenibilitat financera.
3. Les modificacions de l’objecte social i de la tutela funcional es regiran pel
que disposa la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques.»
Quinta. Modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica el text refós de la
Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de
juny.
U. Es modifica l’apartat 5 de l’article 20 del text refós de la Llei General de la
Seguretat Social, sobre l’ajornament de pagament dels deutes amb la Seguretat Social,
que queda redactat en els termes següents:
«Article 20.

Ajornament de pagament.

5. El principal del deute, els recàrrecs sobre este i les costes del procediment
que siguen objecte d’ajornament meritaran interés, que serà exigible des de la seua
concessió fins a la data de pagament, conforme a l’interés de demora que es trobe
vigent cada moment durant la duració de l’ajornament. Este interés s’incrementarà
en 2 punts si el deutor és eximit de l’obligació de constituir garanties per causes de
caràcter extraordinari».
Dos. Es modifica el paràgraf segon de l’article 128.1.a) del text refós de la Llei
General de la Seguretat Social, que queda redactat com seguix:
«Esgotat el termini de duració de tres-cents seixanta-cinc dies previst en el
paràgraf anterior, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a través dels òrgans
competents per a avaluar, qualificar i revisar la incapacitat permanent del
treballador, serà l’únic competent per a reconéixer la situació de pròrroga expressa
amb un límit de cent huitanta dies més, o bé per a determinar la iniciació d’un
expedient d’incapacitat permanent, o bé per a emetre l’alta mèdica, per curació o
per incompareixença injustificada als reconeixements mèdics convocats per
l’Institut Nacional de la Seguretat Social. De la mateixa manera, l’Institut Nacional
de la Seguretat Social serà l’únic competent per a emetre una nova baixa mèdica
en la situació d’incapacitat temporal quan aquella es produïsca en un termini de
cent huitanta dies naturals posteriors a l’alta mèdica esmentada per la mateixa
patologia o semblant, amb els efectes previstos en els paràgrafs següents.»
Sexta. Modificació de la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’Autonomia del Banc d’Espanya.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida es modifica el paràgraf primer
de l’article 6 bis de la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’Autonomia del Banc d’Espanya, que
queda redactat com seguix:
«El personal del Banc d’Espanya serà seleccionat respectant els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i està vinculat a este per una relació de dret
laboral. Sense perjuí de la seua autonomia en matèria de política de personal, el
Banc d’Espanya haurà d’aplicar per al seu personal mesures en matèria dels
gastos de personal equivalents a les establides amb caràcter general per al
personal al servici del sector públic, principalment en les lleis de pressupostos
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generals de l’Estat de cada any, i no podrà acordar, en cap cas, increments
retributius que globalment suposen un increment de la massa salarial superior als
límits fixats per a eixe col·lectiu.»
La resta de l’article manté la seua redacció.
Sèptima. Modificació de l’article 77 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’orde social.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, s’afig un nou apartat tres a
l’article 77 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’orde social, amb la redacció següent:
«Tres. Quan, per causa no imputable a l’Administració, els beneficis en la
cotització no s’hagen deduït en els termes establits reglamentàriament, es podrà
sol·licitar el reintegrament del seu import dins del termini de tres mesos, a comptar
de la data de presentació de la liquidació en què el respectiu benefici s’hauria
d’haver descomptat. Si no s’efectua la sol·licitud en este termini s’extingirà este
dret.
En cas que siga procedent el reintegrament en este supòsit, si no s’efectua dins
dels tres mesos següents a la data de presentació de la respectiva sol·licitud,
l’import a reintegrar s’incrementarà amb l’interés de demora previst en l’article 28.3
del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, que s’aplicarà al del benefici corresponent pel
temps transcorregut des de la data en què es presente la sol·licitud fins a la de la
proposta de pagament».
Octava. Modificació de la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de tabacs i
normativa tributària.
Amb efectes a partir d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida s’introduïxen les
següents modificacions en la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de
tabacs i normativa tributària:
U.

El quint paràgraf de l’exposició de motius queda redactat com seguix:
«S’establix que l’accés a la titularitat d’una expenedoria es durà a terme prèvia
convocatòria d’un procediment de subhasta, en la qual s’adjudicarà al millor preu
oferit i referida a zones o polígons definits amb criteris comercials, de rendibilitat,
de servici públic, de distàncies entre expenedories i de població. A la mencionada
subhasta podran concórrer els que amb plena capacitat d’obrar acrediten uns
criteris de selecció mínims determinats reglamentàriament com ara la solvència
tècnica i econòmica, les característiques del local, de l’entorn i de distàncies entre
expenedories que s’especifiquen, entre altres. Les condicions d’exercici de tal
activitat es configuraran en l’estatut concessional que aprovarà el Govern, en el
qual es potenciarà el caràcter comercial de les expenedories per a la millor atenció
del servici públic en el temps i l’espai.»

Dos.

Els apartats quatre i sis de l’article 4 queden redactats com seguix:

«Quatre. La concessió d’expenedories es farà prèvia convocatòria d’un
procediment de subhasta, en la qual s’adjudicarà al millor preu oferit, i referida a
zones o polígons definits amb criteris comercials, de rendibilitat, de servici públic,
de distàncies entre expenedories i de població. La subhasta serà convocada pel
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a qui correspondrà igualment, si és
el cas, la seua revocació, amb un informe previ en ambdós supòsits del Comissionat
per al Mercat de Tabacs.
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A la mencionada subhasta podran concórrer els que amb plena capacitat
d’obrar acrediten uns criteris de selecció mínims determinats reglamentàriament
com ara la solvència tècnica i econòmica, les característiques del local, de l’entorn i
de distàncies entre expenedories que s’especifiquen, entre altres.
La concessió tindrà una duració de vint-i-cinc anys. Vençut el termini de
vigència, es convocarà subhasta per a la provisió de noves expenedories. Fins a la
nova adjudicació, l’anterior concessionari podrà continuar prestant el servici amb
l’autorització prèvia del Comissionat per al Mercat de Tabacs.
Dins del termini de concessió, les expenedories poden ser transmeses a
qualsevol persona física que reunisca els requisits exigits per a ser concessionari,
amb l’autorització prèvia del Comissionat per al Mercat de Tabacs.
No podran sol·licitar la transmissió ni participar en subhastes aquells titulars
d’expenedories que hagen sigut sancionats per una infracció molt greu en els últims
cinc anys, o dos greus, en els últims tres anys, sempre que siguen fermes.»
«Sis. La concessió s’instrumentarà d’acord amb un plec concessional que
establirà les condicions del contracte, incloent-hi el cànon o prestació patrimonial
de caràcter públic a satisfer pel concessionari d’expenedories de tabac i timbre en
l’àmbit del monopoli de tabacs. L’import del cànon, basat en criteris de població i de
volum de negocis, es determinarà en les lleis anuals de pressupostos generals de
l’Estat. Les bases de la subhasta, les clàusules tipus dels plecs concessionals, les
condicions i requisits per a ser concessionari, els requisits per a la transmissió de la
concessió, les causes de la seua revocació, les obligacions de l’expenedor i, en
general, tot el que es referix a l’estatut concessional seran objecte de desplegament
per via reglamentària.»
Tres.

La disposició addicional quarta quedarà redactada com seguix:

«Disposició addicional quarta.
Les subhastes que es convoquen per a l’adjudicació d’expenedories a partir de
l’entrada en vigor de la present llei s’ajustaran als criteris establits en els apartats
tres, quatre i sis de l’article 4.»
Quatre. La disposició transitòria quinta queda redactada com seguix:
«Disposició transitòria quinta. Transmissió i vigència de les concessions
administratives existents amb anterioritat a l’1 de gener de 2013.
Totes aquelles concessions existents que amb anterioritat a l’1 de gener de
2013 tinguen un termini de vigència inferior a vint-i-cinc anys, per haver sigut
transmeses en aplicació del que disposa l’article 21 de la Llei 24/2005, de 18 de
novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, prorrogaran la seua
vigència cinc anys més a comptar del dia de la seua extinció.
Així mateix, totes aquelles concessions existents amb anterioritat a l’1 de gener
de 2013 sense termini de vigència limitada, per no haver sigut objecte de
transmissió a l’empara de l’autorització concedida en l’article 21 de la Llei 24/2005,
de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, tindran una
vigència temporal de 30 anys a comptar de la data de la primera transmissió que es
produïsca a partir d’1 de gener de 2013.
Vençut el termini de trenta anys, en els dos casos indicats en els dos paràgrafs
anteriors, les noves concessions d’expenedoria es convocaran, si és el cas, per
mitjà del procediment de subhasta. Fins a la nova adjudicació, l’anterior
concessionari podrà continuar prestant el servici amb l’autorització prèvia del
Comissionat per al Mercat de Tabacs.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 312

Divendres 28 de desembre de 2012

Secc. I. Pàg. 185

No podran sol·licitar la transmissió ni participar en subhastes aquells titulars
d’expenedories que hagen sigut sancionats per una infracció molt greu en els últims
cinc anys, o dos greus en els últims tres anys, sempre que siguen fermes.
Les concessions administratives existents el titular de les quals siga una
persona jurídica privada tindran una vigència de trenta anys des del 19 de
novembre de 2005.»
Cinc.

Els apartats 2 i 4 de l’annex queden redactats com seguix:
«2.

Seran subjectes passius:

a) Els sol·licitants que concórreguen a les subhastes per a l’adjudicació
d’expenedories de tabac i timbre.
b) Les persones físiques i jurídiques al favor de les quals s’atorguen les
autoritzacions de venda amb recàrrec o les seues renovacions.
c) Els concessionaris que insten l’obligatori reconeixement, homologació i
revisió de locals i magatzems en ocasió del canvi o modificació d’emplaçament,
transmissió d’expenedories i autorització d’obres o magatzems.
4.

Meritació.

Les taxes es meritaran, segons els casos, en el moment de depositar les
instàncies per a la subhasta de concessió d’expenedories, acordar-se l’autorització
o renovació de l’activitat de venda amb recàrrec o dictar-se l’acte d’homologació de
les instal·lacions.»
Novena. Modificació del Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’esta llei i vigència indefinida, es fa una nova
redacció de l’apartat 6 de l’article 8 del Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, que
queda redactat com seguix:
«6. Les contingències per les quals se satisfaran les prestacions anteriors
podran ser:
a) Jubilació: per a la determinació d’esta contingència caldrà ajustar-se al que
preveja el règim de Seguretat Social corresponent.
Quan no siga possible l’accés d’un partícip a la jubilació, la contingència es
considerarà produïda a partir que complisca els 65 anys d’edat, en el moment en
què el partícip no exercisca o haja cessat en l’activitat laboral o professional, i no es
trobe cotitzant per a la contingència de jubilació per a cap règim de la Seguretat
Social. No obstant això, podrà anticipar-se la percepció de la prestació corresponent
a partir dels seixanta anys d’edat, en els termes que s’establisquen
reglamentàriament.
Els plans de pensions podran preveure el pagament de la prestació
corresponent a la jubilació en cas que el partícip, siga quina siga la seua edat,
extingisca la seua relació laboral i passe a situació legal de desocupació en els
casos previstos en els articles 49.1.g), 51, 52 i 57.bis del text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors. Reglamentàriament podran establir-se condicions per al
manteniment o represa de les aportacions a plans de pensions en este supòsit.
A partir de l’accés a la jubilació, el partícip podrà continuar fent aportacions al
pla de pensions. No obstant això, una vegada iniciat el cobrament de la prestació
de jubilació o el cobrament anticipat de la prestació corresponent a jubilació, les
aportacions només podran destinar-se a les contingències de mort i dependència.
El mateix règim s’aplicarà, quan no siga possible l’accés a la jubilació, a les
aportacions que es facen a partir del compliment dels 65 anys d’edat.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 312

Divendres 28 de desembre de 2012

Secc. I. Pàg. 186

Reglamentàriament podran establir-se les condicions sota les quals es podran
reprendre les aportacions per a jubilació amb motiu de l’alta posterior en un règim
de Seguretat Social per exercici o represa d’activitat.
El que disposa la lletra a) s’entendrà sense perjuí de les aportacions a favor de
beneficiaris que duguen a terme els promotors dels plans de pensions del sistema
d’ocupació a l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 5 d’esta llei.
b) Incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i
permanent per a tot treball, i la gran invalidesa, determinades conforme al règim
corresponent de Seguretat Social.
Reglamentàriament podrà regular-se la destinació de les aportacions per a
contingències susceptibles de succeir en les persones incurses en estes situacions.
c) Mort del partícip o beneficiari, que pot generar dret a prestacions de
viudetat, orfandat o a favor d’altres hereus o persones designades.
d) Dependència severa o gran dependència del partícip regulada en la Llei de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
Als efectes del que preveu la disposició addicional primera d’esta llei, les
contingències que hauran d’instrumentar-se en les condicions establides en esta
seran les de jubilació, incapacitat, defunció i dependència previstes respectivament
en les lletres a), b), c) i d) anteriors.
Els compromisos assumits per les empreses amb els treballadors que
extingisquen la seua relació laboral amb aquelles i passen a situació legal de
desocupació en els casos previstos en el paràgraf tercer de la lletra a) anterior, que
consistisquen en el pagament de prestacions amb anterioritat a la jubilació, podran
ser objecte d’instrumentació, amb caràcter voluntari, d’acord amb el règim previst
en la disposició addicional primera d’esta llei, i en este cas se sotmetran a la
normativa financera i fiscal derivada d’esta.»
La resta de l’article manté la redacció actual.
Deu.

Modificació de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria.

Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica la Llei 21/2003,
de 7 de juliol, de Seguretat Aèria, en els termes següents:
U.

Es modifica l’article 72 per a addicionar-li els apartats 14 a 17 del tenor següent:
«14. Passatger en connexió: passatger que desembarcant en un aeroport
gestionat per Aena Aeropuertos, SA, en un vol, torna a embarcar amb el mateix
bitllet i en el mateix aeroport, en un termini màxim de 12 hores, a fi de fer un nou
trajecte amb un número de vol diferent i destinació diferent de la d’origen.
15. Aeroport estacional: aeroport en què en les temporades d’estiu i hivern,
immediatament anteriors i tancades, la mitjana mensual de trànsit de passatgers
durant una temporada respecte a la mitjana mensual de l’altra temporada estiga en
la proporció 65 per cent – 35 per cent o superior.
16. Temporada: el període de temps corresponent als mesos d’abril a octubre,
considerat com a temporada d’estiu, i als mesos de novembre a març, considerat
com a temporada d’hivern.
17. Vol de càrrega: vol per al transport exclusiu de mercaderies en què no
s’admet el transport conjunt d’estes i de passatgers.»

Dos.
1.

S’introduïxen les següents modificacions en l’article 75:

Es modifica l’apartat 4, que queda redactat en els termes següents:
«4. L’import mínim que cal pagar per operació en concepte d’aterratge i de
servicis de trànsit d’aeròdrom serà el següent:
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Import mínim per
operació-aterratge

Import mínim per
operació-servicis trànsit
d’aeròdrom

Madrid-Barajas.

154,62 €

71,88 €

Barcelona-El Prat.

136,19 €

71,48 €

Alacant, Gran Canària, Màlaga-Costa del Sol,
Palma de Mallorca i Tenerife Sud.

96,92 €

51,20 €

Bilbao, Fuerteventura, Girona, Eivissa, Lanzarote,
Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Nord i
València.

16,29 €

8,71 €

La Corunya, Almeria, Astúries, FGL Granada-Jaén,
Jerez, La Palma, Múrcia-San Javier, Reus,
Santander, Vigo i Saragossa.

10,82 €

6,18 €

Albacete, Algesires, Badajoz, Burgos, Ceuta,
Còrdova, Cuatro Vientos, Hierro, Osca-Pirineus,
La Gomera, Lleó, Logronyo, Melilla, Pamplona,
Sabadell, Salamanca, Sant Sebastià, Son Bonet,
Torrejón, Valladolid, Vitòria i resta d’aeroports
gestionats per Aena Aeropuertos SA.

5,86 €

4,31 €

Aeroport

El mínim per operació en concepte d’aterratge i servicis de trànsit aeri
d’aeròdrom no serà aplicable als vols d’escola i entrenament.»
2.

S’addiciona un nou apartat 8, amb la redacció següent:
«8. No obstant el que establix l’apartat 6, als vols de càrrega que operen fora
de l’horari operatiu dels aeroports del grup V se’ls aplicaran les quanties
arreplegades en els apartats 3 i 4 del present article.»

Tres.
1.

S’introduïxen les següents modificacions en l’article 78:

S’addiciona un paràgraf final a l’apartat 1, del tenor següent:
«Les quanties unitàries de les prestacions públiques per eixida de passatgers i
per seguretat per als passatgers en connexió es reduiran en un 20 per cent.»

2.

S’addiciona un nou apartat 4 amb la redacció següent:
«4. En els aeroports estacionals de les Balears, Canàries, Ceuta i Melilla, les
quanties unitàries de les prestacions públiques per eixida de passatgers i seguretat
es bonificaran en un 20 per cent durant els mesos de la temporada de menor
trànsit».

Quatre. S’addiciona un número a l’article 89, lletra a), amb la redacció següent:
«5. Servicis d’assistència de majordomia (càtering), grup de servicis número
11: les quanties en euros per cada aeronau el pes màxim de la qual a l’eixida estiga
comprés entre 56 i 71 tones mètriques o fracció seran les següents:
Aeroport

EEE

Internacional

Madrid-Barajas

29,88

49,80

Barcelona-El Prat

20,92

34,86

Alacant, Gran Canària, Tenerife Sud, Màlaga-Costa del Sol i
Palma de Mallorca

19,42

32,37
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Aeroport

EEE

Internacional

Bilbao, Fuerteventura, Girona, Eivissa, Lanzarote, Menorca,
Santiago, Sevilla, Tenerife Nord i València

14,94

24,90

Almeria, Astúries, la Corunya, Granada-Jaén, Jerez, La
Palma, Múrcia, Reus, Santander, Vigo i Saragossa

10,46

17,43

Albacete, Algesires, Badajoz, Burgos, Ceuta, Còrdova, Cuatro
Vientos, Hierro, Osca, La Gomera, Lleó, Logronyo, Melilla,
Sabadell, Salamanca, Sant Sebastià, Son Bonet, Pamplona,
Torrejón, Vitòria i Valladolid

5,98

9,96

Cinc. No obstant el que disposa l’article 73 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de
Seguretat Aèria, i amb efectes des de l’entrada en vigor d’esta Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2013 i vigència fins al 31 de desembre de 2013, les
quanties corresponents a la prestació per eixida de passatgers en l’aeroport de Girona Costa Brava seran les establides en l’apartat 2 de la disposició final vint-i-u de la Llei
2/2012, incrementades en el percentatge que resulte d’aplicar a la variació interanual de
l’índex de preus de consum (IPC) corresponent al mes d’octubre de 2012, publicat per
l’Institut Nacional d’Estadística, un increment de cinc punts.
Onze. Modificació de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica l’article 113 de la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, que
queda redactat com seguix:
«Article 113.

Formalització.

1. Amb les excepcions establides en l’apartat següent, els negocis jurídics
d’adquisició o alienació de béns immobles i drets reals es formalitzaran en
escriptura pública. Els arrendaments i la resta de negocis jurídics d’explotació
d’immobles, quan siguen susceptibles d’inscripció en el Registre de la Propietat,
s’hauran de formalitzar en escriptura pública per a poder ser inscrits. Els gastos
generats per això seran a costa de la part que haja sol·licitat l’esmentada
formalització.
2. Les cessions gratuïtes de béns immobles o drets reals sobre estos, quan el
cessionari siga una altra administració pública, organisme o entitat vinculada o
dependent, així com les alienacions d’immobles rústics el preu de venda dels quals
siga inferior a 150.000 euros, es formalitzaran en document administratiu, que serà
títol suficient per a la seua inscripció en el Registre de la Propietat.
3. Competix a la Direcció General del Patrimoni de l’Estat dur a terme els
tràmits conduents a la formalització notarial dels contractes i la resta de negocis
jurídics sobre béns i drets de l’Administració General de l’Estat a què es referix este
títol.
En l’atorgament de les escriptures exercirà la representació de l’Administració
General de l’Estat el director general del Patrimoni de l’Estat o funcionari en qui
delegue.
4. Els actes de formalització que, si és el cas, es requerisquen en les
adquisicions derivades de l’exercici de la potestat d’expropiació i del dret de
reversió, seran efectuats pel ministeri o organisme que els inste.
5. L’aranzel notarial que haja de satisfer l’Administració pública per la
formalització dels negocis patrimonials es reduirà en el percentatge previst en la
normativa aranzelària notarial.»
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Dotze. Amb efectes 1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es fa una redacció nova de
l’apartat a) del número 2 de l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, que queda redactat com seguix:
«2.

Podran concedir-se de manera directa les subvencions següents:

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, de
les comunitats autònomes o de les entitats locals, en els termes arreplegats en els
convenis i en la normativa reguladora d’estes subvencions.
Als efectes del que establix el paràgraf anterior, es considera com a subvenció
prevista nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat aquella en què
almenys la seua dotació pressupostària i beneficiari apareguen determinats en els
estats de gasto del pressupost. L’objecte d’estes subvencions haurà de quedar
determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució
de concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional
i econòmica del corresponent crèdit pressupostari.»
Tretze. Modificació de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies
nombroses.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica l’article 3.1.c) i 2
de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, que queda
redactada com seguix:
«1. Perquè es reconega i mantinga el dret a tindre la condició de família
nombrosa, els fills o germans hauran de reunir les condicions següents:
c) Dependre econòmicament de l’ascendent o ascendents. Es considerarà
que es manté la dependència econòmica quan:»
«2. El fill estiga incapacitat per al treball i la quantia de la seua pensió, si en
percep, no excedisca en còmput anual l’indicador públic de rendes d’efectes
múltiples (IPREM) vigent, incloent-hi 14 pagues, llevat que perceba pensió no
contributiva per invalidesa, i en este cas no operarà tal límit.»
La resta de l’article es queda amb la mateixa redacció.
Catorze.

Modificació de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Amb efectes a partir d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, de la manera següent:
U. Es fa una nova redacció de l’article 21 de la Llei 47/2003, General Pressupostària,
que queda redactat com seguix:
«1. Les obligacions de la Hisenda Pública estatal només són exigibles quan
resulten de l’execució dels pressupostos, de conformitat amb el que disposa esta llei,
de sentència judicial ferma o d’operacions no pressupostàries legalment autoritzades.
2. Si estes obligacions tenen per causa prestacions o servicis, el pagament
no podrà efectuar-se si el creditor no ha complit o garantit la seua correlativa
obligació.
3. En l’àmbit de la Hisenda Pública estatal, no podrà efectuar-se el
desembossament anticipat de les aportacions compromeses en virtut de convenis de
col·laboració i encàrrecs de gestió amb caràcter previ a l’execució i justificació de les
prestacions previstes en estos, sense perjuí del que puguen establir les disposicions
especials amb rang de llei que puguen resultar aplicables en cada cas.
No obstant això, el creditor de l’Administració, en els termes que es determinen
en el conveni de col·laboració o encàrrec de gestió, podrà tindre dret a percebre
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una bestreta per les operacions preparatòries que resulten necessàries per a
realitzar les actuacions finançades fins a un límit màxim del 10 per cent de la
quantitat total a percebre. En este cas, s’hauran d’assegurar els pagaments indicats
per mitjà de la prestació de garantia excepte quan el creditor de l’Administració siga
una entitat del sector públic estatal o la normativa reguladora del gasto de què es
tracte establisca el contrari.»
Dos. Es modifica l’article 47, de la Llei General Pressupostària, que queda redactat
com seguix:
«Article 47.

Compromisos de gasto de caràcter plurianual.

1. Podran adquirir-se compromisos de gastos que s’hagen d’estendre a
exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen, sempre que la seua execució
s’inicie en el mateix exercici i que no superen els límits i anualitats fixats en el
número següent.
2. El nombre d’exercicis a què poden aplicar-se els gastos no serà superior a
quatre. El gasto que s’impute a cada un dels exercicis posteriors no podrà excedir
la quantitat que resulte d’aplicar al crèdit inicial a què corresponga l’operació els
percentatges següents: en l’exercici immediat següent, el 70 per cent, en el segon
exercici, el 60 per cent, i en els exercicis tercer i quart, el 50 per cent.
En els contractes d’obra de caràcter plurianual, a excepció dels realitzats amb
la modalitat d’abonament total del preu, s’efectuarà una retenció addicional de
crèdit del 10 per cent de l’import d’adjudicació en el moment que es realitze. Esta
retenció s’aplicarà a l’exercici en què finalitze el termini fixat en el contracte per a la
terminació de l’obra o al següent, segons el moment en què es preveja fer el
pagament de la certificació final. Estes retencions computaran dins dels
percentatges establits en este article.
Estes limitacions no seran aplicables als compromisos derivats de la càrrega
financera del deute i dels arrendaments d’immobles, incloent-hi els contractes
mixtos d’arrendament i adquisició.
3. El Govern, en casos especialment justificats, podrà acordar la modificació
dels percentatges anteriors, incrementar el nombre d’anualitats o autoritzar
l’adquisició de compromisos de gastos que s’hagen d’atendre en exercicis posteriors
en cas que no hi haja crèdit inicial. A este efecte, el ministre d’Hisenda, a iniciativa del
ministeri corresponent, elevarà al Consell de Ministres l’oportuna proposta, amb un
informe previ de la Direcció General de Pressupostos que acredite la seua coherència
amb la programació a què es referixen els articles 28 i 29 d’esta llei.
4. Els compromisos a què es referix este article s’especificaran en els escenaris
pressupostaris plurianuals i hauran de ser objecte de comptabilització separada.»
Tres. S’afig un nou apartat 5 a l’article 47 de la Llei 47/2003, General Pressupostària,
amb la redacció següent:
«5. No podran adquirir-se compromisos de gasto amb càrrec a exercicis futurs
quan es tracte de la concessió de subvencions a les quals siga aplicable el que
disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.»
La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Quatre. S’introduïx un nou article 47 bis en la Llei 47/2003, General Pressupostària,
amb la redacció següent:
«Article 47 bis.

Modificació i resolució de compromisos de gasto plurianuals.

En relació amb les obligacions nascudes de negocis o actes jurídics, formalitzats
de conformitat amb l’ordenament jurídic i dels quals deriven compromisos de gastos de
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caràcter plurianual adquirits d’acord amb el que establix l’article 47 d’esta llei, quan,
excepcionalment, en algun dels exercicis posteriors a aquell en què es va assumir el
compromís, la corresponent llei de pressupostos generals de l’Estat no autoritze crèdits
suficients per al compliment de les dites obligacions, s’actuarà de la manera següent:
1r) L’òrgan competent per a aprovar i comprometre el gasto estarà obligat a
comunicar tal circumstància al tercer, tan prompte com com se’n tinga coneixement.
2n) Sempre que ho permeten les disponibilitats dels crèdits, s’acordarà,
d’acord amb el procediment establit en les corresponents normes, la reprogramació
de les obligacions assumides per cada part, amb el consegüent reajustament
d’anualitats a les noves circumstàncies.
3r) Quan no resulte possible procedir en els termes indicats en el punt 2n)
anterior, l’òrgan competent acordarà la resolució del negoci seguint el procediment
establit en les corresponents normes, i fixant les compensacions que, si és el cas,
siguen procedents.
En aquells supòsits en què l’obligació de la Hisenda Pública estiga
condicionada, en el mateix negoci o acte jurídic del qual derive, a l’existència de
crèdit adequat i suficient en els Pressupostos Generals de l’Estat de cada un dels
exercicis per als quals es va comprometre, l’òrgan administratiu, amb caràcter previ
a acordar la resolució de la relació jurídica, valorarà el pressupost de gastos
autoritzat i el grau d’execució de l’objecte del negoci, a fi de considerar solucions
alternatives abans que opere la condició resolutòria, per a la qual cosa haurà de
notificar de manera fefaent al tercer tal circumstància.»
Cinc. Es modifica l’article 59 de la Llei General Pressupostària, que queda redactat
de la manera següent:
«A les modificacions relatives al pagament del deute públic, a les que afecten els
crèdits destinats a finançar les comunitats autònomes i entitats locals en aplicació
dels seus respectius sistemes de finançament, així com a les que no reduïsquen la
capacitat de finançament de l’Estat en l’exercici, computades en la forma establida en
l’article 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, no els serà aplicable respecte del seu finançament el que
establixen els articles 50, 54 i 58 de la present llei, a excepció dels crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit a què es referix l’article 58.c) anterior.»
Sis. Es fa una nova redacció de l’article 77 de la Llei General Pressupostària, que
queda redactat de la manera següent:
«Article 77.

Pagaments indeguts i la resta de reintegraments.

1. Als efectes d’esta llei es considera com a pagament indegut el que es fa
per error material, aritmètic o de fet, en favor de persona en qui no concórrega cap
dret de cobrament davant l’Administració respecte al dit pagament o en una quantia
que excedix la consignada en l’acte o document que va reconéixer el dret del
creditor.
2. El perceptor d’un pagament indegut total o parcial queda obligat a la seua
restitució. L’òrgan que haja comés l’error que va originar el pagament indegut
disposarà immediatament, d’ofici, la restitució de les quantitats indegudament
pagades d’acord amb els procediments reglamentàriament establits i, en defecte
de procediment específic, d’acord amb el que establisca el ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques o el d’Ocupació i Seguretat Social en l’àmbit de la
Seguretat Social.
3. La revisió dels actes dels quals es deriven reintegraments diferents dels
corresponents als pagaments indeguts a què es referix l’apartat 1 anterior es farà
d’acord amb els procediments de revisió d’ofici d’actes nuls o anul·lables, previstos
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en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o de conformitat amb els
procediments específics de reintegrament establits en les normes reguladores dels
distints ingressos, segons la causa que determine la seua invalidesa. L’efectivitat
dels ingressos per reintegrament se sotmetrà al que establix el capítol II del títol I
d’esta llei.
4. Salvant allò que establisca la normativa reguladora dels distints
reintegraments, el reintegrament de pagaments indeguts o declarats invàlids
d’acord amb el que establix l’apartat anterior meritarà l’interés previst en l’article 17
d’esta llei, des del moment que es va produir el pagament fins a la data en què
s’acorde la procedència del reintegrament, o, si és el cas, fins a la data en què el
perceptor procedisca a la devolució voluntària dels fons percebuts sense el previ
requeriment de l’Administració.
El que disposa el paràgraf anterior resultarà també aplicable en els casos en
què siga procedent el reintegrament de les quantitats percebudes de la Hisenda
Pública estatal per haver incomplit el perceptor dels fons les condicions establides
per a la seua entrega o per no haver-se justificat correctament el seu compliment.»
Set. Es fa una redacció nova de l’apartat 3 de l’article 98 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, que queda redactat com seguix:
«3. Les operacions relatives al deute de l’Estat es realitzaran en els mercats
financers d’acord amb les normes, regles, tècniques, condicions i clàusules usuals
en estos mercats, i es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge o la remissió a
una legislació o tribunals estrangers sempre que s’observe el que disposa l’article
23 d’esta llei.
En tot cas, l’orde en què es dispose la creació de deute de l’Estat inclourà les
clàusules d’acció col·lectiva adoptades en virtut del que preveu l’article 12.3 del
Tractat Constitutiu del Mecanisme Europeu d’Estabilitat. La legitimació es
reconeixerà, en juí i fora, als que siguen designats, pels procediments establits en
aquelles, representants dels tenidors dels títols emesos.»
Huit. Es fa una redacció nova de l’apartat 4 de l’article 136 de la Llei General
Pressupostària, de la manera següent:
«4. Les entitats que hagen d’aplicar principis comptables públics així com les
restants que no tinguen obligació de publicar els seus comptes en el Registre
Mercantil publicaran anualment en el «Boletín Oficial del Estado» el balanç de
situació i el compte del resultat economicopatrimonial o compte de pèrdues i
guanys, un resum dels restants estats que conformen els comptes anuals i l’informe
d’auditoria de comptes.
Quan les entitats anteriors formulen comptes anuals consolidats, publicaran
anualment en el «Boletín Oficial del Estado», a més de la informació indicada en el
paràgraf anterior, el balanç consolidat i el compte del resultat economicopatrimonial
o compte de pèrdues i guanys consolidat, un resum dels restants estats que
conformen els comptes anuals consolidats i l’informe d’auditoria de comptes.
A este efecte, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat determinarà el
contingut mínim de la informació a publicar.»
Nou. S’introduïx una nova disposició addicional, la dènou, en la Llei General
Pressupostària, de la manera següent:
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«Disposició addicional dènou. Imputació al pressupost de les anualitats dels
compromisos de gasto de caràcter plurianual.
1. Les anualitats que corresponguen a l’exercici que s’inicia de compromisos
de gasto de caràcter plurianual comptabilitzats en anys anteriors s’imputaran als
crèdits autoritzats en el pressupost del dit exercici.
Quan en l’esmentat pressupost no hi haja crèdit o este siga insuficient per a
imputar les dites anualitats als crèdits del departament ministerial o organisme del
sector públic administratiu estatal, se seguirà el procediment que s’indica en els
apartats següents d’esta disposició.
2. L’oficina de comptabilitat obtindrà una relació dels compromisos indicats en
l’apartat anterior que no s’hagen pogut imputar al nou pressupost amb l’especificació
dels distints expedients afectats, que remetrà al respectiu servici gestor amb la
indicació que en el termini de trenta dies haurà de comunicar a esta oficina les
actuacions a realitzar respecte als compromisos pendents de registre comptable
inclosos en la relació, d’acord amb el que disposa l’article 47 bis de la Llei 47/2003,
de 26 de novembre, General Pressupostària.
3. Si estes actuacions comporten anul·lacions d’operacions o reajustaments
d’anualitats, el servici gestor haurà de remetre els justificants i documents
comptables que les acrediten.
4. Si les esmentades actuacions suposen la tramitació d’expedients de
modificacions pressupostàries, i estos no s’han aprovat abans de la finalització del
termini de trenta dies mencionat anteriorment, el servici gestor haurà de comunicar
a l’oficina de comptabilitat, excepte en cas que es tracte de transferències de crèdit,
les retencions de crèdit que hauran de ser registrades en altres crèdits del seu
pressupost per un import igual al dels compromisos pendents de registre. El servici
gestor aplicarà estes retencions de crèdit als crèdits la minoració dels quals
ocasione menys trastorns per al servici públic. Una vegada aprovades les
modificacions pressupostàries i imputats els compromisos pendents de registre,
s’efectuarà l’anul·lació de les anteriors retencions de crèdit.
5. Si complit l’esmentat termini dels trenta dies, el servici gestor no ha
comunicat a l’oficina de comptabilitat les actuacions que cal fer respecte als
compromisos pendents de registre comptable, l’oficina de comptabilitat registrarà
d’ofici les retencions de crèdit per un import igual al de les dites operacions. Estes
retencions de crèdit s’aplicaran als crèdits que l’oficina de comptabilitat determine,
preferentment dins del mateix capítol i programa del pressupost a què
corresponguen. L’oficina de comptabilitat comunicarà al servici gestor les retencions
de crèdit efectuades d’ofici.
6. Fins al moment en què es determinen les actuacions definitives relatives
als compromisos pendents de registre, el servici gestor podrà sol·licitar a l’oficina
de comptabilitat l’anul·lació de les retencions de crèdit indicades en els apartats
anteriors, sempre que simultàniament esta oficina registre noves retencions de
crèdit, d’acord amb la comunicació rebuda del servici gestor, per un import igual al
de les retencions de crèdit a anul·lar, a fi que queden retinguts els crèdits en
aquelles dotacions la minoració de les quals ocasione menys trastorns per al servici
públic.
7. El registre en el sistema d’informació comptable de les retencions de crèdit
i de les anul·lacions de retencions de crèdit a què es referixen els apartats 4, 5 i 6
anteriors l’efectuaran les oficines de comptabilitat, a l’efecte de poder dur a terme el
control efectiu de la imputació definitiva de tots els compromisos pendents de
registre.
8. El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques aprovarà les normes
reguladores del procediment i operatòria a seguir per a la imputació comptable al
nou pressupost dels compromisos a què es referix la present disposició, així com
d’aquelles altres operacions comptabilitzades en els exercicis anteriors que s’hi
hagen d’imputar.
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El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques determinarà la informació
que s’ha d’incloure en els comptes anuals sobre els compromisos de gasto de
caràcter plurianual que no s’hagen pogut imputar al nou pressupost d’acord amb el
que establix esta disposició.»
Deu. Es modifica el segon paràgraf del punt 2 de la disposició transitòria primera de
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, que queda redactat com
seguix:
«A partir de l’1 de gener de 2014, al pressupost dels organismes autònoms a
què es referix esta disposició no s’adjuntarà el compte d’operacions comercials. A
este efecte, les esmentades operacions s’integraran en els corresponents estats de
gastos i ingressos dels Pressupostos Generals de l’Estat.»
La resta de la disposició manté la mateixa redacció.
Quinze. Modificació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida es modifica la disposició
transitòria dotze del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que queda redactada en els termes
següents:
«Disposició transitòria dotze. Determinació de la base liquidable de l’Impost sobre
Béns Immobles.
Fins al 31 de desembre de 2014 la determinació de la base liquidable de
l’Impost sobre Béns Immobles, atribuïda als ajuntaments en l’apartat 3 de l’article
77 d’esta llei, la farà la Direcció General del Cadastre, llevat que l’ajuntament
comunique a este centre directiu que la competència indicada serà exercida per
este. Esta comunicació s’haurà d’establir abans que finalitze el mes de febrer de
l’any en què assumisca l’exercici de la competència mencionada.»
Setze. Modificació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència.
S’afig un últim paràgraf a l’article 23 de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència, amb la redacció següent:
«Excepcionalment i de manera justificada, els servicis assenyalats en els
apartats anteriors podran prestar-se separadament, quan així es dispose en el
programa individual d’atenció. L’administració competent haurà de motivar esta
excepció en la resolució de concessió de la prestació.»
Dèsset. Modificació de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per al 2007.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica la disposició
addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per al 2007, en la redacció que en fa la disposició final octava de la Llei 26/2009,
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2010, que queda
redactada com seguix:
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U. La cotització a la Seguretat Social dels empresaris, siga quin siga el règim
d’enquadrament, i, si és el cas, dels treballadors pel seu compte inclosos en els règims
especials de Treballadors del Mar i de Treballadors pel seu Compte o Autònoms, per les
contingències d’accidents de treball i malalties professionals, es durà a terme, a partir de
l’1 de gener de 2013, en funció de l’activitat econòmica, ocupació o situació corresponent,
per mitjà de l’aplicació de la tarifa següent:
TARIFA PER A LA COTITZACIÓ PER ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES
PROFESSIONALS
QUADRO I
Codis CNAE-2009 i títol de l’activitat econòmica

01
0113
0119
0129
0130
014
0147
015
016
0164
017
02
03
v
w
0322
05
y
06
07
08
0811
09
10
101
102
106
107
108
11
12
13
1391
14
1411
1420
143
15

Agricultura, ramaderia, caça i servicis relacionats amb estes
Excepte:
Cultiu d’hortalisses, arrels i tubèrculs
Altres cultius no perennes
Altres cultius perennes
Propagació de plantes
Producció ramadera (excepte el 0147)
Avicultura
Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
Activitats de suport a l’agricultura, a la ramaderia i de preparació posterior a la collita
(excepte 0164)
Tractament de llavors per a reproducció
Caça, captura d’animals i servicis relacionats amb estes
Silvicultura i explotació forestal
Pesca i aqüicultura (excepte v, w i 0322)
Grup segon de cotització del Règim Especial del Mar
Grup tercer de cotització del Règim Especial del Mar
Aqüicultura en aigua dolça
Extracció d’antracita, hulla i lignit (excepte y)
Treballs habituals en interior de mines
Extracció de cru de petroli i gas natural
Extracció de minerals metàl·lics
Altres indústries extractives (excepte 0811)
Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, algeps, creta i
pissarra
Activitats de suport a les indústries extractives
Indústria de l’alimentació (excepte 101,102,106, 107 i 108)
Processat i conservació de carn i elaboració de productes carnis
Processat i conservació de peixos, crustacis i mol·luscos
Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
Fabricació de productes de forn i pastes alimentàries
Fabricació d’altres productes alimentaris
Fabricació de begudes
Indústria del tabac
Indústria tèxtil (excepte 1391)
Fabricació de teixits de punt
Confecció de peces de roba (excepte 1411, 1420 i 143)
Confecció de peces de roba de cuiro
Fabricació d’articles de pelleteria
Confecció de peces de roba de punt
Indústria del cuiro i del calçat

Tipus de cotització
IT

IMS

TOTAL

1,50

1,10

2,60

1,15
1,15
2,25
1,15
1,80
1,25
1,60
1,60

1,10
1,10
2,90
1,10
1,50
1,15
1,20
1,20

2,25
2,25
5,15
2,25
3,30
2,40
2,80
2,80

1,15
1,80
2,25
3,05
2,10
1,65
3,05
2,30
3,45
2,30
2,30
2,30
3,45

1,10
1,50
2,90
3,35
2,00
1,70
3,20
2,90
3,70
2,90
2,90
2,90
3,70

2,25
3,30
5,15
6,40
4,10
3,35
6,25
5,20
7,15
5,20
5,20
5,20
7,15

2,30
1,60
2,00
1,80
1,70
1,05
1,05
1,60
1,00
1,00
0,80
0,50
1,50
1,50
0,80
1,50

2,90
1,60
1,90
1,50
1,60
0,90
0,90
1,60
0,80
0,85
0,70
0,40
1,10
1,10
0,70
1,10

5,20
3,20
3,90
3,30
3,30
1,95
1,95
3,20
1,80
1,85
1,50
0,90
2,60
2,60
1,50
2,60
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QUADRO I
Codis CNAE-2009 i títol de l’activitat econòmica

16
1624
1629
17
171
18
19
20
204
206
21
22
23
231
232
2331
234
237
24
25
26
27
28
29
30
3091
3092
31
32
321
322
33
3313
3314
35
36
37
38
39
41
411
42
43
45
452
454
46
4623

Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria (excepte 1624
i 1629)
Fabricació d’envasos i embalatges de fusta
Fabricació d’altres productes de fusta; articles de suro, cistelleria i esparteria
Indústria del paper (excepte 171)
Fabricació de pasta paperera, paper i cartó
Arts gràfiques i reproducció de suports gravats
Coqueries i refinatge de petroli
Indústria química (excepte 204 i 206)
Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament;
fabricació de perfums i cosmètics
Fabricació de fibres artificials i sintètiques
Fabricació de productes farmacèutics
Fabricació de productes de cautxú i plàstic
Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (excepte 231, 232, 2331, 234 i
237)
Fabricació de vidre i productes de vidre
Fabricació de productes ceràmics refractaris
Fabricació de taulellets i taulells de ceràmica
Fabricació d’altres productes ceràmics
Tall, tallament i acabat de la pedra
Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
Fabricació de material i equip elèctric
Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabricació d’un altre material de transport (excepte 3091 i 3092)
Fabricació de motocicletes
Fabricació de bicicletes i de vehicles per a persones amb discapacitat
Fabricació de mobles
Altra indústria manufacturera (excepte 321, 322)
Fabricació d’articles de joieria i articles semblants
Fabricació d’instruments musicals
Reparació i instal·lació de maquinària i equip (excepte 3313 i 3314)
Reparació d’equips electrònics i òptics
Reparació d’equips elèctrics
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
Captació, depuració i distribució d’aigua
Arreplega i tractament d’aigües residuals
Arreplega, tractament i eliminació de residus; valorització
Activitats de descontaminació i altres servicis de gestió de residus
Construcció d’edificis (excepte 411)
Promoció immobiliària
Enginyeria civil
Activitats de construcció especialitzada
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (excepte 452 i 454)
Manteniment i reparació de vehicles de motor
Venda, manteniment i reparació de motocicletes i dels seus recanvis i accessoris
Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor i
motocicletes. Excepte:
Comerç a l’engròs d’animals vius

Tipus de cotització
IT

IMS

TOTAL

2,25

2,90

5,15

2,10
2,10
1,00
2,00
1,00
1,90
1,60
1,50

2,00
2,00
1,05
1,50
1,00
2,55
1,40
1,20

4,10
4,10
2,05
3,50
2,00
4,45
3,00
2,70

1,50
1,30
1,75
2,10

1,20
1,10
1,25
2,00

2,70
2,40
3,00
4,10

1,60
1,60
1,60
1,60
2,75
2,00
2,00
1,50
1,60
2,00
1,60
2,00
1,60
1,60
2,00
1,60
1,00
1,00
2,00
1,50
1,60
1,80
2,10
2,10
2,10
2,10
3,35
0,85
3,35
3,35
1,00
2,45
1,70
1,40

1,50
1,50
1,50
1,50
3,35
1,85
1,85
1,10
1,20
1,85
1,20
1,85
1,20
1,20
1,85
1,20
0,85
0,85
1,85
1,10
1,20
1,50
1,60
1,60
1,60
1,60
3,35
0,80
3,35
3,35
1,05
2,00
1,20
1,20

3,10
3,10
3,10
3,10
6,10
3,85
3,85
2,60
2,80
3,85
2,80
3,85
2,80
2,80
3,85
2,80
1,85
1,85
3,85
2,60
2,80
3,30
3,70
3,70
3,70
3,70
6,70
1,65
6,70
6,70
2,05
4,45
2,90
2,60

1,80

1,50

3,30
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QUADRO I
Codis CNAE-2009 i títol de l’activitat econòmica

4624
4632
4638
4672
4673
4674
4677
4690
47
473
49
494
50
51
52
x
5221
53
55
56
58
59
60
61
62
63
6391
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
742
75
77
78
781
79
80
81
811
82
8220

Comerç a l’engròs de cuiros i pells
Comerç a l’engròs de carn i productes carnis
Comerç a l’engròs de peixos, mariscos i altres productes alimentaris
Comerç a l’engròs de metalls i minerals metàl·lics
Comerç a l’engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris
Comerç a l’engròs de ferreteria, llanterneria i calefacció
Comerç a l’engròs de ferralla i productes de rebuig
Comerç a l’engròs no especialitzat
Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes (excepte 473)
Comerç al detall de combustible per a l’automoció en establiments especialitzats
Transport terrestre i per canonada (excepte 494)
Transport de mercaderies per carretera i servicis de mudança
Transport marítim i per vies navegables interiors
Transport aeri
Emmagatzematge i activitats annexes al transport (excepte x, 5221)
Càrrega i descàrrega; estiba i desestiba
Activitats annexes al transport terrestre
Activitats postals i de correus
Servicis d’allotjament
Servicis de menjars i begudes
Edició
Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, gravació de so i
edició musical
Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió
Telecomunicacions
Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica
Servicis d’informació (excepte 6391)
Activitats de les agències de notícies
Servicis financers, excepte assegurances i fons de pensions
Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte Seguretat Social
obligatòria
Activitats auxiliars als servicis financers i a les assegurances
Activitats immobiliàries
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial
Servicis tècnics d’arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques
Recerca i desenrotllament
Publicitat i estudis de mercat
Altres activitats professionals, científiques i tècniques (excepte 742)
Activitats de fotografia
Activitats veterinàries
Activitats de lloguer
Activitats relacionades amb l’ocupació (excepte 781)
Activitats de les agències de col·locació
Activitats de les agències de viatges, operadors turístics, servicis de reserves i
activitats relacionades amb estos
Activitats de seguretat i investigació
Servicis a edificis i activitats de jardineria (excepte 811)
Servicis integrals a edificis i instal·lacions
Activitats administratives d’oficina i altres activitats auxiliars a les empreses (excepte
8220 i 8292)
Activitats dels centres de crida

Tipus de cotització
IT

IMS

TOTAL

1,80
1,80
1,60
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
0,95
1,00
1,80
2,00
2,00
1,90
1,80
3,35
1,00
1,00
0,75
0,75
0,65
0,75

1,50
1,50
1,40
1,50
1,50
1,55
1,55
1,55
0,70
0,85
1,50
1,70
1,85
1,70
1,50
3,35
1,10
0,75
0,50
0,50
1,00
0,50

3,30
3,30
3,00
3,30
3,30
3,35
3,35
3,35
1,65
1,85
3,30
3,70
3,85
3,60
3,30
6,70
2,10
1,75
1,25
1,25
1,65
1,25

0,75
0,70
0,65
0,65
0,75
0,65
0,65

0,50
0,70
1,00
1,00
0,50
0,35
0,35

1,25
1,40
1,65
1,65
1,25
1,00
1,00

0,65
0,65
0,65
1,00
0,65
0,65
0,90
0,90
0,50
1,50
1,00
1,55
0,95
0,80

0,35
1,00
1,00
0,80
1,00
0,35
0,80
0,85
0,40
1,10
1,00
1,20
1,00
0,70

1,00
1,65
1,65
1,80
1,65
1,00
1,70
1,75
0,90
2,60
2,00
2,75
1,95
1,50

1,40
2,10
1,00
1,00

2,20
1,50
0,85
1,05

3,60
3,60
1,85
2,05

0,70

0,70

1,40
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QUADRO I
Codis CNAE-2009 i títol de l’activitat econòmica

8292
84
842
85
86
869
87
88
90
91
9104
92
93
u
94
95
9524
96
9602
9603
9609
97
99

Activitats d’envasament i empaquetatge
Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria (excepte 842)
Prestació de servicis a la comunitat en general
Educació
Activitats sanitàries (excepte 869)
Altres activitats sanitàries
Assistència en establiments residencials
Activitats de servicis socials sense allotjament
Activitats de creació, artístiques i espectacles
Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals (excepte 9104)
Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
Activitats de jocs d’atzar i apostes
Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment (excepte u)
Espectacles taurins
Activitats associatives
Reparació d’ordinadors, efectes personals i articles d’ús domèstic (excepte 9524)
Reparació de mobles i articles de parament
Altres servicis personals (excepte 9602, 9603 i 9609)
Perruqueria i altres tractaments de bellesa
Pompes fúnebres i activitats relacionades
Altres servicis personals n.c.o.p.
Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic
Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials

Tipus de cotització
IT

IMS

TOTAL

1,80
0,65
1,40
0,65
0,80
0,95
0,80
0,80
0,75
0,75
1,75
0,75
1,70
2,85
0,65
1,50
2,00
0,85
0,65
1,80
1,50
0,65
1,60

1,50
1,00
2,20
0,35
0,70
0,80
0,70
0,70
0,50
0,50
1,20
0,50
1,30
3,35
1,00
1,10
1,85
0,70
0,45
1,50
1,10
0,45
1,50

3,30
1,65
3,60
1,00
1,50
1,75
1,50
1,50
1,25
1,25
2,95
1,25
3,00
6,20
1,65
2,60
3,85
1,55
1,10
3,30
2,60
1,10
3,10

QUADRO II
Tipus aplicables a ocupacions i situacions en totes les activitats

a
b
d
f
g
h

Personal en treballs exclusius d’oficina.
Representants de comerç.
Personal d’oficis en instal·lacions i reparacions en edificis, obres i treballs de construcció
en general.
Conductors de vehicle automòbil de transport de mercaderies que tinga una capacitat de
càrrega útil superior a 3,5 tm.
Personal de neteja en general. Neteja d’edificis i de qualsevol tipus d’establiments. Neteja
de carrers.
Vigilants, guardes, guardes jurats i personal de seguretat.

Tipus de cotització
IT

IMS

TOTAL

0,65
1,00
3,35

0,35
1,00
3,35

1,00
2,00
6,70

3,35

3,35

6,70

2,10

1,50

3,60

1,40

2,20

3,60

Dos. Amb vista a l’aplicació del que establix l’apartat u anterior, es tindran en compte
les regles següents:
Primera. En els períodes de baixa per incapacitat temporal i altres situacions amb
suspensió de la relació laboral amb obligació de cotització, es continuarà aplicant el tipus
de cotització corresponent a l’activitat econòmica o ocupació respectiva.
Segona. Per a la determinació del tipus de cotització aplicable en funció del que
establix la tarifa continguda en esta disposició es prendrà com a referència allò que s’ha
previst en el quadre I per a identificar el tipus que s’hi assigna en funció de l’activitat
econòmica principal realitzada per l’empresa o pel treballador pel seu compte o autònom,
d’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009), aprovada
pel Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, i quant als codis que hi apareixen en relació amb
cada activitat.
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Quan en una empresa concórreguen, junt amb l’activitat principal, altra o altres
activitats que hagen de ser considerades auxiliars respecte d’aquella, el tipus de cotització
serà el que s’establisca per a l’activitat principal. Quan l’activitat principal de l’empresa
concórrega amb una altra que implique la producció de béns o de servicis que no
s’integren en el procés productiu de la primera i disposen de mitjans de producció
diferents, el tipus de cotització aplicable respecte als treballadors ocupats en esta serà el
previst per a l’activitat econòmica en què esta quede enquadrada.
Quan els treballadors pel seu compte facen diverses activitats que donen lloc a una
única inclusió en el Règim Especial de Treballadors pel seu Compte o Autònoms, el tipus
de cotització aplicable serà el més elevat dels establits per a les activitats que duga a
terme el treballador.
Tercera. No obstant el que s’ha indicat en la regla anterior, quan l’ocupació exercida
pel treballador per compte d’altri, o la situació en què este es trobe, es corresponguen
amb alguna de les enumerades en el quadre II, el tipus de cotització aplicable serà el
previst en l’esmentat quadre per a l’ocupació o la situació de què es tracte, fins que esta
diferisca del que corresponga quant a l’activitat de l’empresa.
Tres. La determinació del tipus de cotització aplicable serà efectuada, en els termes
que reglamentàriament s’establisquen, per la Tresoreria General de la Seguretat Social
en funció de l’activitat econòmica declarada per l’empresa o pel treballador autònom o, si
és el cas, per les ocupacions o les situacions dels treballadors, amb independència que,
per a la formalització de la protecció enfront de les contingències professionals, s’haja
optat a favor d’una entitat gestora de la Seguretat Social o d’una entitat col·laboradora
d’esta.
Quatre. El Govern realitzarà el corresponent ajust anual dels tipus de cotització
inclosos en la tarifa recollida en esta disposició, així com l’adaptació de les activitats
econòmiques a les noves classificacions CNAE que s’aproven i la supressió progressiva
de les ocupacions que s’enumeren en la classificació continguda en la mencionada tarifa.
Díhuit. 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.
Esta llei entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2014.»
Dènou. Modificació de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2010.
U. Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica la disposició
addicional trenta-tres de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, que queda redactada com
seguix:
«Durant l’any 2013, la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat, SA, podrà
finançar acords de col·laboració i patrocini amb la Creu Roja Espanyola i
l’Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer subscrits abans del 31 de
desembre de 2012 en les condicions que s’hagen establit en aquells, garantint per
a cada una de les anteriors una aportació econòmica equivalent a la mitjana dels
ingressos percebuts de manera individual, com a resultat dels sortejos finalistes de
Loteria Nacional en benefici de les respectives institucions, dels quatre últims
exercicis en què es van celebrar estos sortejos.
Addicionalment, amb un informe previ favorable del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat, SA,
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podrà subscriure acords el 2013 amb unes altres entitats per al foment d’activitats,
entre d’altres, de caràcter social, cultural i esportiu. Així mateix, podrà finançar
acords d’esta naturalesa ja subscrits abans del 31 de desembre de 2012.
Les aportacions previstes en els dos paràgrafs anteriors no podran superar en
el seu conjunt el 2% del benefici després d’impostos de la societat estatal
corresponent a l’exercici 2012.»
Dos. Amb efectes d’1 de gener de 2013 es modifica l’apartat quatre de la disposició
addicional quaranta-dos de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2010, que queda redactat com seguix:
«Quatre. Nivells de trànsit.
Durant un període de cinc anys des de l’entrada en vigor d’esta llei, s’unifiquen
en un sol nivell màxim els nivells màxims oferits per les concessionàries per al
trànsit lleuger i pesant, a raó d’1,4 vehicles lleugers per vehicle pesant.»
Vint. Modificació de la disposició addicional quarta del Reial Decret Llei 8/2010, de 20
de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit
públic.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es fa una nova redacció de la
disposició addicional quarta del Reial Decret Llei 8/2010, que queda redactada com
seguix:
«Quarta. Registre de Personal Directiu del Sector Públic Estatal.
Es crea, dependent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el
Registre de Personal Directiu del Sector Públic Estatal, que inclourà el personal
que tinga esta condició d’acord amb el que establix el Reial Decret 451/2012, de 5
de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius
en el sector públic empresarial i altres entitats, dels ens públics, de les entitats
públiques empresarials, de les fundacions del sector públic estatal, dels consorcis
en què participa majoritàriament l’Administració General de l’Estat i els seus
organismes i de les societats mercantils estatals definides en la Llei de Patrimoni
de les Administracions Públiques.»
Vint-i-u. Modificació de la disposició addicional octava de la Llei 43/2010, de 30 de
desembre, del Servici Postal Universal, dels Drets dels Usuaris i del Mercat Postal.
Amb efectes d’1 de gener de 2013, es modifica la disposició addicional octava de la
Llei 43/2010, de 30 de desembre, del Servici Postal Universal, dels Drets dels Usuaris i
del Mercat Postal, en els termes següents:
U. Es modifica l’apartat 1.B), «Àmbit d’aplicació», i hi queden incloses les tres
societats concessionàries de les següents autopistes de peatge dependents de
l’Administració General de l’Estat:
Autopista de peatge Alacant-Cartagena. Tram: des de l’autopista A-7, Alacant-Múrcia,
fins a Cartagena. Adjudicada pel Reial Decret 1808/1998, de 31 de juliol.
Autopista de peatge Santiago de Compostel·la-Ourense. Tram: Santiago de
Compostel·la-Alt de Santo Domingo. Adjudicada pel Reial Decret 1702/1999, de 29
d’octubre.
Autopista de peatge Lleó-Astorga. Adjudicada pel Reial Decret 309/2000, de 25 de
febrer.
Dos. Es modifica el subapartat C.1) de l’apartat 1.C), que queda amb la redacció
següent:
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«C.1) Consignació i pagament a favor de la societat concessionària.
Fins a l’any 2018, inclusivament, la societat concessionària consignarà
anualment, en el compte de compensació, la diferència entre els ingressos de
peatge que s’hagen produït en cas d’haver arribat al 80% del trànsit previst en el
pla economicofinancer presentat en l’oferta de licitació per la mencionada societat i
els ingressos de peatge reals.
La quantitat que es consignarà anualment en el compte no podrà superar el
49% de l’import que resulte de sumar als ingressos anuals de peatge de la
concessió la quantitat que s’haja de consignar, i pel que reste fins a arribar al 80%
mencionat en el paràgraf anterior, cada societat concessionària de les incloses en
l’apartat 1.B) d’esta disposició octava podrà sol·licitar, dins dels quatre primers
mesos de cada exercici, un préstec participatiu al Ministeri de Foment. Estos
préstecs participatius tindran les mateixes característiques que els definits en
l’apartat dos.b) de la disposició addicional quaranta-u de la Llei 26/2009, de
Pressupostos Generals de l’Estat 2010, i es reequilibrarà la concessió amb l’únic fi
de permetre la devolució de l’import del préstec i els seus interessos en les
condicions indicades en eixe mateix apartat.
El Ministeri de Foment, en els tres mesos següents al termini assenyalat en el
paràgraf anterior, atorgarà els mencionats préstecs participatius a les societats
concessionàries que ho hagen sol·licitat.
Les quantitats mencionades estaran subjectes al límit de disponibilitats
pressupostàries fixades cada any en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
per a estos conceptes. A este efecte, els ingressos reals de peatge de cada any
seran els que figuren en els últims comptes auditats.
El mes de gener de cada any, la societat concessionària presentarà a la
delegació del Govern en les societats concessionàries d’autopistes nacionals de
peatge l’import consignat en el compte de compensació perquè siga aprovat i pagat
posteriorment a la societat concessionària per l’Administració en l’esmentat any.»
Tres.
següent:

Es modifica el subapartat D.1) de l’apartat 1.D), que queda amb la redacció
«1.D) Facultats normatives i d’aplicació.
D.1) Autorització al Govern i meritació d’interessos.

S’autoritza el Govern perquè, si les circumstàncies econòmiques de les
societats concessionàries així ho aconsellen, i mitjançant un reial decret a proposta
conjunta dels ministeris d’Hisenda i Administracions Públiques i de Foment, puga
excloure la societat concessionària en qüestió de les ajudes previstes en el
subapartat C1 de l’apartat 1C. En tot cas, el saldo del compte de compensació
produirà interessos a partir de l’1 de gener de 2014, excepte en les societats
concessionàries de les autopistes de peatge Alacant-Cartagena, tram: des de
l’autopista A-7, Alacant-Múrcia, fins a Cartagena; Santiago de Compostel·laOurense, tram: Santiago de Compostel·la-Alt de Santo Domingo, i Lleó-Astorga, en
les quals la meritació es produirà a partir de l’1 de gener de 2016.»
Vint-i-dos. Modificació de l’apartat 1 de l’article 36 de la Llei 2/2011, de 4 de març,
d’Economia Sostenible.
U. Per a l’any 2013, i amb vigència indefinida, es modifica l’apartat 1 de l’article 36
de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, en els termes següents:
«1. En cas que les entitats locals incomplisquen l’obligació de remetre al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques tota la informació relativa a la
liquidació dels seus respectius pressupostos de cada exercici, d’acord amb el que
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establix l’article 193.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local retindrà a partir del mes de juny de l’exercici
següent a aquell al qual corresponga aquella liquidació, i fins que es produïsca la
regularització de l’esmentada remissió, així com la de les liquidacions dels exercicis
a què és aplicable esta norma, l’import de les entregues a compte i, si és el cas, les
bestretes i liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat que els
corresponga. A este efecte, serà objecte de retenció la quantia resultant, una
vegada efectuats, si és el cas, els reintegraments i les devolucions de les bestretes
regulades en les lleis de pressupostos generals de l’Estat, així com les retencions a
què es referix la disposició addicional quarta del mencionat text refós.»
Dos. Les referències de l’esmentat article a la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, i a la Direcció
General del Tresor i Política Financera, s’hauran de considerar realitzades a la Secretaria
General de Coordinació Autonòmica i Local i a la Secretaria General del Tresor i Política
Financera.
Vint-i-tres. Modificació de la Llei Orgànica 6/2011, de 30 de juny, per la qual es modifica
la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de repressió del contraban.
Amb efectes d’1 de gener de 2013, i amb vigència indefinida, es modifica la disposició
addicional primera de la Llei Orgànica 6/2011, de 30 de juny, que queda redactada en els
termes següents:
«Disposició addicional primera. Reducció de les exempcions fiscals previstes en
els articles 35.tres de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el
Valor Afegit, i 61.2.a) de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos
Especials, en relació amb les labors de tabac per als residents de la zona
fronterera amb Gibraltar i dels treballadors fronterers de l’esmentada zona.
Es reduïxen a 80 cigarrets les exempcions fiscals previstes en l’article 35.tres
de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, i en l’article
61.2.a) de la Llei 38/1992, de 28 de novembre, d’Impostos Especials, per als
viatgers residents i treballadors fronterers de la zona fronterera amb Gibraltar i en
relació amb les labors de tabac que introduïsquen a Espanya, amb les excepcions
previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la Directiva 2007/74/CE.
A este efecte, es considerarà com a zona fronterera el territori espanyol que
s’estén a 15 quilòmetres en línia recta a partir de la frontera amb Gibraltar i que
inclourà la totalitat del territori dels municipis la demarcació territorial dels quals
forma part, encara que siga parcial, d’esta zona.»
Vint-i-quatre. Modificació del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport
als deutors hipotecaris, de control del gasto públic i cancel·lació de deutes amb
empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de foment de l’activitat
empresarial i impuls de la rehabilitació, i de simplificació administrativa.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es dóna una nova redacció de
l’article 15 del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors
hipotecaris, de control del gasto públic i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms
contrets per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la
rehabilitació, i de simplificació administrativa, que quedarà redactat com seguix:
«Article 15.

Mesures de foment a la producció de llargmetratges.

1. L’apartat 2 de l’article 38 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, mantindrà la vigència fins
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als períodes impositius que s’hagen iniciat abans de l’1 de gener de 2015, i quedarà
derogat amb efectes per als períodes impositius que s’inicien a partir d’esta data.
2. Les deduccions establides en el mencionat apartat 2 de l’article 38
pendents d’aplicació al començament del primer període impositiu que s’inicie a
partir de l’1 de gener de 2015 es podran aplicar en el termini i amb els requisits
establits en el capítol IV del títol VI de la Llei de l’Impost sobre Societats, d’acord
amb la redacció vigent el 31 de desembre de 2014. Els requisits són també
aplicables per a consolidar les deduccions efectuades en períodes impositius
iniciats abans d’aquella data.»
Vint-i-cinc. Modificació de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i
modernització del sistema de la Seguretat Social.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica la lletra c) de
l’apartat 1 de la disposició final dotze de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització,
adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, que, al seu torn, modifica la
Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom, que queda redactada com
seguix:
«c) L’apartat tres de l’article 3 i la disposició final deu, que entraran en vigor l’1
de gener de 2014.»
Vint-i-sis. Modificació del text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica l’apartat 2 de
l’article 240 del text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, que queda redactat en els termes
següents:
«2. El valor de la quantia bàsica de la taxa d’ajudes a la navegació (A)
s’establix en 0,29 €. El valor de la quantia bàsica podrà ser revisat en la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat o en una altra que, si és el cas, s’aprove a este
efecte en funció de l’evolució dels costos del servici d’ajudes a la navegació en tot
el litoral espanyol.»
Vint-i-set. Modificació de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i
protecció integral de les víctimes del terrorisme.
Amb efectes d’1 de gener i vigència indefinida, es modifica la Llei 29/2011, de 22 de
setembre, de reconeixement i protecció integral de les víctimes del terrorisme, en els
termes següents:
U. Es dóna una nova redacció de l’article 3 bis de la Llei 29/2011, de 22 de setembre,
de reconeixement i protecció integral de les víctimes del terrorisme, que queda redactat
com seguix:
«Article 3 bis. Requisits per al reconeixement de les ajudes i prestacions previstes
en la llei.
1. Seran destinataris de les ajudes i prestacions regulades en esta llei
aquelles persones en les quals concórrega algun dels dos supòsits següents:
a) Quan, en virtut de sentència ferma, se’ls haja reconegut el dret a ser
indemnitzats en concepte de responsabilitat civil pels fets i danys previstos en esta
llei.
b) Quan, sense que hi haja esta sentència, s’hagen dut a terme les oportunes
diligències judicials o incoat els processos penals per a l’enjudiciament dels
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delictes. En estos casos, la condició de víctima o de drethavent, l’entitat dels danys
patits, la naturalesa dels actes o fets causants i els altres requisits legalment exigits
es podran acreditar davant de l’òrgan competent de l’Administració General de
l’Estat per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.
2. La concessió de les ajudes i prestacions reconegudes en esta llei se
sotmetrà als principis que, per a ser indemnitzades, s’establixen en el conveni
europeu sobre indemnització a les víctimes de delictes violents.»
Dos. Es dóna una redacció nova de l’apartat 1 de l’article 28, que queda redactat
com seguix:
«Article 28.

Procediment per a la indemnització per danys corporals o materials.

1. El procediment per al reconeixement del dret a la indemnització pels danys
a què es referix este títol serà tramitat i resolt pel Ministeri de l’Interior.
Les sol·licituds dels interessats s’han de cursar en el termini màxim d’un any
des que es van produir els danys. Als efectes de terminis, es computa el dany
corporal amb la data de l’alta o de la consolidació de seqüeles, depenent de com
ho acredite el Sistema Nacional de Salut. En els supòsits en què, com a
conseqüència directa de les lesions, es produïsca la defunció, s’obrirà un nou
termini de la mateixa duració per a sol·licitar el rescabalament o, si és el cas, la
diferència que pertoque entre la quantia satisfeta per les lesions i la que
corresponga per defunció. S’actuarà de la mateixa manera quan, com a
conseqüència directa de les lesions, es produïsca una situació de més gravetat a la
qual corresponga una quantitat superior.
En els casos de danys psicològics, el termini d’un any començarà a comptar
des del moment en què hi haja un diagnòstic acreditatiu de la causalitat de la
seqüela.
Si la víctima incapacitada ha mort per una causa diferent de les seqüeles
derivades de l’atemptat, seran beneficiaris de la indemnització que haja correspost
al causant les persones a les quals es referix l’article 17 d’esta llei, segons l’orde de
preferència que s’hi establix.»
Vint-i-huit. Modificació del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, s’afig un apartat nou, el 3, a la
disposició addicional vint-i-huit del mencionat text refós, amb la redacció següent:
«3. Als efectes previstos en esta disposició addicional, el Ministeri de Sanitat,
Servicis Socials i Igualtat podrà, a través de la Secretaria General de Sanitat i
Consum, encomanar a l’Institut Nacional de Gestió Sanitària la materialització i
conclusió dels procediments d’adquisició centralitzada, amb vista al Sistema
Nacional de Salut, per a tots o alguns dels medicaments i productes sanitaris.»
La resta de la disposició manté la redacció actual.
Vint-i-nou. Modificació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, es modifica el Reial Decret
Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, de la manera següent:
U. Es modifiquen la rúbrica i l’incís de l’apartat 1 de la disposició transitòria dotze,
que queden redactats en els termes següents:
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«Disposició transitòria dotze.
1.
[...].»
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Intensitat de protecció del servici d’ajuda a domicili.

[...], les intensitats de protecció del Servici d’Ajuda a Domicili establides

La resta de la disposició roman amb la mateixa redacció.
Dos.

El paràgraf primer de la disposició final quarta queda redactat com seguix:

«El títol I d’este reial decret llei té caràcter bàsic en virtut dels articles 149.1.13a,
149.1.17a, 149.1.18a i 156.1 de la Constitució Espanyola, que atribuïx a l’Estat la
competència per a dictar les bases del règim jurídic de les administracions
públiques, excepte els articles 3, 4 i 6, l’article 12, els apartats 2 a 7 de l’article 13 i
els articles 14 i 15, que són només aplicables a l’Administració General de l’Estat.»
Tres.

S’hi introduïx una disposició transitòria setze nova amb la redacció següent:

«El que disposa el paràgraf primer de la disposició final quarta tindrà efectes
des de la data d’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.»
Trenta. Gestió de crèdits pressupostaris en matèria de classes passives.
Es prorroga durant l’any 2013 la facultat conferida en la disposició final tercera de la
Llei 39/1992, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1993.
Trenta-u. Modificació del 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.
Amb efectes des de l’entrada en vigor d’esta llei i vigència indefinida, la disposició
addicional catorze del 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, queda
redactada com seguix:
«Les entitats locals i les seues entitats dependents classificades en el sector
d’administracions públiques, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema
Europeu de Comptes, que liquiden l’exercici immediat anterior amb estalvi net
positiu, calculat en la forma que establix 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, podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini per al
finançament d’inversions quan el volum total del capital viu no excedisca el 75%
dels ingressos corrents liquidats o meritats segons les xifres deduïdes dels estats
comptables consolidats, amb subjecció, si és el cas, al text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i a la normativa d’estabilitat pressupostària.
Les entitats locals que tinguen un volum d’endeutament que excedisca
l’esmentat en el paràgraf anterior i no supere l’establit en 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, podran concertar operacions d’endeutament amb
l’autorització prèvia de l’òrgan competent que tinga atribuïda la tutela financera de
les entitats locals.
Les entitats que presenten estalvi net negatiu o un volum d’endeutament viu
superior a l’arreplegat en 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, no
podran concertar operacions de crèdit a llarg termini.
Per a la determinació dels ingressos corrents que s’han de computar en el
càlcul de l’estalvi net i del nivell d’endeutament, es deduirà l’import dels ingressos
afectats a operacions de capital i qualssevol altres ingressos extraordinaris aplicats
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als capítols 1 a 5 que, per la seua afectació legal i/o caràcter no recurrent, no tenen
la consideració d’ingressos ordinaris.
Als efectes del càlcul del capital viu, es consideraran totes les operacions
vigents el 31 de desembre de l’any anterior, incloent-hi el risc deduït d’avals,
incrementat, si és el cas, en els saldos d’operacions formalitzades dels quals no
s’ha disposat i en l’import de l’operació projectada. En este import no s’inclouran els
saldos que hagen de reintegrar les entitats locals derivats de les liquidacions
definitives de la participació en tributs de l’Estat.
Les entitats locals posaran a disposició de les entitats financeres que participen
en els seus procediments per a la concertació d’operacions de crèdit l’informe de la
intervenció local regulat en l’apartat 2 de l’article 52 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en el qual s’inclouran els càlculs que acrediten el
compliment dels límits esmentats en els paràgrafs anteriors i qualssevol altres
ajustos que afecten el mesurament de la capacitat de pagament, així com el
compliment, en els casos en què siga aplicable, de l’autorització preceptiva
regulada en l’article 53.5 de l’esmentada norma i en l’article 20 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; les
entitats financeres podran, si és el cas, modificar o retirar les seues ofertes una
vegada conegut el contingut de l’informe.»
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei i que la
facen complir.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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ANNEX I
Distribució dels crèdits per programes
Classif. per
programes

111M
111N
111O
111P
111Q
111R
112A
113M
121M
121N
121O
122A
122B
122M
122N
131M
131N
131O
131P
132A
132B
132C
133A
133B
134M
135M
141M
142A
142B
143A
144A
211M
211N
211O
212M
212N
219M
219N
221M
222M
223M
224M
231A
231B
231C
231D

Explicació

Cap. 1 a 8

Govern del Poder Judicial
Direcció i servicis generals de Justícia
Selecció i formació de jutges
Documentació i publicacions judicials
Formació del personal de l’Administració de Justícia
Formació de la carrera fiscal
Tribunals de justícia i Ministeri Fiscal
Registres vinculats amb la fe pública
Administració i servicis generals de defensa
Formació del personal de les Forces Armades
Personal en reserva
Modernització de les Forces Armades
Programes especials de modernització
Gastos operatius de les Forces Armades
Suport logístic
Direcció i servicis generals de seguretat i protecció civil
Formació de forces i cossos de seguretat de l’Estat
Forces i cossos en reserva
Dret d’asil i apàtrides
Seguretat ciutadana
Seguretat viària
Actuacions policials en matèria de droga
Centres i institucions penitenciàries
Treball, formació i assistència a reclusos
Protecció civil
Protecció de dades de caràcter personal
Direcció i servicis generals d’assumptes exteriors
Acció de l’Estat en l’exterior
Acció diplomàtica davant de la Unió Europea
Cooperació per al desenrotllament
Cooperació, promoció i difusió cultural en l’exterior
Pensions contributives de la Seguretat Social
Pensions de classes passives
Altres pensions i prestacions de classes passives
Pensions no contributives i prestacions assistencials
Pensions de guerra
Gestió de les prestacions econòmiques de Seguretat
Social
Gestió de pensions de classes passives
Subsidis d’incapacitat temporal i altres prestacions
econòmiques de la Seguretat Social
Prestacions econòmiques del mutualisme administratiu
Prestacions de garantia salarial
Prestacions econòmiques per cessament d’activitat
Pla Nacional sobre Drogues
Accions en favor dels emigrants
Servicis socials de la Seguretat Social a persones amb
discapacitat
Servicis socials de la Seguretat Social a persones majors

32.995,11
50.871,79
21.483,24
8.300,62
8.185,70
3.390,17
1.390.682,23
26.938,43
1.160.309,38
387.211,59
554.417,11
178.654,79
6.842,50
2.165.010,44
1.333.566,06
67.118,90
75.051,37
615.365,14
3.141,54
5.192.497,09
709.648,05
83.097,41
1.102.129,38
27.614,35
14.297,42
13.524,07
77.449,16
764.171,09
21.043,52
523.370,82
109.233,79
106.504.905,02
11.824.304,53
41.314,01
2.497.810,27
284.381,46
396.272,75

Cap. 9

1,29

72,72

7.523,07
10.602.112,94
360.447,25
868.394,96
49.301,10
14.844,48
76.702,34
68.779,82
114.775,21

Total

32.995,11
50.871,79
21.483,24
8.300,62
8.185,70
3.390,17
1.390.682,23
26.938,43
1.160.309,38
387.211,59
554.417,11
178.654,79
6.842,50
2.165.010,44
1.333.567,35
67.118,90
75.051,37
615.365,14
3.141,54
5.192.569,81
709.648,05
83.097,41
1.102.129,38
27.614,35
14.297,42
13.524,07
77.449,16
764.171,09
21.043,52
523.370,82
109.233,79
106.504.905,02
11.824.304,53
41.314,01
2.497.810,27
284.381,46
396.272,75
7.523,07
10.602.112,94

2,00

360.449,25
868.394,96
49.301,10
14.844,48
76.702,34
68.779,82
114.775,21
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231E
231F
231G
231H
231I
232A
232B
232C
239M
241A
241N
251M
261N
261O
261P
291A
291M
311M
311O
312A
312B
312C
312D
312E
312F
312G
313A
313B
313C
313D
321M
321N
322A
322B
322C
322E
322F
322G
322I
322K
322L
323M
324M
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Altres servicis socials de la Seguretat Social
Altres servicis socials de l’Estat
Atenció a la infància i a les famílies
Accions a favor dels immigrants
Autonomia personal i atenció a la dependència
Promoció i servicis a la joventut
Igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens
Actuacions per a la prevenció integral de la violència de
gènere
Gestió dels servicis socials de la Seguretat Social
Foment de la inserció i estabilitat laboral
Desenrotllament del treball autònom, de l’economia social
i de la responsabilitat social de les empreses
Prestacions als desocupats
Promoció, administració i ajudes per a rehabilitació i
accés a vivenda
Ordenació i foment de l’edificació
Urbanisme i política del sòl
Inspecció i control de seguretat i protecció social
Direcció i servicis generals de seguretat social i protecció
social
Direcció i servicis generals de sanitat, servicis socials i
igualtat
Polítiques de salut i ordenació professional
Assistència hospitalària en les Forces Armades
Atenció primària de salut. Institut Nacional de Gestió
Sanitària
Atenció especialitzada de salut. Institut Nacional de
Gestió Sanitària
Medicina marítima
Assistència sanitària del mutualisme administratiu
Atenció primària de salut de mútues d’accidents de treball
i EP i ISM
Atenció especialitzada de salut de mútues d’accidents de
treball i EP i ISM
Prestacions sanitàries i farmàcia
Salut pública, sanitat exterior i qualitat
Seguretat alimentària i nutrició
Donació i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules
Direcció i servicis generals d’educació, cultura i esport
Formació permanent del professorat d’educació
Educació Infantil i Primària
Educació Secundària, Formació Professional i escoles
oficials d’idiomes
Ensenyaments universitaris
Ensenyances artístiques
Educació en l’exterior
Educació compensatòria
Ensenyances especials
Esport en edat escolar i en la universitat
Altres ensenyances i activitats educatives
Beques i ajudes a estudiants
Servicis complementaris de l’ensenyança

Cap. 1 a 8
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Cap. 9

Total

40.556,22
155.636,16
4.427,63
62.412,85
2.205.750,95
28.541,86
18.952,81
22.197,34

40.556,22
155.636,16
4.427,63
62.412,85
2.205.750,95
28.541,86
18.952,81
22.197,34

31.415,90
3.765.341,59
6.169,27

31.415,90
3.765.341,59
6.169,27

26.993.695,96
738.042,53
26.378,88
1.454,47
122.113,88
4.314.184,91

300,00

26.993.695,96
738.342,53

30,50

26.378,88
1.454,47
122.113,88
4.314.215,41

83.897,73

83.897,73

9.426,94
149.654,26
57.634,47

9.426,94
149.654,26
57.634,47

140.732,19

140.732,19

32.146,50
2.056.075,12
817.533,56

32.146,50
2.056.075,12
817.533,56

369.400,24

369.400,24

87.224,42
33.138,19
14.936,50
3.970,99
107.877,05
3.451,03
159.836,74
108.494,15

87.224,42
33.138,19
14.936,50
3.970,99
107.877,05
3.451,03
159.836,74
108.494,15

122.468,73
5.369,08
100.098,81
53.257,60
2.198,65
1.850,00
52.338,77
1.222.166,11
5.446,04

122.468,73
5.369,08
100.098,81
53.257,60
2.198,65
1.850,00
52.338,77
1.222.166,11
5.446,04
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332A
332B
333A
333B
334A
334B
334C
335A
335B
335C
336A
337A
337B
337C
412C
412D
412M
413A
414A
414B
414C
415A
415B
416A
421M
421N
421O
422A
422B
422M
423M
423N
424M
425A
431A
431N
431O
432A
433M
441M
441N
441O
441P
451M
451N
451O
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Arxius
Biblioteques
Museus
Exposicions
Promoció i cooperació cultural
Promoció del llibre i publicacions culturals
Foment de les indústries culturals
Música i dansa
Teatre
Cinematografia
Foment i suport de les activitats esportives
Administració del patrimoni històric nacional
Conservació i restauració de béns culturals
Protecció del patrimoni històric
Competitivitat i qualitat de la producció i els mercats
agraris
Competitivitat i qualitat de la sanitat agrària
Regulació dels mercats agraris
Competitivitat indústria agroalimentària i qualitat
alimentària
Gestió de recursos hídrics per al regadiu
Desenrotllament del medi rural
Programa de Desenrotllament Rural Sostenible
Protecció dels recursos pesquers i desenrotllament
sostenible
Millora d’estructures i mercats pesquers
Previsió de riscos en les produccions agràries i pesqueres
Direcció i servicis generals d’indústria i energia
Regulació i protecció de la propietat industrial
Qualitat i seguretat industrials
Incentius regionals a la localització industrial
Desenrotllament industrial
Reconversió i reindustrialització
Desenrotllament alternatiu de les comarques mineres del
carbó
Explotació minera
Seguretat nuclear i protecció radiològica
Normativa i desenrotllament energètic
Promoció comercial i internacionalització de l’empresa
Ordenació del comerç exterior
Ordenació i modernització de les estructures comercials
Coordinació i promoció del turisme
Suport a la xicoteta i mitjana empresa
Subvencions i suport al transport terrestre
Subvencions i suport al transport marítim
Subvencions i suport al transport aeri
Subvencions al transport extrapeninsular de mercaderies
Estudis i servicis d’assistència tècnica en obres públiques
i urbanisme
Direcció i servicis generals de foment
Direcció i servicis generals d’agricultura, alimentació i
medi ambient

Cap. 1 a 8

31.080,16
47.208,77
136.728,45
2.403,21
9.988,75
7.615,84
14.467,05
70.567,89
36.864,05
55.035,74
160.803,84
112.514,53
31.009,86
5.423,51
39.450,21
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Cap. 9

100,00

Total

31.080,16
47.208,77
136.728,45
2.403,21
9.988,75
7.615,84
14.467,05
70.567,89
36.864,05
55.035,74
160.803,84
112.614,53
31.009,86
5.423,51
39.450,21

47.356,91
6.203.907,69
28.695,25

47.356,91
6.203.907,69
28.695,25

47.237,66
1.007.761,23
20.265,00
13.809,62

47.237,66
1.007.761,23
20.265,00
13.809,62

48.485,12
204.897,29
63.499,36
46.231,50
3.838,35
81.585,03
425.879,08
467.222,60
45.000,00

48.485,12
204.897,29
63.499,36
46.231,50
3.838,35
81.585,03
425.879,08
467.222,60
45.000,00

457.738,67
47.311,67
2.936.687,64
389.537,59
9.337,27
14.690,86
330.618,54
145.372,37
827.340,74
58.326,31
274.523,30
19.840,00
32.545,09

457.738,67
47.311,67
2.936.687,64
389.537,59
9.337,27
14.690,86
330.618,54
145.372,37
827.340,74
58.326,31
274.523,30
19.840,00
32.545,09

854.790,38
148.284,01

854.790,38
148.284,01
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452A
452M
453A
453B
453C
453M
454M
455M
456A
456B
456C
456D
456M
457M
462M
462N
463A
463B
464A
464B
465A
467A
467B
467C
467D
467E
467F
467G
467H
467I
491M
491N
492M
492N
492O
493M
493O
494M
495A
495B
495C
496M
497M
911M
911N
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Gestió i infraestructures de l’aigua
Normativa i ordenació territorial dels recursos hídrics
Infraestructura del transport ferroviari
Creació d’infraestructura de carreteres
Conservació i explotació de carreteres
Ordenació i inspecció del transport terrestre
Regulació i seguretat del trànsit marítim
Regulació i supervisió de l’aviació civil
Qualitat de l’aigua
Protecció i millora del medi ambient
Protecció i millora del medi natural
Actuació en la costa
Actuacions per a la prevenció de la contaminació i el
canvi climàtic
Infraestructures en comarques mineres del carbó
Investigació i estudis sociològics i constitucionals
Investigació i estudis estadístics i econòmics
Investigació científica
Foment i coordinació de la investigació científica i tècnica
Investigació i estudis de les Forces Armades
Suport a la innovació tecnològica en el sector de la
defensa
Investigació sanitària
Astronomia i astrofísica
Investigació, desenrotllament i experimentació en
transport i infraestructures
Investigació i desenrotllament tecnologicoindustrial
Investigació i experimentació agrària
Investigació oceanogràfica i pesquera
Investigació geologicominera i mediambiental
Investigació i desenrotllament de la societat de la
informació
Investigació energètica, mediambiental i tecnològica
Innovació tecnològica de les telecomunicacions
Ordenació i promoció de les telecomunicacions i de la
societat de la informació
Servici postal universal
Defensa de la competència
Regulació i vigilància de la competència en el mercat de
tabacs
Protecció i promoció dels drets dels consumidors i usuaris
Direcció, control i gestió d’assegurances
Regulació comptable i d’auditories
Administració de les relacions laborals i condicions de
treball
Desplegament i aplicació de la informació geogràfica
espanyola
Meteorologia
Metrologia
Regulació del joc
Salvament i lluita contra la contaminació en la mar
Direcció de l’Estat
Activitat legislativa

Cap. 1 a 8

839.333,80
56.854,14
856.741,68
1.576.579,98
993.341,80
23.307,64
48.417,13
54.423,86
134.507,41
14.541,57
165.877,66
74.935,52
49.058,21
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Cap. 9

236.897,56

24.569,02

42.279,61
11.520,55
6.218,03
689.431,80
1.411.161,29
145.231,91
218.152,52

4.000,00

281.965,92
16.587,19
732,90

150,00

2.243.579,61
69.391,98
56.754,75
25.111,69
106.040,20

56,00

2.000,00
182,96

Total

1.076.231,36
56.854,14
856.741,68
1.576.579,98
993.341,80
23.307,64
48.417,13
54.423,86
159.076,43
14.541,57
165.877,66
74.935,52
49.058,21
42.279,61
11.520,55
6.218,03
693.431,80
1.411.161,29
145.287,91
218.152,52
281.965,92
16.737,19
732,90
2.243.579,61
71.391,98
56.937,71
25.111,69
106.040,20

82.664,07
561.293,76
35.062,47

82.664,07
561.293,76
35.062,47

318.930,00
12.679,90
8.756,43

318.930,00
12.679,90
8.756,43

16.598,98
238.068,94
8.310,14
36.074,30

16.598,98
238.068,94
8.310,14
36.074,30

32.103,21

32.103,21

82.692,56
5.694,91
6.332,73
100.000,00
7.933,71
201.393,03

82.692,56
5.694,91
6.332,73
100.000,00
7.933,71
201.413,03

20,00
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Classif. per
programes

911O
911P
911Q
912M
912N
912O
912P
912Q
921N
921O
921P
921Q
921S
921S
921T
921U
921V
922M
922N
923A
923C
923M
923N
923O
923P
923Q
924M
929M
929N
931M
931N
931O
931P
932A
932M
932N
941M
941N
941O
942A
942M
942N
943M

Divendres 28 de desembre de 2012

Explicació

Control extern del sector públic
Control constitucional
Suport a la gestió administrativa de la direcció de l’Estat
Presidència del Govern
Alt assessorament de l’Estat
Relacions amb les Corts Generals, Secretariat del Govern
i suport a l’alta direcció
Assessorament del Govern en matèria social, econòmica
i laboral
Assessorament per a la protecció dels interessos
nacionals
Direcció i organització de l’Administració pública
Formació del personal de les administracions públiques
Administració perifèrica de l’Estat
Cobertura informativa
Publicitat de les normes legals
Assessorament i defensa interessos de l’Estat
Servicis de transports de ministeris
Publicacions
Avaluació de polítiques i programes públics, qualitat dels
servicis i impacte normatiu
Organització territorial de l’Estat i desenrotllament dels
seus sistemes de col·laboració
Coordinació i relacions financeres amb els ens territorials
Gestió del patrimoni de l’Estat
Elaboració i difusió estadística
Direcció i servicis generals d’hisenda i administracions
públiques
Formació del personal d’economia i hisenda
Gestió del deute i de la tresoreria de l’Estat
Relacions amb els organismes financers multilaterals
Direcció i servicis generals d’economia i competitivitat
Eleccions i partits polítics
Imprevistos i funcions no classificades
Fons de contingència d’execució pressupostària
Previsió i política econòmica
Política pressupostària
Política tributària
Control intern i comptabilitat pública
Aplicació del sistema tributari estatal
Gestió del cadastre immobiliari
Resolució de reclamacions economicoadministratives
Transferències a comunitats autònomes per participació
en els ingressos de l’Estat
Transferències a comunitats autònomes pels fons de
compensació interterritorial
Altres transferències a comunitats autònomes
Cooperació econòmica local de l’Estat
Transferències a entitats locals per participació en els
ingressos de l’Estat
Altres aportacions a entitats locals
Transferències al pressupost general de la Unió Europea

Cap. 1 a 8
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Cap. 9

Total

61.334,93
24.284,22
6.148,67
38.919,64
9.888,16
33.654,39

61.334,93
24.284,22
6.148,67
38.919,64
9.888,16
33.654,39

8.392,56

8.392,56

203.687,18

203.687,18

47.170,88
67.941,87
280.377,44
60.265,83
33.764,04
31.697,99
41.369,57
162,64
4.163,38

47.170,88
67.941,87
280.377,44
60.265,83
33.764,04
31.697,99
41.369,57
162,64
4.163,38

3.305,56

3.305,56

23.005.996,60
211.046,90
184.922,71
597.564,59

23.005.996,60
211.046,90
184.922,71
597.564,59

8.952,25
512.194,15
272.257,20
66.781,85
67.439,96
1.750.933,45
2.595.461,79
4.285.662,72
58.490,83
6.170,65
75.294,58
948.189,15
98.348,52
29.431,59
19.771.673,52

8.952,25
512.194,15
272.257,20
66.781,85
67.439,96
1.750.933,45
2.595.461,79
4.285.662,72
58.490,83
6.170,65
75.294,58
948.189,15
98.348,52
29.431,59
19.771.673,52

671.580,00

671.580,00

197.700,00
15.162,81
15.542.559,94

197.700,00
15.162,81
15.542.559,94

217.373,17
11.601.600,00

217.373,17
11.601.600,00
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Classif. per
programes

943N
951M
951N

Divendres 28 de desembre de 2012

Explicació

Cap. 1 a 8

Cooperació al desenrotllament a través del Fons Europeu
de Desenrotllament
Amortització i gastos financers del deute públic en
moneda nacional
Amortització i gastos financers del deute públic en
moneda estrangera
   TOTAL

Secc. I. Pàg. 212

Cap. 9

Total

299.000,00

299.000,00

37.519.124,94

61.028.994,19

98.548.119,13

1.070.425,06

1.290.848,06

2.361.273,12

345.445.693,91

62.588.224,30

408.033.918,21

ANNEX II
Crèdits ampliables
Es consideraran ampliables fins a una suma igual a les obligacions que es reconeguen,
amb el compliment previ de les formalitats legalment establides o de les que
s’establisquen, els crèdits que, inclosos en el Pressupost de l’Estat, en els dels organismes
autònoms i en els dels altres organismes públics aprovats per esta llei, es detallen a
continuació:
Primer. Aplicables a totes les seccions i programes.
U.

Els destinats a satisfer:

a) Les quotes de la Seguretat Social, d’acord amb els preceptes en vigor, i l’aportació
de l’Estat al règim de previsió social dels funcionaris públics, civils o militars, establida
pels reials decrets legislatius 1/2000, de 9 de juny, i 3/2000 i 4/2000, de 23 de juny.
b) Els crèdits de transferències a favor de l’Estat que figuren en els pressupostos de
gastos dels organismes autònoms, fins a l’import dels romanents que resulten com a
conseqüència de la gestió d’estos.
Segon. Aplicables a les seccions i programes que s’indiquen.
U.

En la secció 07, «Classes passives»:

Els crèdits relatius a atendre obligacions de pensions i indemnitzacions.
Dos.

En la secció 12, «Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació»:

El crèdit 12.000X.03.431, «A l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenrotllament, per als fins socials que es facen en el camp de la cooperació
internacional (article 2 del Reial Decret 825/1988, de 15 de juliol). Percentatge IRPF».
Tres.

En la secció 13, «Ministeri de Justícia»:

El crèdit 13.112A.02.830.10, «Bestretes reintegrables a treballadors amb sentència
judicial favorable».
Quatre. En la secció 14, «Ministeri de Defensa»:
a) El crèdit 14.121M.01.489, «Indemnitzacions derivades de l’aplicació del Reial
Decret Llei 8/2004, de 5 de novembre, sobre indemnitzacions als participants en
operacions internacionals de pau i seguretat».
b) Els crèdits 14.122M.03.128, 14.122M.03.228 i 14.122M.03.668 per a gastos
originats per participació de les Forces Armades en operacions de manteniment de la
pau.
Cinc.

En la secció 15, «Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques»:
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a) El crèdit 15.231G.13.875, «Fons de Garantia del Pagament d’Aliments».
b) El crèdit 15.22.922N.879, «Aportació patrimonial al Fons de Liquiditat
Autonòmica».
Sis.

En la secció 16, «Ministeri de l’Interior»:

a) El crèdit 16.131M.01.487, «Indemnitzacions en aplicació dels articles 139 a 144
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, i la Llei 52/1984, de 26 de desembre, de protecció
de mitjans de transport que es troben en territori espanyol realitzant viatges de caràcter
internacional».
b) El crèdit 16.131M.01.483, «Indemnitzacions, ajudes i subvencions derivades de
l’aplicació de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a
les víctimes del terrorisme».
c) Els crèdits 16.134M.01.461, 16.134M.01.471, 16.134M.01.472, 16.134M.01.482,
16.134M.01.761, 16.134M.01.771 i 16.134M.01.782, destinats a la cobertura de
necessitats de tot tipus motivades per sinistres, catàstrofes o altres de reconeguda
urgència.
d) El crèdit 16.924M.01.227.05, «Processos electorals i consultes populars».
e) El crèdit 16.924M.01.485.02, «Subvenció de gastos electorals dels partits polítics
(Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General)».
Set.

En la secció 18, «Ministeri d’Educació, Cultura i Esport»:

Els crèdits 18.337B.11.631 i 18.337C.11.621, per la diferència entre la consignació
inicial per a inversions producte de l’«1 per 100 cultural» (article 68 de la Llei 16/1985, del
Patrimoni Històric Espanyol, i article 58 del Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de
desplegament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, en la redacció donada per l’article
únic del Reial Decret 162/2002, de 8 de febrer) i les retencions de crèdit no anul·lades a
què es referix l’apartat tres de l’article 20 de la Llei 33/1987, de Pressupostos Generals de
l’Estat per al 1988.
Huit.

En la secció 19, «Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social»:

a) El crèdit 19.241A.101.487.03, «Finançament de les bonificacions en les
cotitzacions de la Seguretat Social acollides a mesures de foment d’ocupació per
contractació laboral».
b) El crèdit 19.251M.101.480.00, «Contributives, incloent-hi obligacions d’exercicis
anteriors».
c) El crèdit 19.251M.101.480.01, «Subsidi per desocupació, incloent-hi obligacions
d’exercicis anteriors».
d) El crèdit 19.251M.101.480.02, «Subsidi per desocupació per a eventuals del
SEASS, incloent-hi obligacions d’exercicis anteriors».
e) El crèdit 19.251M.101.487.00, «Quotes de beneficiaris de prestacions
contributives per desocupació, incloent-hi obligacions d’exercicis anteriors».
f) El crèdit 19.251M.101.487.01, «Quotes de beneficiaris del subsidi per
desocupació, incloent-hi obligacions d’exercicis anteriors».
g) El crèdit 19.251M.101.487.05, «Quotes de beneficiaris per desocupació per a
eventuals SEASS, incloent-hi obligacions d’exercicis anteriors».
h) El crèdit 19.251M.101.488, «Renda Activa d’Inserció, incloent-hi obligacions
d’exercicis anteriors».
i) El crèdit 19.231B.07.483.01, «Pensió assistencial per ancianitat per a espanyols
d’origen retornats».
Nou.

En la secció 23, «Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient»:

a) El crèdit 23.416A.01.440, «Al Consorci de Compensació d’Assegurances per a la
cobertura de pèrdues de l’assegurança agrària combinada».
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b) El crèdit 23.451O.01.485, «Per a fins d’interés social regulats per l’article 2 del
Reial Decret 825/1988, de 15 de juliol».
Deu.

En la secció 26, «Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat»:

a) El crèdit 26.231F.16.484, «Per als fins d’interés social regulats per l’article 2 del
Reial Decret 825/1988, de 15 de juliol».
b) El crèdit 26.232C.22.480, «Ajudes socials per a dones (article 27 de la LO 1/2004,
de 28 de desembre)».
Onze.

En la secció 27 «Ministeri d’Economia i Competitivitat»:

a) El crèdit 27.931M.03.873, «Aportació al Fons de Reestructuració Ordenada
Bancària (FROB)».
b) El crèdit 27.923O.04.351, «Cobertura de riscos en avals prestats pel Tresor,
incloent-hi els riscos d’exercicis anteriors».
c) El crèdit 27.923O.04.355, «Compensacions derivades de l’execució d’avals
davant del Tresor Públic».
d) El crèdit 27.493M.07.821.10, «Al Consorci de Compensació d’Assegurances.
Assegurances de Crèdit a l’Exportació».
e) El crèdit 27.431A.09.444, «Per a cobertura de les diferències produïdes per
operacions autoritzades a l’empara de la Llei 11/1983, de subvenció al crèdit a l’exportació
a alliberar a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO)».
Dotze.

En la secció 32, «Altres relacions financeres amb ens territorials»:

a) Els crèdits 32.942N.02.461.00 i 32.942N.02.461.01, per raó d’uns altres drets
legalment establits o que s’establisquen a favor de les corporacions locals.
b) El crèdit 32.941O.01.450, «Compensació financera al País Basc derivada de
l’Impost Especial sobre les Labors de Tabac, incloent-hi liquidació definitiva de l’exercici
anterior».
c) El crèdit 32.941O.01.455, «Finançament de l’Estat del cost de la jubilació
anticipada de la policia autònoma basca».
Tretze. Els crèdits de la secció 34, «Relacions financeres amb la Unió Europea»,
ampliables tant en funció dels compromisos que haja adquirit o que puga adquirir l’Estat
espanyol amb la Unió Europea o que es deriven de les disposicions financeres d’aquelles,
com en funció de la recaptació efectiva de les exaccions agràries, drets de duanes per la
part subjecta a l’aranzel exterior comunitari i cotitzacions del sucre i isoglucosa.
Catorze. En la secció 36, «Sistemes de finançament d’ens territorials»:
a) El crèdit 36.941M.20.452.00, «Fons de Competitivitat»; 36.941M.20.452.01,
«Fons de Cooperació», i 36.941M.20.452.02, «Altres conceptes de liquidació del sistema
de finançament».
b) El crèdit 36.942M.21.468, en la mesura que ho exigisca la liquidació definitiva de
la participació de les corporacions locals en els ingressos de l’Estat corresponent a
exercicis anteriors i les compensacions derivades del nou model de finançament local.
c) Els crèdits que s’habiliten per a fer front a les transferències a les comunitats
autònomes pel cost dels servicis assumits.
Tercer.
Tots els crèdits d’este pressupost en funció dels compromisos de finançament exclusiu
o de cofinançament que es puguen contraure amb les comunitats europees.
Quart.
En el pressupost de la Seguretat Social, els crèdits que siguen necessaris en els
programes de gastos de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària per a reflectir les
repercussions que hi tinguen les modificacions dels crèdits, que figuren en l’estat de
transferències entre subsectors dels Pressupostos Generals de l’Estat.
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ANNEX III
Operacions de crèdit autoritzades a organismes públics
Milers d’euros

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques:
Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI)

400.000,00

Ministeri de Foment:
Ports de l’Estat i autoritats portuàries (1)
Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) (2)
RENFE-Operadora (3)

84.753,00
1.109.220,00
153.350,00

Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient:
Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir
Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Confederació Hidrogràfica del Miño-Sil
Confederació Hidrogràfica del Cantàbric
Confederació Hidrogràfica del Tajo
Mancomunitat dels Canales del Taibilla

100.000,00
65.000,00
4.940,00
24.000,00
10.200,00
37.064,00

Ministeri d’Economia i Competitivitat:
Institut de Crèdit Oficial (ICO) (4)

18.000.000,00

(1) Import màxim per a contraure amb entitats de crèdit durant l’exercici 2013, si bé l’import del deute viu
amb entitats de crèdit el 31 de desembre no podrà excedir 2.543.638 milers d’euros.
(2) Esta xifra es considerarà com a increment net màxim dels deutes a llarg termini amb entitats
financeres, proveïdors i per emissions de valors de renda fixa entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013.
(3) Esta xifra es considerarà com a increment net màxim dels deutes a curt i llarg termini amb entitats de
crèdit entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013.
(4) Este límit no afectarà les operacions de tresoreria que es concerten i s’amortitzen dins de l’any, ni el
refinançament del deute contret a curt i llarg termini.

ANNEX IV
Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres
concertats
D’acord amb el que disposa l’article 17 d’esta llei, els imports anuals i els
desglossament dels mòduls econòmics per unitat escolar en els centres concertats dels
distints nivells i modalitats educatives queden establits amb efectes d’1 de gener, i fins al
31 de desembre de 2013, de la manera següent:
Euros

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials
Gastos variables
Altres gastos

27.480,35
3.740,29
5.856,66

   IMPORT TOTAL ANUAL

37.077,30

EDUCACIÓ ESPECIAL * (nivells obligatoris i gratuïts)
I.

Educació Bàsica/Primària.

Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials
Gastos variables
Altres gastos

27.480,35
3.740,29
6.247,14
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Euros

   IMPORT TOTAL ANUAL

37.467,78

Personal complementari (logopedes, fisioterapeutes, ajudants tècnics
educatius, psicòleg-pedagog i treballador social), segons deficiències:
Psíquics
Autistes o problemes greus de personalitat
Auditius
Plurideficients

19.914,76
16.153,95
18.529,92
22.998,27

II. Programes de formació per a la transició a la vida adulta.
Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials
Gastos variables
Altres gastos

54.960,68
4.907,57
8.899,87

   IMPORT TOTAL ANUAL

68.768,12

Personal complementari (logopedes, fisioterapeutes, ajudants tècnics
educatius, psicòleg-pedagog i treballador social), segons deficiències:
Psíquics
Autistes o problemes greus de personalitat
Auditius
Plurideficients

31.796,69
28.440,12
24.636,12
35.357,53

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
I.

Primer i segon curs 1

Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials
Gastos variables
Altres gastos

32.976,40
4.400,15
7.613,71

   IMPORT TOTAL ANUAL

44.990,26

I.

Primer i segon curs

Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials
Gastos variables
Altres gastos

38.724,47
7.435,56
7.613,71

   IMPORT TOTAL ANUAL

53.773,74

II. Tercer i quart curs
Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials
Gastos variables
Altres gastos

43.887,73
8.426,97
8.403,58

   IMPORT TOTAL ANUAL

60.718,28
BATXILLERAT

Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials
Gastos variables
Altres gastos

52.923,46
10.161,93
9.264,21

   IMPORT TOTAL ANUAL

72.349,60

CICLES FORMATIUS
I.

Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials.
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Euros

Grup 1. Cicles formatius de grau mitjà de 1.300 a 1.700 hores.
Primer curs
Segon curs

49.144,09
0,00

Grup 2. Cicles formatius de grau mitjà de 2.000 hores.
Primer curs
Segon curs

49.144,09
49.144,09

Grup 3. Cicles formatius de grau superior de 1.300 a 1.700 hores.
Primer curs
Segon curs

45.363,78
0,00

Grup 4. Cicles formatius de grau superior de 2.000 hores.
Primer curs
Segon curs

45.363,78
45.363,78

II. Gastos variables.
Grup 1. Cicles formatius de grau mitjà de 1.300 a 1.700 hores.
Primer curs
Segon curs

6.636,31
0,00

Grup 2. Cicles formatius de grau mitjà de 2.000 hores.
Primer curs
Segon curs

6.636,31
6.636,31

Grup 3. Cicles formatius de grau superior de 1.300 a 1.700 hores.
Primer curs
Segon curs

6.593,36
0,00

Grup 4. Cicles formatius de grau superior de 2.000 hores.
Primer curs
Segon curs

6.593,36
6.593,36

III. Altres gastos.
Grup 1. Cicles formatius de:
–
–
–
–
–

Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural.
Animació Turística.
Estètica Personal Decorativa.
Química Ambiental.
Higiene Bucodental.

Primer curs
Segon curs
Grup 2. Cicles formatius de:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Secretariat.
Busseig a Profunditat Mitjana.
Laboratori d’Imatge.
Comerç.
Gestió Comercial i Màrqueting.
Servicis al Consumidor.
Elaboració de Productes Lactis.
Escorxador i Carnisseria-Xarcuteria.
Molineria i Indústries Cerealistes.
Laboratori.

10.178,78
2.380,58
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Euros

–
–
–
–
–

Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins.
Cures Auxiliars d’Infermeria.
Documentació Sanitària.
Assaonats.
Processos d’Ennobliment Tèxtil.

Primer curs
Segon curs

12.376,05
2.380,58

Grup 3. Cicles formatius de:
–
–
–
–
–
–
–

Conserveria Vegetal, Càrnia i de Peix.
Transformació de Fusta i Suro.
Operacions de Fabricació de Productes Farmacèutics.
Operacions de Transformació de Plàstics i Cautxú.
Indústries de Procés de Pasta i Paper.
Plàstic i cautxú.
Operacions d’Ennobliment Tèxtil.

Primer curs
Segon curs

14.729,24
2.380,58

Grup 4. Cicles formatius de:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Enquadernacions i Manipulacions de Paper i Cartó.
Impressió en Arts Gràfiques.
Fosa.
Tractaments Superficials i Tèrmics.
Calçat i Marroquineria.
Producció de Filatura i Teixidura de Calada.
Producció de Teixits de Punt.
Processos de Confecció Industrial.
Processos Tèxtils de Filatura i Teixidura de Calada.
Processos Tèxtils de Teixidura de Punt.
Operacions de Fabricació de Vidre i Transformats.
Fabricació i Transformació de Productes de Vidre.

Primer curs
Segon curs

17.041,30
2.380,58

Grup 5. Cicles formatius de:
–
–
–
–
–

Realització i Plans d’Obra.
Assessoria d’Imatge Personal.
Radioteràpia.
Animació Sociocultural.
Integració Social.

Primer curs
Segon curs

10.178,78
3.849,67

Grup 6. Cicles formatius de:
– Operacions de Cultiu Aqüícola.
Primer curs
Segon curs
Grup 7. Cicles formatius de:
– Olis d’Oliva i Vins.
– Activitats Comercials.
– Gestió Administrativa.

14.729,24
3.849,67
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Euros

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

Explotacions Ramaderes.
Jardineria i Floristeria.
Jardineria.
Treballs Forestals i de Conservació de Medi Natural.
Paisatgisme i Medi Rural.
Gestió Forestal i del Medi Natural.
Animació Sociocultural i Turística.
Màrqueting i Publicitat.
Gestió i Organització d’Empreses Agropecuàries.
Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics.
Administració i Finances.
Assistència a la Direcció.
Pesca i Transport Marítim.
Transport Marítim i Pesca d’Altura.
Navegació, Pesca i Transport Marítim.
Producció d’Audiovisuals i Espectacles.
Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles.
Gestió de Vendes i Espais Comercials.
Comerç Internacional.
Gestió del Transport.
Conducció de Vehicles de Transport per Carretera.
Transport i Logística.
Obres de Paleta.
Obres de Formigó.
Construcció.
Operació i Manteniment de Maquinària de Construcció.
Desplegament i Aplicació de Projectes de Construcció.
Projectes d’Obra Civil.
Desenrotllament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques.
Òptica i Protètica Ocular.
Gestió d’Allotjaments Turístics.
Servicis en Restauració.
Caracterització i Maquillatge Professional.
Caracterització.
Perruqueria Estètica i Capil·lar.
Perruqueria.
Estètica Integral i Benestar.
Estètica.
Estètica i Bellesa.
Estilisme i Direcció de Perruqueria.
Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa.
Elaboració de Productes Alimentaris.
Forn, Rebosteria i Confiteria.
Operacions de Laboratori.
Administració de Sistemes Informàtics.
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
Desenrotllament d’Aplicacions Informàtiques.
Administració d’Aplicacions Multiplataforma.
Desenrotllament de Productes de Fusteria i Moble.
Prevenció de Riscos Professionals.
Anatomia Patològica i Citologia.
Salut Ambiental.
Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat.
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Euros

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

Química Industrial.
Planta Química.
Dietètica.
Imatge per al Diagnòstic.
Laboratori de Diagnòstic Clínic.
Ortoprotètica.
Audiologia Protètica.
Emergències Sanitàries.
Farmàcia i Parafarmàcia.
Interpretació de la Llengua de Signes.
Atenció a Persones en Situació de Dependència.
Atenció Sociosanitària.
Educació Infantil.
Desenrotllament d’Aplicacions Web.
Direcció de Cuina.
Guia d’Informació i Assistència Turístiques.
Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments.
Direcció de Servicis de Restauració.
Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils.
Vestuari a Mida i d’Espectacles.
Calçat i Complements de Moda.
Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell.
Disseny i Producció de Calçat i Complements.
Projectes d’Edificació.

Primer curs
Segon curs
Grup 8. Cicles formatius de:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Producció Agroecològica.
Producció Agropecuària.
Explotacions Agràries Extensives.
Explotacions Agrícoles Intensives.
Operació, Control i Manteniment de Maquinària i Instal·lacions del Barco.
Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Barco.
Equips Electrònics de Consum.
Desenrotllament de Productes Electrònics.
Manteniment Electrònic.
Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.
Instal·lacions Electrotècniques.
Sistemes de Regulació i Control Automàtics.
Automatització i Robòtica Industrial.
Instal·lacions de Telecomunicació.
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques.
Sistemes Microinformàtic i Xarxes.
Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació.
Acabats de Construcció.
Cuina i Gastronomia.
Manteniment d’Aviònica.
Educació i Control Ambiental.
Pròtesis Dentals.
Confecció i Moda.
Patronatge i Moda.
Energies Renovables.

9.167,25
11.074,12
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Euros

– Centrals Elèctriques.
Primer curs
Segon curs

11.290,71
12.887,91

Grup 9. Cicles formatius de:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Animació d’Activitats Físiques i Esportives.
Artista Faller i Construcció d’Escenografies.
Disseny i Producció Editorial.
Producció en Indústries d’Arts Gràfiques.
Imatge.
Il·luminació, Captació i Tractament de la Imatge.
Realització de Projectes d’Audiovisuals i Espectacles.
Realització d’Audiovisuals i Espectacles.
Vídeo Discjòquei i So.
So en Audiovisuals i Espectacles.
So.
Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius.
Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.
Sistemes de Telecomunicació i Informàtics.
Desenrotllament de Projectes Mecànics.
Conformació per Emmotllament de Metalls i Polímers.
Programació de la Producció en Emmotllament de Metalls i Polímers.
Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia.
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica.
Disseny en Fabricació Mecànica.
Instal·lació i Moblament.
Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusta i Moble.
Disseny i Moblament.
Fusteria i Moble.
Producció de Fusta i Moble.
Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, Climatització i Producció
de Calor.
Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització.
Instal·lacions de Producció de Calor.
Desenrotllament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i Fluids.
Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids.
Carrosseria.
Electromecànica de Maquinària.
Electromecànica de Vehicles Automòbils.
Electromecànica de Vehicles.
Automoció.
Pedra Natural.
Excavacions i Sondejos.
Manteniment Aeromecànic.
Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica.

Primer curs
Segon curs
Grup 10.
–
–
–
–

Cicles formatius de:

Cultius Aqüícoles.
Aqüicultura.
Producció Aqüícola.
Vitivinicultura.

13.279,90
14.733,80
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Euros

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Preimpressió Digital.
Preimpressió en Arts Gràfiques.
Postimpressió i Acabats Gràfics.
Impressió Gràfica.
Joieria.
Mecanitzat.
Soldadura i Caldereria.
Construccions Metàl·liques.
Indústria Alimentària.
Processos de Qualitat en la Indústria Alimentària.
Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària i Conducció de
Línies.

–
–
–
–
–
–

Manteniment Electromecànic.
Manteniment Ferroviari.
Mecatrònica Industrial.
Manteniment d’Equip Industrial.
Fabricació de Productes Ceràmics.
Desenrotllament i Fabricació de Productes Ceràmics.

Primer curs
Segon curs

15.361,16
16.471,77

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
I.

Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials

II. Gastos variables

49.144,09
6.636,31

III. Altres gastos
Grup 1

7.297,84

* Sobre qualificacions nivell 1 de les famílies professionals de:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Administració.
Administració i Gestió.
Artesanies.
Comerç i Màrqueting.
Hostaleria i Turisme.
Imatge Personal.
Química.
Sanitat.
Seguretat i Medi Ambient.
Servicis Socioculturals i a la Comunitat.

Grup 2
* Sobre qualificacions nivell 1 de les famílies professionals de:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Activitats Agràries.
Agrària.
Arts Gràfiques.
Comunicació, Imatge i So.
Imatge i So.
Edificació i Obra Civil.
Electricitat i Electrònica.
Energia i Aigua.
Fabricació Mecànica.
Indústries Alimentàries.

8.343,61
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Euros

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Indústries Extractives.
Fusta i Moble.
Fusta, Moble i Suro.
Manteniment de Vehicles Autopropulsats.
Transport i Manteniment de Vehicles.
Manteniment i Servicis a la Producció.
Maritimopesquera.
Instal·lació i Manteniment.
Tèxtil, Confecció i Pell.

1
Als mestres que impartixen 1r i 2n curs d’Educació Secundària Obligatòria, les administracions
educatives els pagaran el 2013 la mateixa quantia del complement que per a esta finalitat s’abona als mestres
de l’ensenyança pública.
2
Als llicenciats que impartisquen 1r i 2n curs d’Educació Secundària Obligatòria se’ls aplicarà el mòdul
indicat.
(*) Les comunitats autònomes en ple exercici de competències educatives podran adequar els mòduls de
Personal Complementari d’Educació Especial a les exigències derivades de la normativa aplicable en cada una
d’aquelles.

ANNEX V
Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres
concertats ubicats en les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla
D’acord amb el que disposa l’article 17 d’esta llei, els imports anuals i desglossament
dels mòduls econòmics per unitat escolar en els centres concertats dels distints nivells i
modalitats educatives ubicats en les ciutats de Ceuta i Melilla queden establits amb efecte
d’1 de gener i fins al 31 de desembre de 2013 de la manera següent:
Euros

EDUCACIÓ INFANTIL
Relació professor / unitat: 1,17:1
Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials
Gastos variables
Altres gastos

34.014,84
3.740,29
6.587,97

   IMPORT TOTAL ANUAL

44.343,10

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Relació professor / unitat: 1,17:1
Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials
Gastos variables
Altres gastos

34.014,84
3.740,29
6.587,97

  IMPORT TOTAL ANUAL

44.343,10

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
I.

Primer i segon curs 1

Relació professor / unitat: 1,49:1
Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials
Gastos variables
Altres gastos

43.468,51
4.400,15
8.564,39

   IMPORT TOTAL ANUAL

56.433,05
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Euros

I.

Primer i segon curs 2

Relació professor / unitat: 1,49:1
Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials
Gastos variables
Altres gastos

49.037,86
7.609,82
8.564,39

   IMPORT TOTAL ANUAL

65.212,07

II. Tercer i quart curs.
Relació professor / unitat: 1,65:1.
Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials
Gastos variables
Altres gastos

54.303,67
8.426,98
9.452,85

   IMPORT TOTAL ANUAL

72.183,50

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
– Auxiliar de comerç i magatzem.
Relació professor / unitat: 1,20:1
Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials
Gastos variables
Altres gastos

49.144,09
8.426,98
9.452,85

   IMPORT TOTAL ANUAL

67.023,92

La quantia del component del mòdul d’«Altres gastos» per a les unitats concertades
en les ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària
Obligatòria i Programes de Qualificació Professional Inicial serà incrementada en 1.181,09
euros en els centres ubicats a Ceuta i Melilla, en raó del major cost originat pel plus de
residència del personal d’administració i servicis.
Al personal docent dels centres concertats ubicats a Ceuta i Melilla se li abonarà la
quantitat corresponent al plus de residència establit en el corresponent conveni col·lectiu,
si bé l’Administració educativa no assumirà increments superiors al percentatge
d’increment global fixat en la present Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
1
Als mestres que impartixen 1r i 2n curs d’Educació Secundària Obligatòria se’ls abonarà en l’any 2013 la
mateixa quantia que s’establisca per als mestres dels mateixos cursos en els centres públics.
2
Als llicenciats que impartisquen 1r i 2n curs d’Educació Secundària Obligatòria se’ls aplicarà este mòdul.

ANNEX VI
Costos de personal de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
D’acord amb el que disposa l’article 18 d’esta llei, el cost del personal docent
(funcionari i contractat) i del personal d’administració i servicis (funcionari i laboral fix) té el
següent detall, en milers d’euros, sense incloure-hi triennis ni Seguretat Social.
Personal docent (funcionari i contractat)
–
Milers d’euros

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

55.574,64

26.909,36
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ANNEX VII
Romanents de crèdit incorporables en l’exercici 2013
Podran incorporar-se als crèdits de l’exercici els romanents que es recullen a
continuació:
a) El del crèdit 19.291M.01.628 per a adquisicions i condicionament d’immobles
afectes al patrimoni sindical acumulat.
b) El del crèdit 19.291M.01.638 «Patrimoni sindical acumulat».
c) Els dels crèdits 20.423M.101.771, 20.457M.101.751, 20.457M.101.761 i
20.457M.101.781 per a reactivació econòmica de les comarques mineres del carbó.
d) El del crèdit 23.452A.05.611 que corresponga a l’anualitat establida en el Conveni
de col·laboració subscrit entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i la
Comunitat Autònoma de Canàries per a actuacions d’infraestructures hidràuliques i de
qualitat de les aigües, sempre que siga inferior al romanent que es produïsca en el crèdit
23. 452A. 05. capítol 6.
e) El del crèdit 23.456A.05.601 que corresponga a l’anualitat establida en el Conveni
de col·laboració subscrit entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i la
Comunitat Autònoma de Canàries per a actuacions d’infraestructures hidràuliques i de
qualitat de les aigües, sempre que siga inferior al romanent que es produïsca en el crèdit
23. 456A.05. capítol 6.
f) El del crèdit 23.456D.06.601 que corresponga a l’anualitat establida en el Conveni
de col·laboració subscrit entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i la
Comunitat Autònoma de Canàries per a actuacions en les costes, sempre que siga inferior
al romanent que es produïsca en el crèdit 23. 456D. 06. capítol 6.
g) En la secció 33, els procedents dels Fons de Compensació Interterritorial, en els
termes establits en la Llei 22/2001, de 27 de desembre.
h) Els de la secció 36, procedents de les transferències efectuades com a
conseqüència dels reials decrets de traspassos de servicis.
i) El del crèdit 26.231F.16.484 «Per als fins d’interés social regulats per l’article 2 del
Reial Decret 825/1988, de 15 de juliol».
ANNEX VIII
Béns del Patrimoni Històric Espanyol
De conformitat amb el que establix la disposició addicional cinquanta-sis d’esta llei,
s’especifiquen a continuació els béns del patrimoni històric als quals els és aplicable.
Grup I. Béns singulars declarats Patrimoni Mundial
Tots els béns declarats d’interés cultural integrats en la relació següent:
Andalusia:
Mesquita de Còrdova (novembre 1984).
Alhambra i Generalife. Granada (novembre 1984).
Catedral, Alcàsser i Arxiu d’Índies de Sevilla (desembre 1987).
Parc Nacional de Doñana (1994).
Béns inclosos en l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica (desembre
1998):
Los Molinos I (Vélez Blanco, Almeria).
Los Molinos II (Vélez Blanco, Almeria).
Gabar (Vélez Blanco, Almeria).
Abric Central de Tello (Vélez Blanco, Almeria).
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Abric de Manuel Vallejo (Quesada, Jaén).
Aragó:
Arquitectura Mudèjar d’Aragó (novembre 1986 i desembre de 2001):
Torre i església de San Pedro (Terol).
Torres i teginat, Catedral (Terol).
Torre de San Salvador (Terol).
Torre de San Martín (Terol).
Palau de l’Aljaferia (Saragossa).
Seu de San Salvador (Saragossa).
Església de San Pablo (Saragossa).
Església de Santa María (Tobed).
Església de Santa Tecla (Cervera de la Cañada).
Col·legiata de Santa María (Calataiud).
Béns inclosos en l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica (desembre
1998):
Cova de la Fuente del Trucho (Asque, Colunga, Osca).
Abric del Plano del Polido (Casp, Saragossa).
Cova del Chopo (Obón, Terol).
Abric de Santa Ana I (Castillonroy, Osca).
Abrics del conjunt de las Tajadas de Bezas (Bezas, Terol).
Béns inclosos en el Camí de Sant Jaume (desembre de 1993):
Església i torre d’Aruej.
Granja de San Martín.
Pardina de Solano.
Astúries:
Preromànic Asturià (desembre 1985 i ampliació de 2000):
Santa María del Naranco.
San Miguel de Lillo.
Santa Cristina de Lena.
San Salvador de Valdediós.
Cambra Santa Catedral d’Oviedo.
San Julián de los Prados.
Balears:
Paisatge Cultural de la Serra de Tramuntana (juny 2011).
Canàries:
Parc Nacional de Garajonay. Gomera (desembre 1986).
Parc Nacional del Teide. Tenerife (juny 2007).
Cantàbria:
Cova d’Altamira. Santillana del Mar (desembre 1985).
Ampliació: La Cova d’Altamira i l’Art Rupestre de la Cornisa Cantàbrica (juny 2008).
Castella i Lleó:
Catedral de Burgos (novembre 1984).
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Esglésies extramurs d’Àvila (desembre 1985):
San Pedro.
San Vicente.
San Segundo.
San Andrés.
Las Médulas, Lleó (desembre 1997).
El jaciment arqueològic de la Serra d’Atapuerca (desembre 2000).
Béns inclosos en el Camí de Sant Jaume (desembre 1993):
Església de San Juan d’Ortega.
Monestir de San Zoilo, Carrión de los Condes, Palència.
Església Col·legiata de San Isidoro, Lleó.
Jaciments d’art rupestre prehistòric de la Vall del Côa i Siega Verde (2010).
Castella-la Manxa:
Béns inclosos en l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica (desembre
1998):
Conjunt d’art rupestre d’Alpera, en el terme municipal d’Alpera (Albacete).
Conjunt d’art rupestre de Minateda, en el terme municipal d’Hellín (Albacete).
Conjunt d’art rupestre «Torcal de las Bojadillas», en el terme municipal de Nerpio
(Albacete).
Abric de Solana de las Covachas, en el terme municipal de Nerpio (Albacete).
Conjunt d’art rupestre de Villar del Humo, en el terme municipal de Villar del Humo
(Conca).
Catalunya:
Parc Güell, Palau Güell, Casa Milà a Barcelona (novembre 1984).
Monestir de Poblet. Vimbodí. Tarragona (desembre 1991).
Palau de la Música Catalana (desembre 1997).
Hospital de Sant Pau de Barcelona (desembre 1997).
El conjunt arqueològic de Tarraco (desembre 2000).
Les esglésies romàniques de la Vall de Boí (desembre 2000).
Béns inclosos en l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica (desembre
1998):
La Roca dels Moros (el Cogul, les Garrigues).
Conjunt abrics d’ermites de la Serra de la Pietat (Ulldecona, el Montsià).
Cova dels Vilasos o dels Vilars (Os de Balaguer, la Noguera).
Cabra Feixet (el Perelló, el Baix Ebre).
La Vall de la Coma (l’Albí, les Garrigues).
Façana de la Nativitat i la Cripta de la Sagrada Família, Casa Vicens, Casa Batlló i
Cripta de la Colònia Güell (juliol 2005).
Extremadura:
Monestir de Guadalupe. Càceres (desembre 1993).
Conjunt arqueològic de Mèrida. Badajoz (desembre 1993).
Galícia:
La muralla romana de Lugo (desembre 2000).
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Béns inclosos en el Camí de Sant Jaume (desembre 1993):
Conjunt etnogràfic de Pallozas a O’Cebrero, Lugo.
Monestir de Samos, Lugo.
Nucli rural, església i pont medieval de Leboreiro, Melide, la Corunya.
Torre d’Hèrcules (2009).
Madrid:
Monestir d’El Escorial. San Lorenzo de El Escorial. Madrid (novembre 1984).
Paisatge cultural d’Aranjuez (desembre 2001).
Múrcia:
L’amfiteatre romà de Cartagena.
El jaciment arqueològic de San Esteban.
Navarra:
Béns inclosos en el Camí de Sant Jaume (desembre 1993):
San Pedro de la Rúa, Estella.
Santa María la Real, Sangüesa.
Santa María, Viana.
La Rioja:
Monestirs de Suso i Yuso, San Millán de la Cogolla. La Rioja (desembre 1997).
Béns inclosos en el Camí de Sant Jaume (desembre 1993):
Església de Santiago, Logronyo.
Església Imperial de Santa María de Palacio. Logronyo.
Església de l’Asunción de Nuestra Señora, Navarrete.
País Basc:
Pont Biscaia (juliol 2006).
València:
La Llotja de València, València (desembre 1996).
El Palmerar d’Elx (desembre 2000).
Béns inclosos en l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica (desembre
1998):
Cova Remígia (Ares del Maestrat, Castelló).
Galeria Alta de la Masia (Morella, Castelló).
Les Coves de l’Aranya (Bicorb, València).
La Sarja (Alcoi, Alacant).
Grup II. Edificis eclesiàstics inclosos en el Pla Nacional de Catedrals
Andalusia:
–
–
–
–
–

Almeria. Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación.
Cadis. Catedral de Santa Cruz.
Cadis. Nuestro Señor San Salvador. Jerez de la Frontera. Catedral.
Còrdova. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. Mesquita.
Granada. Catedral de la Anunciación.
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Huelva. Nuestra Señora de la Merced. Catedral.
Guadix, Granada. Catedral de la Encarnación de la Asunción.
Jaén. Catedral de la Asunción de la Virgen.
Màlaga. Catedral de la Encarnación.
Sevilla. Catedral de Santa María.
Cocatedral de Baza.
Cadis Vella. Excatedral.
Baeza, Jaén. La Natividad de Nuestra Señora. Excatedral.

Aragó:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Osca. Catedral de la Transfiguración del Señor.
Terol. El Salvador. Albarrasí. Catedral.
Barbastre, Osca. Catedral de Santa María.
Jaca, Osca. Catedral de San Pedro Apòstol.
Terol. Catedral de Santa María de Mediavilla.
Saragossa. Salvador. Catedral.
Tarassona, Saragossa. Catedral de Santa María.
Saragossa. Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
Montsó. Osca. Santa María del Romeral. Cocatedral.
Osca. Excatedral de Roda d’Isàvena.

Astúries:
– Oviedo. Catedral de San Salvador.
Balears:
– Mallorca. Catedral de Santa Maria de Palma.
– Menorca. Catedral de Ciutadella.
– Eivissa. Catedral de Santa Maria d’Eivissa.
Castella i Lleó:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Àvila. Catedral del Salvador.
Burgos. Catedral de Santa María.
Lleó. Catedral de Santa María.
Astorga, Lleó. Catedral de Santa María.
Palència. Catedral de San Antolín.
Salamanca. Catedral Nueva de la Asunción de la Virgen.
Ciudad Rodrigo, Salamanca. Catedral de Santa María.
Segòvia. Catedral de Santa María.
Burgo de Osma, Sòria. Catedral de la Asunción.
Valladolid. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
Zamora. Catedral de la Transfiguración.
Sòria. Cocatedral de San Pedro.
Salamanca. Catedral Vieja de Santa María.

Castella-la Manxa:
–
–
–
–
–
–

Albacete. Catedral de San Juan Bautista.
Ciudad Real. Catedral de Santa María del Prado.
Conca. Catedral de Santa María i San Julián.
Sigüenza, Guadalajara. Catedral de Nuestra Señora.
Toledo. Catedral de Santa María.
Guadalajara. Cocatedral.

Canàries:
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– Las Palmas de Gran Canaria. Catedral Basílica de Canàries. Església de Santa
Ana.
– La Laguna. Catedral de La Laguna. Església de Nuestra Señora de los Remedios.
Catalunya:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Barcelona. Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.
Vic. Catedral de Sant Pere.
Girona. Catedral de Santa Maria.
Lleida. Catedral de Santa Maria de la Seu Nova.
La Seu d’Urgell. Catedral de Santa Maria.
Solsona. Catedral de Santa Maria.
Tarragona. Catedral de Santa Maria.
Tortosa. Catedral de Santa Maria.
Lleida. Catedral de Santa Maria de la Seu Vella.
Sagrada Família, Barcelona.

Cantàbria:
– Santander. Catedral de la Asunción de la Virgen.
Extremadura:
–
–
–
–
–

Badajoz. Catedral de San Juan Bautista.
Còria, Càceres. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora.
Plasència, Càceres. Catedral de Santa María.
Càceres. Cocatedral de Santa María.
Mèrida. Cocatedral de Santa María.

Galícia:
–
–
–
–
–
–
–
–

Santiago de Compostel·la, la Corunya. Catedral Basílica Metropolitana.
Lugo. Catedral de Santa María.
Mondoñedo, Lugo. Catedral de Nuestra Señora de los Remedios.
Ourense. Catedral de San Martín.
Tui, Pontevedra. Catedral de la Asunción.
Cocatedral de Vigo.
Cocatedral de Ferrol.
San Martiño de Foz, Lugo.

Madrid:
–
–
–
–

Madrid. La Almudena. Catedral.
Alcalá de Henares. La Magistral. Catedral.
Getafe. Santa María Magdalena. Catedral.
San Isidro, Madrid. Excatedral.

Múrcia:
– Cartagena. Església antiga de Santa María Catedral.
– Múrcia. Cocatedral de Santa María.
Navarra:
– Pamplona. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora.
– Tudela. Virgen María. Catedral.
País Basc:
– Bilbao. Catedral de Santiago Apóstol.
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– Vitòria. Catedral Vieja de Santa María.
– Sant Sebastià. Buen Pastor. Catedral.
La Rioja:
– Calahorra. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora.
– Santo Domingo de la Calzada. Catedral del Salvador.
– Logronyo. Cocatedral de Santa María de la Redonda.
València:
–
–
–
–
–

Oriola, Alacant. Catedral del Salvador i Santa Maria.
València. Catedral de Sant Pere i Santa Maria.
Castelló. Sogorb. Catedral.
Alacant. Cocatedral de Sant Nicolau.
Castelló. Santa Maria. Cocatedral.

Ceuta:
– La Asunción. Catedral.
Grup III. Altres béns culturals
Andalusia:
Conjunt Arqueològic de Madinat Al-Zahra (Còrdova).
Aragó:
La Cartoixa de Nuestra Señora de Aula Dei a Peñaflor (Saragossa).
Astúries:
Monestir de San Salvador de Cornellana. Salas.
Balears:
La Llotja de Palma.
Canàries:
Convent de Santa Clara, San Cristóbal La Laguna (Tenerife).
Cantàbria:
Universitat Pontifícia de Comillas.
Castella-la Manxa:
Jaciment de la vila romana de Noheda. Villar de Domingo García (Conca).
Castella i Lleó:
Cartoixa de Miraflores (Burgos).
Catalunya:
Muralles de Tarragona.
Extremadura:
Monestir de Guadalupe (Càceres).
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Galícia:
Monestir de San Salvador de Celanova (Ourense).
Madrid:
L’ermita Virgen del Puerto.
Múrcia:
Amfiteatre romà de Cartagena i jaciment arqueològic de San Esteban.
Navarra:
Monestir de Leyre a Yesa.
País Basc:
Salinas de Añana (Añana, Àlaba).
La Rioja:
Castell de Leiva (la Rioja).
València:
Monestir de Santa Maria de la Valldigna. Simat de la Valldigna (València).
Ceuta:
Fortins neomedievals i Porta Califal del segle XI.
Melilla:
Fort de Victoria Chica i fort del Rosario.
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1001, 1003, 1005

8502, 8503,
8412

Entre 300.000 i 1.000.000 t

15%

16%

30%

Més d'1.000.001 t

35%

40%

Entre 1.000 i 7.500 t

30%

Més de 15.001 t
Entre 7,501 i 15.000 t

40%

Entre 150.000 i 250.000 t.

30%

Entre 50.001 i 75.000 t

Més de 250.001 t.

35%

Entre 75.001 i 100.000 t

40%

10%

Entre 50.001 i 100.000 t

40%

20%

Més de 100.001 t

30%

Entre 100.001 i 200.000 t

Més de 40.000 t

35%

Entre 200.001 i 500.000 t

Més de 7.500 pax

Tram

Taxa del passatge

40%

Valor

b) S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en este, operades a partir de l’entrada en vigor d'esta llei.

a) S’aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual a què s'ha arribat, a totes les unitats operades des de l’entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d’aplicació

"Trànsit marítim", "entrada/eixida marítima", "servici marítim" i "servici marítim regular" segons definicions incloses en l’annex II del text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

UTI (Unitat de Transport Intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc).

TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L’efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d’una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L’autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l’aplicació d’estes bonificacions una vegada que s’haja aconseguit el límit de l’import total màxim per a l’exercici.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

S’aplica la condició específica a)

S’aplica la condició específica a)

S’aplica la condició específica a)

S’aplica la condició específica a)

S’aplica la condició específica a)

Condicions generals d'aplicació:
L’import total de les bonificacions de l’article 245.3 aplicades en l’exercici 2013 en esta autoritat portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l’exercici 2011.

AGRORAMADER I ALIMETARI. Dacsa, blat i ordi

PRODUCTES EÒLICS. Aerogeneradors. Maquinària i peces.

Quars

2506

4410, 4411

Tauler de fibres o partícules.

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

4401 a 4409

Fustes en general.

40%

40%

Valor

Entre 500.001 i 750.000 t

Taxa de la mercaderia

Més de 750,001 t

Més de 1.000 TEU

Tram

Suplement en valencià al núm. 312

FUSTES

PRODUCTES SIDERÚRGICS Sense contenidors. Fil de
màquina, vareta, perfils, planxes, palanqueta, ferralla.

20%

Entre 1 i 5 escales

7204, 7207,
7213, 7214 i
7216

40%

Més de 6 escales

Valor

CONTENIDORS entrada/eixida marítima en servici marítim
regular. Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o "lolo")

Taxa del barco

40%

Tram

Més de 10 escales

Codis aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar els tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària d'A CORUÑA

ANNEX IX
Bonificacions aplicables en els ports d’interés general a les taxes d’ocupació, del barco, del passatge i de la mercaderia
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Codis
aranzelaris

20%
10%
20%
10%

Més de 15 escales

Fins a 15 escales

Valor

Fins a 15 escales

Taxa del barco

Més de 15 escales

Tram

Tram

Taxa de la mercaderia

2204, 2205

VINS I DERIVATS

10%

Entre 10 i 40 escales

15%
40%
30%
20%
10%
10%
5%

Entre 1 i 100.000 t
Més de 100.000 t
Entre 1 i 100.000 t
Més de 50.000 t
Entre 1 i 50.000 t

30%

Més de 50.000 t

Més de 100.000 t

25%

Entre 1 i 50.000 t

Entre 1 i 30.000 t

30%

Més de 50.000 t

20%

15%

Entre 1 i 35.000 t

Entre 30.001 i 50.000 t

20%

Més de 70.000 t
Entre 35.001 i 70.000 t

5%
30%

Entre 1 i 500.000 t

40%
30%

Més de 750.000 t
Entre 500.001 i 750.000 t

20%

30%

Entre 1 i 60.000 t

Més de 60.000 t

20%

10%

Des del 1r TEU

20%

Entre 1.000 i 20.000 TEU

30%

Entre 20.001 i 50.000 TEU

Més de 50.000 TEU

Fins a 15.000 pax

Més de 15.000 pax

Fins a 7.500 pax

20%

30%

20%

30%

Valor

S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les escales
compreses en este tram, realitzades a partir de l’entrada en vigor d'esta llei, i
únicament als granels sòlids.

S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les escales
compreses en este tram, realitzades a partir de l’entrada en vigor d'esta llei, i
únicament als granels líquids.

S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les escales
compreses en este tram, realitzades a partir de l’entrada en vigor d'esta llei, i
únicament als granels líquids.

S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les escales
compreses en este tram, realitzades a partir de l’entrada en vigor d'esta llei, i
únicament a la mercaderia general convencional.

S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les escales
compreses en este tram, realitzades a partir de l’entrada en vigor d'esta llei, i
únicament a la mercaderia general convencional.

S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les escales
compreses en este tram, realitzades a partir de l’entrada en vigor de la present llei, i
i únicament a la mercaderia general convencional.

S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les escales
compreses en este tram, realitzades a partir de l’entrada en vigor d'esta llei, sempre
que el tràfic mínim anual siga superior a 100.000 t.

S’aplica únicament a la mercaderia convencional.

S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les escales
compreses en el tram, operades a partir de l’entrada en vigor d'esta llei.

Per a determinar el tram de bonificació corresponent a la taxa de la mercaderia dels
contenidors plens es tindrà en compte el nombre total de TEU, tant plens com buits,
per consignatari de la mercaderia.

S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram, a les escales
compreses en este tram, operades a partir de l’entrada en vigor d'esta llei, en un
mateix servici marítim regular per a la taxa al barco i per a un mateix consignatari
de la mercaderia en el cas de la taxa a la mercaderia.

S’aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual
aconseguit, a totes les unitats realitzades des de l’entrada en vigor d'esta llei, en un
mateix servici marítim.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Per al conjunt de 'RESTA DE MERCADERIES', tant la determinació del tram corresponent com la bonificació assignada a este, es realitzarà per consignatari.

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons definicions incloses en l’annex II del text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L’efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d’una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.
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L’autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l’aplicació d’estes bonificacions una vegada que s’haja aconseguit el límit de l’import total màxim per a l’exercici.

L’import total de les bonificacions de l’article 245.3 aplicades en l’exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l’exercici 2011.

Condicions generals d'aplicació:

2503

8502, 8503,
8412

AEROGENERADORS

SOFRE

4801, 4802,
4804 i 4805

PAPER

2009

2515 i 2516

MARBRE I GRANIT

MOST I SUCS DE FRUITES

2523B

7208A, 7208B,
7209A, 7209B,
7211A, 7211B,
7213 i 7219

20%

Més de 40 escales

Taxa del passatge

Més de 7.500 pax

Tram
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CLINQUER a granel.

BOBINES D'ACER

RESTA DE MERCADERIES

Contenidors buits

Contenidors plens

Valor

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

PROPOSTA BONIFICACIONS ANY 2013

CONTENIDORS entrada/eixida/trànsit marítim en servici marítim regular. Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo')

Trànsit

Port base

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES,
PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària d'ALACANT

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 234

30%

40%

40%

30%

30%

30%

Valor

Tram

Taxa del passatge
Valor

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a) i només en les primeres 60 escales.

S'aplica la condició específica a) i només en les primeres 60 escales.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en este tram, operades a partir de l'entrada en vigor d'esta llei.

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual a què s'ha arribat, a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

UTI (Unitat de Transport Intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc).

TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada que s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'article 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

Condicions generals d'aplicació:

Des de la 1a t

PRODUCTES EÒLICS. Aerogeneradors.

Des de la 1a t

8502, 8503,
8412

40%
Més de 1.000 t

Des de la primera escala

Més de 10.000 t

Des de la primera UTI

2515 i 2516

2520

Taxa de la mercaderia

Des del primer TEU

Tram

Marbre i granit

Algeps

4805

30%

30%

Valor
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MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

PAPER I PASTA DE PAPER. Bobines de paper.

Des de la primera escala

Taxa del barco

MERCADERIA GENERAL. Càrrega i descàrrega horitzontal
de mercaderies ('roll on-roll off' o 'ro-ro') en barcos 'con- ro'
o 'ro-ro' purs (menys de 12 pax). Excepte vehicles en règim
de mercaderia.

Tram

Des de la primera escala

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

CONTENIDORS: Trànsit marítim i entrada/eixida marítima
en servici marítim regular. Càrrega i descàrrega per
elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo')

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària d'ALMERIA
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4401 a 4411

7901 a 7907

1001 a 1008;
1101 a 1106;
1109

FUSTES

ZINC

CEREALS

40%
20%

Més de 20.000 t
Fins a 20.000 t

15%

20%

Més de 200.000 t

30%

40%

Més de 100.000 t

Des de 25.001 fins a 50.000 t

20%

Des de 500.000 fins a 749.00

Des de 50.001 fins a 100.000

40%

Més de 749.000 t

Valor

20%

Taxa de la mercaderia

Més de 15.000 TEU

Tram

Taxa del passatge

Més de 2.000 pax

Tram

20%

Valor

S’aplica la condició específica a)

S’aplica la condició específica a)

S’aplica la condició específica a)

S’aplica la condició específica a)

S’aplica la condició específica a)

S’aplica la condició específica a)

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que s'inclouen en este tram, operades a partir de l'entrada en vigor d'esta llei.

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual a què s'ha arribat, a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació

"Trànsit marítim", "entrada/eixida marítima", "servici marítim" i "servici marítim regular" segons les definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'article 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20% de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

20%

20%

Valor

Suplement en valencià al núm. 312

Condicions generals d'aplicació:

7207 a 7229;
7301 a 7309

PRODUCTES SIDERÚRGICS transportats sense contenidors.

Més de 20 escales

CONTENIDORS entrada/eixida marítima en servici marítim
regular. Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lolo').

Taxa del barco

Des de la 1a escala

Tram

CREUERS TURÍSTICS

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar els tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària d'AVILÉS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 236

Terminal de contenidors

30%

Taxa d'ocupació
%

Suplement en valencià al núm. 312

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

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

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

BONIFICACIONS (ART. 182)

Autoritat Portuària de la BADIA D'ALGESIRES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Taxa del barco

A partir de la 1a escala

Tram

40%

Valor

Taxa de la mercaderia

A partir de la 1a unitat

A partir de la 1a unitat

Tram

20%

10%

Valor

Tram

Taxa del passatge
Valor

S'aplica, si fa el cas, igual des de la primera escala, en estades no
superiors a tres dies anteriors o posteriors a l'entrada en dic sec o
flotant, sempre que no es facen reparacions flotant o estes estiguen
vinculades a les que es fan en l'interior del dic sec o flotant.

sense condicions

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons les definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació de la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària suspendrà automàticament l'aplicació d'estes bonificacions després d'arribar al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'article 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no ha de ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

Condicions generals d'aplicació:

tots

8407, 8408, 8707,
8708, 8705, 8706,
8703, 8609B,
8704A, 8704B

Codis aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

Suplement en valencià al núm. 312

BARCOS A REPARAR EN DRASSANES

CAPTACIÓ DE MERCADERIA I ELS SEUS
ELEMENTS DE TRANSPORT AMB ENTRADA O
EIXIDA DE LA ZONA DE SERVICI DEL PORT PER
FERROCARRIL EN RÈGIM D'IMPORTACIÓ I
EXPORTACIÓ

CAPTACIÓ DE VEHICLES NOUS, PECES I
COMPONENTS EN RÈGIM DE MERCADERIA

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES,
PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de la BADIA D'ALGESIRES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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> 60%

Proporció de
tràfic (t)

50%
55%
60%

40%
50%
60%

Entre 5,01 i 10,00

60%

60%

60%

Major que 10,00

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent a 20 peus.

Divendres 28 de desembre de 2012

S'aplica igual a cada una de les escales i a cada una de les mercaderies declarades per cada subjecte passiu en les condicions referides.

Taxa de la mercaderia: s'aplica únicament als TEU en trànsit.

Taxa del barco: s'aplica a cada escala declarada pel subjecte passiu de forma proporcional al percentatge de TEU manipulats en règim de trànsit
respecte del total de TEU manipulats.

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació de les bonificacions una vegada que s'haja arribat al límit conjunt de l'import total
per a l'exercici.

Condicions d'aplicació:

Relació entre el tràfic de Entre 1,00 i 2,00
TEU mogut i el tràfic mínim
Entre 2,01 i 2,60
establit en el títol de
concessió
Major que 2,60

Menor que 5,00

Taxa de la
mercaderia
%

Vegeu les condicions d'aplicació

Taxa del barco
%

Suplement en valencià al núm. 312

Condicions d'aplicació. Taxes del barco i de la mercaderia
Creixement del tràfic de TEU de l'any 2013 respecte a
l'any 2012 (%)

Terminals de contenidors

TERMINALS PORTUÀRIES EN CONCESSIÓ O AUTORITZACIÓ

BONIFICACIONS (ART. 245.4)
Potenciació d'Espanya com a plataforma logística internacional

Autoritat Portuària de la BADIA D'ALGESIRES
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10%

Valor

Taxa de la mercaderia

Mes de 150.000 t

10%

15%

10%

Entre 1 i 25.000 TEU

Més de 150.000 t

25%

40%

Valor

Entre 25.001 i 50.000 TEU

Més de 50.000 TEU

Tram

20%

primer

A partir
passatger

del

Valor

Taxa del passatge
Tram

S'aplica la condició específica a).
Es bonifica únicament el tràfic de cereals i
sucre
a
granel,
d'un
mateix
receptor/expedidor i que siga manipulat en
terminals marítimes de mercaderies que no
estiguen en règim de concessió o
autorització.

S'aplica la condició a) en la taxa del barco i
la condició específica b) en la taxa de la
mercaderia.

Només s'aplica als passatgers en trànsit
amb una estada superior a un dia.

CONDICIONS D'APLICACIÓ

a) S’aplica el percentatge de bonificació al tràfic anual a què s'haja arribat, condicionat al fet que este tràfic anual supere el mínim exigit.
b) S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en este tram.

Condicions específiques d'aplicació

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de las taxes del barco, del passatge i de la
mercaderia en l'exercici 2011.
L’autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l’aplicació d’estes bonificacions una vegada que s’haja arribat al límit de l’import total màxim per a l’exercici.
En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d’una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.
L’efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Trams no inclosos: 0% de bonificació.
El nombre d’escales dels barcos i el nombre de passatgers, contenidors (TEU) i tones de mercaderies es comptabilitza per al conjunt de barcos que realitzen un mateix servici marítim a un determinat tipus de tràfic.
TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.
'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons definicions incloses en l’annex II del text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

Condicions generals d'aplicació:

1701 i 1702

2301 a 2309

1201 a 1214;

1101 a 1109;

1001 a 1008;

0714;

A partir de la primera
escala

Taxa del barco

Suplement en valencià al núm. 312

SUCRE A GRANEL

CEREALS A GRANEL

CONTENIDORS PLENS entrada/eixida marítima en
servici marítim regular. Càrrega i descàrrega per
elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo')

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
Codis aranzelaris
O ESTRATÈGICS
Tram

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

Autoritat Portuària de la Badia de Cadis
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Des de la primera escala
Des de la primera escala
Des de la primera escala
Des de la primera escala

4

4B

5

5B

30%

15%

30%

5%

30%

15%

30%

5%

Taxa de la mercaderia
Tram

Valor

Taxa del passatge

Des de la primera escala

A partir del primer pax

Des de la primera escala

A partir del primer pax

Des de la primera escala

A partir del primer pax

Des de la primera escala

A partir del primer pax

Des de la primera escala

Cada escala en tres ports de
l'APB

Més de 10 escales

Tram

30%

15%

30%

5%

30%

15%

30%

5%

30%

10%

20%

Valor

Totes les bonificacions són compatibles.

S'aplica a barcos en escala superior a 24 hores.

S'aplica a tots els barcos de manera acumulativa des de la
primera escala de 2013.

S'aplica a barcos en escala superior a 24 hores.

S'aplica a tots els barcos de manera acumulativa des de la
primera escala de 2013.

S'aplica a barcos en escala superior a 24 hores.

S'aplica a tots els barcos de manera acumulativa des de la
primera escala de 2013.

S'aplica a barcos en escala superior a 24 hores.

S'aplica a tots els barcos de manera acumulativa des de la
primera escala de 2013.

S'aplica a barcos en escala superior a 24 hores.

S'aplicaria al barco que faça escala en el mateix itinerari en tres
ports de l'APB.

S'apliquen igual a tots els subjectes passius dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i condicions referits.

S'apliquen igual a totes i cada una de les escales, tones, unitats o passatgers dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i condicions referits.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada que s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions regulades en este apartat per a 2013 i esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

S'aplica al barco que complisca la condició des de la primera
escala, en temporada d'hivern (TH).

Temporada d'hivern (TH): als efectes de les bonificacions de 2013 es comptabilitzaran les escales fetes en els períodes de l'1 de gener al 15 de març i del 15 de novembre al 31 de desembre.

Condicions generals d'aplicació :

CREUERS TURÍSTICS EN EL PORT DE
L'ALCÚDIA

Des de la primera escala

Des de la primera escala

3

3B

Des de la primera escala

2

2B

Des de la primera escala
Des de la primera escala

1B

30%

10%

Cada escala en tres ports de
l'APB

1A

Valor

Suplement en valencià al núm. 312

CREUERS TURÍSTICS EN EL PORT DE LA
SAVINA

CREUERS TURÍSTICS EN EL PORT DE MAÓ

CREUERS TURÍSTICS EN EL PORT D'EIVISSA

CREUERS TURÍSTICS EN EL PORT DE PALMA

Taxa del barco

20%

Tram
Més de 10 escales

1

Número

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar els tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES,
PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Secc. I. Pàg. 241

40%

45%

Passatgers en règim
de transport

S'aplica de la mateixa manera a cada una de les escales, mercaderies i passatgers declarats per cada subjecte passiu en les condicions esmentades anteriorment.

Taxa del passatge: s'aplica a cada un dels passatgers amb origen o destinació fora de l'arxipèlag balear. La bonificació és incompatible amb la reducció de l'article 208.d).

Taxa de la mercaderia: s'aplica a cada una de les mercaderies amb origen o destinació fora de l'arxipèlag balear. La bonificació és incompatible amb la reducció de l'article 216.b).

Taxa del barco: s'aplica a cada escala declarada pel subjecte passiu en què siga d'aplicació la quantia bàsica S i és incompatible amb la reducció de l'article 197.1.h).

60%

Vehicles en règim de
transport

Taxa del passatge

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada que s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

Condicions d'aplicació:

40%

Taxa del barco

Taxa de la
mercaderia

Insularitat, especial aïllament o ultraperificitat

BONIFICACIONS (ART. 245.5)

Suplement en valencià al núm. 312

Servicis marítims amb altres ports situats fora de l'arxipèlag

SERVICIS MARÍTIMS

Autoritat Portuària de BALEARS
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BONIFICACIONS (ART. 182)

15%

AUTOMÒBILS

0,0%

(Tcont2013/Tcont2012)-1)

Variable (només serà d'aplicació per a valors majors que
0% i fins a un màxim del 15%)

Esta bonificació només serà d'aplicació als títols de concessió en què l'empresa concessionària estiga al corrent de les seues obligacions concessionals.

En aquelles terminals de contenidors a les quals és d'aplicació la bonificació variable, per al còmput del percentatge de creixement es tindrà en compte tot el tràfic de conenidors manipulat en el port de
Barcelona.

Tcont: és el total de TEU manipulats per la terminal en l'exercici que consta en el subíndex.

15%

Fix

Suplement en valencià al núm. 312

CONTENIDORS

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

Taxa d'ocupació %

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

Per a impulsar la competivitat dels ports espanyols i la seua adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de BARCELONA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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20%
40%

Novembre

Desembre

1001, 1002,
1003 i 1005

CEREALS a granel. Blat, ségol, ordi i dacsa. Concentració de càrrega.
Potenciació d’escales i trànsit a granel.

Des de la primera escala

Des de la primera escala

20%

Des de la primera tona

Més de 10.000 unitats

40%

40%

20%

15%

Des de la primera tona

30%

Taxa del passatge

10%

Entre 10.001 i 20.000 passatgers

Als passatgers que complisquen les
condicions específiques indicades

15%

S'aplica, si és el cas, de manera marginal per trams, en funció del volum acumulat a l'any de passatgers
embarcats o desembarcats atesos en el port de Barcelona d'una companyia de creuers turístics.

CONDICIONS D’APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Taxa del barco: s'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any, a barcos de més de 20.000 GT
els quals operen en l'escala en terminals especialitzades en el tràfic de vehicles.
'- Taxa de la mercaderia: s'aplica, si és el cas, des del primer vehicle de l'any a tot el tràfic de vehicles nous
en règim de trànsit d'una mateixa marca o de diferents marques que pertanguen a un mateix grup destinat a
la fabricació de vehicles, els quals es manipulen en règim de trànsit.
S'aplica al tràfic de càrrega general en règim de trànsit marítim, amb les excepcions següents:
- Tràfic de càrrega general en contenidors.
- Tràfic de vehicles nous amb un pes inferior a 10.000 kg.
- Tràfic de càrrega i descàrrega horitzontal en línies de transport marítim de curta distància que capten tràfic
de cadenes de transport per carretera.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any en barcos de càrrega a granel ('bulk-carrier').
Taxa del barco: s'aplica quan més del 80% de les mercaderies operades s'enquadren en els codis aranzelaris
que es bonifiquen.

S'aplica si és el cas de forma marginal per trams, al tràfic anual operat per un client final. No s'aplica quan el
producte siderúrgic es transporta en contenidor.

S'aplica si és el cas igual a tots els barcos basant-se en la data d'inici de l'escala, segons el període indicat.
No s'aplica a escales inactives ni als períodes en què el creuer s'aculla a la quota de la taxa del barco
corresponent a estada prolongada.

S'aplica, si és el cas, igual des del primer passatger transportat per la naviliera, quan hi ha increment del
trànsit de passatge en règim de creuer turístic, amb els supòsits següents:
- en el cas de companyies de nova implantació en el port de Barcelona, quan el trànsit anual de passatgers
siga igual o superior a 10.000.
- en el cas de companyies de creuers existents, quan es complisca una de les dos condicions següents:
a) la diferència entre el trànsit anual l'any en curs i el de l'any de referència siga superior a 10.000
passatgers.
b) la diferència entre el trànsit anual de passatgers l'any en curs i el de l'any de referència siga superior a un
B x C 10%.
S'entén com a any de referència el de major volum de trànsit operat per la companyia en el període de tres
anys anteriors a l'any en curs.
Variables que s’han usat per al càlcul de la bonificació:
B: percentatge equivalent a l'augment del trànsit de passatgers, respecte a l'any de referència, amb un
màxim del 20%.
C: coeficient corrector en funció del percentatge de passatge en trànsit respecte al total de passatgers: quan
este siga inferior o igual al 30% és igual a 1 i quan siga major de 30% és igual a 0,5.

20%

Entre 20.001 i 30.000 passatgers

25%

Valor

Entre 30.001 i 40.000 passatgers

Més de 40.000 passatgers

Valor Tram

Entre 300.001 i 600.000 t

Taxa de la mercaderia

Més de 600.000 t

Tram

1

Divendres 28 de desembre de 2012

En cap cas se superarà el 40% de bonificació referent a una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.
Els tràfics i servicis es comptabilitzen de forma acumulativa durant l'any natural.
Trams no previstos: 0% de bonificació.
Totes les bonificacions referents a una mateixa taxa i corresponents a distints tràfics o servicis marítims sensibles, prioritaris o estratègics són incompatibles entre si.
S'apliquen igual a totes i cada una de les escales, tones, unitats o passatgers dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i condicions referits.
S'apliquen igual a tots els subjectes passius dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i condicions referits.
S’entén per client final l’expedidor/receptor final de la mercaderia.
'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons definicions incloses en l’annex II del Reial Decret Legislatiu 2/2011.
La definició de passatger de creuer en embarcament o desembarcament es correspon amb la disposada en el glossari de definicions que s’inclou en l’annex II del Reial Decret Legislatiu 2/2011, excloent-ne el tràfic en règim de trànsit marítim.
El creuer turístic, en les distintes modalitats previstes en el quadro, constituïx un mateix trànsit sensible.

Condicions generals d'aplicació:

PECES ESPECIALS. Concentració descàrregues. Tràfic en règim de trànsit.

VEHICLES NOUS. Connectivitat marítima i concentració de càrregues en
règim de trànsit marítim.

Capítol 72

PRODUCTES SIDERÚRGICS. En càrrega convencional o a granel.

10%

0%

Vegeu la taula 2 de condicions d’aplicació

20%

Maig-octubre

MERCADERIA GENERAL. Càrrega i descàrrega horitzontal ('roll-on roll-off'
o 'ro-ro') en línies de transport marítim de curta distància que capten tràfic
de cadenes de transport per carretera. Exclosos vehicles en règim de
transport.

30%

Vegeu la taula 1 de condicions d’aplicació

40%

Abril

Valor

Març

Taxa del barco

Gener-febrer

Tram

CONTENIDORS entrada/eixida marítima i trànsit marítim, en servici marítim
regular. Càrrega i descàrrega vertical ('lift-on/lift-off' o 'lo-lo').

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS A APLICAR EN 2013 (ART. 245.3) Per a incentivar els tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

Suplement en valencià al núm. 312

CREUERS TURÍSTICS. Concentració de trànsit de passatgers. Escales
segons períodes de l'any.

CREUERS TURÍSTICS. Concentració de trànsit de passatgers. Increment
del nombre total de passatgers.

CREUERS TURÍSTICS. Concentració de trànsit de passatgers. Volum de
passatge de creuer en embarcament o desembarcament en el port de
Barcelona.

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de BARCELONA
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Connectivitat marítima. Segona escala en un mateix servici marítim regular
d'abast transoceànic.

Connectivitat marítima. Rotació d’un mateix servici marítim.

Connectivitat marítima. Ampliació/creació de nous servicis marítims
regulars.

Concentració de càrregues marítimes. Volum de contenidors carregats i/o
descarregats per escala.

Concentració de càrregues marítimes. Volum de contenidors carregats i/o
descarregats.

Concentració de càrregues marítimes. Més d'una atracada amb operacions.

Concentració de càrregues marítimes. Tràfic de contenidors en règim de
trànsit marítim.

Concentració de càrregues marítimes. Tràfic de contenidors plens en règim
d’entrada o eixida marítima de mercaderies.

Concentració de càrregues. Increment de contenidors aportats pels clients
finals.

Concentració de càrregues marítimes. Volum de contenidors plens aportats
pels clients finals.

Concentració de càrregues marítimes. Establiment d’empreses en la ZAL
que operen contenidors.

Connectivitat terrestre. Tràfic de contenidors buits en règim d’entrada/eixida
marítima de mercaderies.

Connectivitat terrestre. Intermodalitat maritimoferroviària de contenidors
plens.

Taxa del vaixell

10%

Entre 50.001 i 100.000 TEU/any

40%

15%

Entre 100.001 i 250.000 TEU/any

Des de la primera escala

30%
25%

Entre 250.001 i 350.000 TEU/any

10%

Més de 350.000 TEU/any

20%

Entre 1.001 i 3.000 TEU/escala

25%

Entre 3.001 i 4.000 TEU/escala

Més de 4.000 TEU/escala

2,5%

Entre 26 i 50 escales/any

15%

5,0%

Des de la primera escala

7,5%

Entre 51 i 90 escales/any

10,0%

Entre 151 i 200 escales/any

Entre 91 i 150 escales/any

40%
15,0%

Més de 200 escales/any

40%

Valor

Des de la primera escala

Des de la primera escala

Tram

Taxa de la mercaderia

12%
40%
40%

Des del primer TEU que complisca les
condicions específiques

Per carretera. Més de 3.000 TEU/any

Per ferrocarril. Des del primer TEU

10%
35%

4 anys i més de 12.000 TEU/any

Per carretera. Entre 51 i 3.000 TEU/any

20%

20%

1 any i més de 6.000 TEU/any

10%

20%

0 anys i més de 6.000 TEU/any

3 anys i més de 10.000 TEU/any

10%

2 anys i més de 8.000 TEU/any

15%

20%

Més de 10.000 TEU/any
Entre 2.001 i 5.000 TEU/any

25%

Des del primer TEU que complisca les
condicions específiques

Entre 5.001 i 10.000 TEU/any

40%

Entre 300.001 i 450.000 TEU/any

20%

Més de 600.000 TEU/any
30%

20%

Entre 450.001 i 600.000 TEU/any

30%

Entre 5.001 i 10.000 TEU/any

40%

Valor Tram

Entre 10.001 i 20.000 TEU/any

Més de 20.000 TEU/any

Tram

Taxa del passatge
Valor

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES
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S'aplica, si és el cas, igual des del primer contenidor de l'any, només als contenidors plens en règim
d'entrada/eixida marítima de mercaderies que s'encaminen per ferrocarril per a accedir/eixir de la zona de
servici.

S'aplica si és el cas de manera marginal per trams, només als contenidors buits en règim d'entrada/eixida
marítima de mercaderies, en funció del volum de contenidors anuals, mesurat en TEU, que s'encaminen per
via terrestre per a accedir/eixir de la zona de servici, d'una mateixa naviliera.

S'aplica, si és el cas, igual només als contenidors plens d'entrada/eixida marítima de mercaderies, en funció
del volum de contenidors plens, mesurats en TEU, aportats a l'any pel client final a la zona d'activitats
logístiques del port de Barcelona (ZAL) i l'any d'implantació d'esta empresa en la ZAL.

S'aplica si és el cas de manera marginal per trams, només als contenidors plens d'entrada/eixida marítima
de mercaderies, en funció del volum acumulat en l'any de contenidors plens d'entrada/eixida marítima,
mesurat en TEU, d'un mateix client final.

S'aplica igual a tot el tràfic de contenidors d'un client final quan s'incremente el volum de contenidors
d'entrada i/o eixida marítima de mercaderies, de contenidors plens operats, mesurat en TEU, d'un mateix
client final, en alguna de les condicions següents:
- la diferència entre el volum de contenidors plens d'entrada/eixida marítima de mercaderies operats en l'any i
el de l'any de referència siga superior a 1.000 TEU.
- la diferència entre el volum de contenidors plens d'entrada/eixida marítima de mercaderies operats l'any i el
de l'any de referència siga superior a un 10%, havent operat un mínim de 500 TEU.
S'entén com a any de referència el de major volum de tràfic de contenidors plens d'entrada/eixida marítima
de mercaderies en el període de dos anys anteriors a l’efecte de bonificació.

S'aplica si és el cas al tràfic de contenidors plens en règim d'entrada/eixida de mercaderies d'una naviliera. El
percentatge mitjà de bonificació, que s'aplicarà igual des del primer contenidor ple, es calcularà de manera
marginal per trams, en funció del volum acumulat en l'any de contenidors, mesurat en TEU, plens, buits i de
trànsit.

S'aplica, si és el cas, de manera marginal per trams, en funció del volum de contenidors acumulats en l'any,
mesurat en TEU, operats en règim de trànsit marítim per una naviliera.

S'aplica a aquelles escales en què es complisquen totes i cada una de les condicions següents:
- Hi haja operativa d'estiba/desestiba en més d'una terminal, la qual cosa requerisca un canvi de lloc
d'atracada.
- Més del 10% dels TEU operats (estiba més desestiba) en l'escala corresponga a tràfic de contenidors en
règim de trànsit/transbordament.
- L'escala pertanga a un servici marítim regular.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any a tots els barcos portacontenidors d'una mateixa
naviliera que pertanguen a servicis marítims regulars.

S'aplica, si és el cas, igual en funció del volum de contenidors, mesurat en TEU, operats per la naviliera en
una mateixa escala, sempre que es corresponga amb barcos de més de 35.000 GT que pertanguen a un
servici marítim regular.

S'aplica igual a totes aquelles escales de servicis marítim regulars creats o ampliats l'any en curs o l'any
anterior.
Es considera que es crea un nou servici marítim regular si es genera un nou servici d'estes característiques
amb almenys una freqüència de 24 escales anuals.
Es considera que s'amplia un servici marítim regular si s'incorpora a este un nombre de barcos tal que
genera almenys 24 noves escales a l'any, o s'incrementa el GT anual dels barcos utilitzats en més d'un 15%.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any d’un mateix servici marítim regular.

S'aplica, si és el cas, igual a totes aquelles escales que representen la segona escala d'un mateix barcoviatge que pertanga a un servici marítim regular que queda fora de l'àmbit d'aplicació de la quantia bàsica S.

S'aplica igual a totes aquelles escales que pertanguen a un servici marítim regular i l'escala immediatament
anterior del qual queda fora de l'àmbit del transport marítim de curta distància, tal com es definix en el RDL
2/2011, amb l'excepció d'aquelles que vénen imposades per condicions tècniques associades a la navegació
del canal de Suez.

Suplement en valencià al núm. 312

Condicions generals d'aplicació per a la taula 1:
Trams no previstos: 0% de bonificació
Totes les bonificacions podran aplicar-se de manera successiva i multiplicativa, si bé les bonificacions corresponents als conceptes 7, 8 i 12 són incompatibles amb les corresponents als conceptes 9, 10, 11 i 13, que seran preferents estos últims.
En cap cas se superarà el 40% de bonificació.
Les bonificacions 1, 2, 3, 4, 5 i 6 no s’aplicaran en escales inactives, en períodes en què a la taxa del barco s'aplique el coeficient relatiu a estatges prolongats o en escales en què el volum màxim de contenidors carregats/descarregats siga inferior a 200 TEU.
Als efectes d'estes condicions, s’entén per client final l’expedidor/receptor final de les mercaderies.
La definició d''entrada/eixida marítima de mercaderies es correspon amb la disposada en el glossari de definicions que s’inclou en l’annex II del Reial Decret Legislatiu 2/2011, excloent-ne els tràfics en règim de trànsit marítim i/o terrestre.

1

Número

Connectivitat marítima. Millora a temps de trànsit de l’escala transoceànica.

CONCEPTE

TAULA 1. CONDICIONS D’APLICACIÓ ESPECÍFIQUES PER A CONTENIDORS entrada/eixida marítima i trànsit marítim. Càrrega i descàrrega vertical ('lift on-lift off' o 'lo-lo').
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2

3

Concentració de càrregues de servicis marítims de curta distància. Volum de
tràfic d’una naviliera.

Concentració de càrregues. Increment de tones.

30%
15%

Més de 300 escales/any

Entre 101 i 300 escales/any

Valor

15%

Taxa del barco

Des de la primera escala que complisca les
condicions específiques

Tram

Taxa de la mercaderia

15%

10%

Increment 10,00% fins a 15,00%

Increment 5,00% fins a 10,00%

30%

Increment superior 15,00%

30%
15%

Taxa del passatge

Entre 50.001 i 100.000 passatgers/any

Més de 100.000 passatgers/any

Des del primer passatger que complisca
les condiciones específiques

Valor Tram

Entre 250.001 i 500.000 tones/any

Més de 500.000 tones/any

Tram

15%

30%

15%

Valor

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

S'aplica, si és el cas, per increments del tràfic de tones d'una empresa naviliera, sempre que es complisquen
les condicions següents:
- L'increment de tràfic d’esta bonificació es calcularà per variació entre el tràfic l'any i el de l'any anterior.
- El tràfic manipulat l'any anterior ha de ser, com a mínim, de 300 mil tones.
El càlcul de l'import de la bonificació només afecta l'increment del tràfic i este s'obtindrà basant-se en els
criteris següents:
- Valor mitjà de la taxa de la mercaderia per tona.
- Variació de tones entre l'any objecte de la bonificació i l'any anterior.
- Percentatge de bonificació obtingut basant-se en l'increment de tràfic respecte a l'any de referència.

S'aplica, si és el cas, de manera marginal per trams, en funció del volum acumulat en l'any.

S'aplica igual a totes aquelles escales de servicis marítims regulars de transport marítim de curta distància
creat o ampliat en l'any en curs o en l'any anterior.
Es considera que es crea un nou servici marítim regular si es genera un nou servici d'estes característiques
amb, almenys, una freqüència mínima setmanal.
Es considera que s'amplia un servici marítim regular si s'incorpora a este un nombre de barcos tal que
genera, almenys, una escala setmanal addicional o s'incrementa el GT anual dels barcos utilitzats en més
d'un 15%.

3

Suplement en valencià al núm. 312

Condicions generals d'aplicació per a la taula 2:
Trams no previstos: 0% de bonificació.
Totes les bonificacions podran aplicar-se de forma successiva i multiplicativa.
En cap cas se superarà el 40% de bonificació de cada taxa.
La bonificació de la taxa al barco només serà d'aplicació si més del 70% del tràfic de mercaderies i passatgers operat en el servici marítim regular és no insular.

1

Número

Connectivitat marítima de servicis de transport marítim de curta distància.
Creació/ampliació de servicis marítims regulars.

CONCEPTE

TAULA 2. CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES PER A MERCADERIA GENERAL. Càrrega i descàrrega horitzontal ('roll on-roll off' o 'ro-ro') en línies de transport marítim de curta distància que capten tràfic de cadenes de transport per carretera. Exclosos vehicles en règim de transport.
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10%

10%

Terminals públiques de sòlids a granel que manipulen, almenys, el 51% de productes
siderúrgics, carbó mineral i coc d'hulla, ferralla de ferro, mineral de ferro o sulfats.

Taxa d'ocupació
%

Suplement en valencià al núm. 312

Terminal de contenidors

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

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

BONIFICACIONS (ART. 182)
Per a impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seua adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de BILBAO
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2523-B

2917 - 36
2930 - 90
2926. 10
2807

1507-B
1511-B
1514-B i 1518-B

A partir de 650.001 t

A partir de la 1a escala

30%

40%

20%

32%

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual a totes les unitats operades desde l'entrada en vigor d'esta llei.
b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en este tram, operades a partir de l'entrada en vigor d'esta llei.

A partir de la 1a t
A partir de la 1a t
A partir de la 1a t
A partir de la 1a t

20%
20%
20%
20%

5%

20%
10%

A partir de la 1a t
A partir de 50.001 t

24%

10%

A partir de la 1a t

10%

40%

A partir de 825.001 t

A partir de la 1a t

A partir de 50.001 unitats

A partir del 1r vehicle en règim
de passatge

A partir del 1r passatger
25%

40%

terminal portuària i producte.

expedidor/receptor.

acumulat l'any i només quan l'atracada està en concessió.

mínim acumulat de 60.000 t.

per estibador.

de 8.000 UTI any per línia i només a les escales en servici marítim regular.

contenidor que s'encamina per ferrocarril.

- més de 60 escales any en la taxa del barco.
- més de 50.000 passatgers i 12.000 vehicles any en la taxa del passatge.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Car-Carrier ).

Divendres 28 de desembre de 2012

TEU (Twenty Equivalent Unit): unitat de contenidor equivalent a 20 peus.
UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc).
'

Condicions generals d'aplicació:

PRODUCTES QUÍMICS
Àcids policarboxílics
Aminoàcids
Acrilonitril
Àcid sulfúric

Olis, greixos per a producció biodièsel

Embarcament de ciment i clinquer a granel

FAVES I OLIS VEGETALS

7203

1201, 1512 B,
1507 B

7201 i 7203

Direct Reduced Iron

7204

8703

A partir de la 1a escala

20%

10%

20%

5%

10%

A partir de la 1a t

A partir de la 27a escala

A partir de la 27a escala

7308-B, 8501-B
i 8503

18%

A partir de la 1a t

25%

15%

30%

4802

A partir de la 1a UTI

A partir de 3.501 TEU

Des d '

4001 i 4002;
4011

10%

5%

20%

15%

Lingots i briquetes

FERRALLA

GRANEL

VEHICLES en règim de mercaderia

PRODUCTES EÒLICS, aerogeneradors, maquinària i peces

CAUTXÚ I PNEUMÀTICS NOUS

PAPER I PASTA DE PAPER. Paper.

40%

20%

10%

Valor

Taxa del passatge
Tram

A partir de la 9a escala
15%

A partir de 50.001 TEU

Valor

A partir de la 1a t

escala

A partir de la 1a escala

Tram

Taxa de la mercaderia

5%

15%

(ART. 245.3)

10%

Valor

Tram

A partir de la 9a escala

Taxa del barco

BONIFICACIONS A APLICAR EN 2013

7201, 7202
7205 a 7306
7317, 7318,
7325 i 7326

0001, 0001-C
0005, 0005-L,
0004 i 0007

0001-X
0001-C

Codis
aranzelaris

Suplement en valencià al núm. 312

Embarcament de productes siderúrgics de mercaderia general
sense contenidors

Barcos en servici marítim operats per una mateixa empresa
naviliera

'ro-ro'). Excepte vehicles en règim de mercaderia

MERCADERIA GENERAL

CONTENIDORS plens d'entrada/eixida marítima en servici
marítim regular. Concentració de càrregues. Càrrega i

CONTENIDORS entrada/eixida marítima en servici marítim

CONTENIDORS

PASSATGERS I VEHICLES EN RÈGIM DE PASSATGE

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de BILBAO
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35%
30%

0<I< 5

40%

40%

5 <= I < 10

A partir de la 1a tona

20%

I >= 10

20%

A partir de la 1a tona

A partir de la 1a tona

10%

5%

Entre 50.001 i 100.000 t

A partir de la 1a tona

25%

Més de 100.000 t

Entre 1 i 5 escales

Entre 6 i 10 escales
30%

35%

40%

Taxa del passatge
Valor

Més de 10 escales

Tram

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

S'aplica, si és el cas, igual, des de la tona següent al tràfic anual mínim de gas natural de cada
empresa distribuïdora, de manera que el tràfic anual mínim és la mitjana del que es descarrega en
el port de Cartagena els anys 2007, 2008 i 2009, i 'I' l'increment total percentual del tràfic anual de
cada empresa distribuïdora de gas natural respecte del tràfic anual mínim.

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica b) en un mateix servici marítim regular.

S'aplica la condició específica b) en un mateix servici marítim regular.
El volum de tones (t) de cada tram es mesura amb l'exclusió de les tares de contenidors i correspon
només a servicis marítims regulars.

Taxa del barco: la bonificació per increment de nombre d'escales en més d'un 50% s'aplicarà
durant un període de 4 MESOS i és incompatible amb altres bonificacions a la mateixa taxa. Esta
bonificació no es podrà aplicar més d'una vegada cada 3 anys i s'aplicarà, si és el cas, igual a partir
de la primera escala en què es comunique l'objectiu d'increment d'escales en més d'un 50% i
l'autoritat portuària ho verifique sobre l'acumulat d'escales realitzat en els 12 mesos anteriors a la
comunicació.
El volum de tones (t) de cada tram es mesura amb l'exclusió de les tares de contenidors i correspon
només a servicis marítims regulats.

Taxa del barco: la bonificació per increment de nombre d'escales en més d'un 50% s'aplicarà
durant un període de 4 MESOS i és incompatible amb altres bonificacions a la mateixa taxa. Esta
bonificació no es podrà aplicar més d'una vegda cada 3 anys i s'aplicarà, si fa al cas, igual, a partir
de la primera escala en què es comunique l'objectiu d'increment d'escales en més d'un 50% i
l'autoritat portuària verifique sobre l'acumulat d'escales realitzat en els 12 mesos anteriors a la
comunicació.
S'aplica la condició específica b) en un mateix servici marítim regular. El volum de tones (t) de cada
tram es mesura excloent les tares de contenidors i correspon només a servicis marítims regulars.
Els TEU no tenen bonificació sobre la taxa de la mercaderia.

S'aplica la condició específica b)

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en este tram, operades a partir de l'entrada en vigor d'esta llei.

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual, a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Divendres 28 de desembre de 2012

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

Condicions generals d'aplicació:
L'import total de les bonificacions de l'article 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

4401A

Biomassa arbres fruiters i boscos

PESCA CONGELADA I REFRIGERADA.

2711 B

15%

302B, 303A,
A partir de la 1a escala
303B, 304

GAS NATURAL.

15%

0701 a 0814 A partir de la 1a escala

FRUITA I HORTALISSES. Fruita.

CEREALS, PINSOS, FERRATGES I ADOBS.

1001 a 1005;
1007; 0713;
2303 a 2308;
2834A, 3102C,
3105

2523B

CLINQUER a granel.

20%

20%

20%

40%

20%

25%

30%

35%

40%

20%

25%

30%

20%

25%

A partir de la 1a tona

A partir de la 1a tona

7801

PLOM

7207 a 7229;
7301 a 7309

Entre 1 i 5.000 UTI
A partir de la 1a tona

PRODUCTES SIDERÚRGICS

20%

Entre 1 i 25 escales

Entre 5.001 i 10.000 UTI

Entre 10.001 i 15.000 UTI

A partir de la 1a tona

25%

Entre 25 i 50 escales

7201 a 7205

30%

Entre 50 i 75 escales

Més de 20.000 UTI
Entre 15.001 i 20.000 UTI

FERRALLA

35%

Entre 75 i 100 escales

Entre 0 i 200.000 t

Entre 200.001 i 300.000 t

Més de 300.000 t

Entre 0 i 200.000 t

Entre 200.001 i 300.000 t

30%

Taxa de la mercaderia
Valor

Més de 300.000 t

Tram

0101 a 0106

15%
40%

Més de 100 escales

25%

Entre 10.001 i 200.000 t

30%

40%

Per increment del nombre d'escales
en més d'un 50%

Entre 200.001 i 300.000 t

15%

Més de 300.000 t

25%

40%

Per increment del nombre d'escales
en més d'un 50%

Entre 0 i 200.000 t

30%

Entre 1 i 5 escales

Entre 200.001 i 300.000 t

35%

Entre 6 i 10 escales

30%

40%

Més de 10 escales

Més de 300.000 t

Valor

Tram

Taxa del barco

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

ANIMALS VIUS

Codis
aranzelaris

Suplement en valencià al núm. 312

MERCADERIA GENERAL. Càrrega i descàrrega horitzontal de
mercaderies ('roll on-roll off' o 'ro-ro') en servici marítim regular amb
barcos 'con-ro' o 'ro-ro' purs (menys de 12 pax). Excepte vehicles en
règim de mercaderia.

CONTENIDORS trànsit marítim en servici marítim regular. Càrrega i
descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo')

CONTENIDORS entrada/eixida marítima en servici marítim regular.
Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo')

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de CARTAGENA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 249

2615

2508A, 2508B,
2508C; 2529A,
2529B; 2507;
2505; 2529C

25%

20%

Valor

Més de 5.000 t

Més de 5.000 t

Més de 5.000 t

10%

5%

20%

20%

25%

Entre 1 i 5.000 TEU
Més de 1.000 t

35%

Més de 5.000 TEU

Valor

40%

Taxa de la mercaderia

Més de 250 TEU

Tram

Taxa del passatge

A partir d'1 pax

Tram

20%

Valor

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica b). volum

S'aplica la condició específica a) únicament als contenidors buits.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que s'inclouen en este tram, operades a partir de l'entrada en vigor d'esta llei.

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual a què s'ha arribat, a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons les definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'article 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20% de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

Condicions generals d'aplicació:

Zirconi

DESEMBARCAMENT. Argila, feldspat, caolí, arena mineral i
nefelina.

6907 i 6908;
Més de 12 escales
3207

1001, 1003,
1005

8609B

Taxa del barco

A partir de la 1a escala

Tram

Suplement en valencià al núm. 312

EMBARCAMENT. Taulellets i plaques i taulells sense esmaltar.
Frita.

SECTOR CERÀMIC.

CEREALS. Blat, ordi i dacsa.

CONTENIDORS tràfic marítim. Càrrega i descàrrega per
elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo').

CONTENIDORS entrada/eixida marítima en servici marítim
regular. Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lolo').

CREUERS TURÍSTICS

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de CASTELLÓ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 250

Tram

Taxa de la mercaderia
Valor

Des d'1 pax

Tram

Taxa del passatge

40%

Valor

Al buque del servici des de la primera operació de
subministrament

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons les definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas s'ha de superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada que s'haja aconseguit el límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'article 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011

40%

40%

Valor

Suplement en valencià al núm. 312

Condicions generals d'aplicació:

A partir de la 1a escala

SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE per gavarra

Taxa del barco

A partir de la 1a escala

Tram

CREUERS TURÍSTICS

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven en el desenrotllament econòmic o social

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 251

Condicions d'aplicació:

40%

Taxa del barco

40%

Taxa de la
mercaderia

28%

Passatgers en
règim de transport

58%

Vehicles en règim
de transport

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'atorgament de bonificacions una vegada que s'haja arribat al límit conjunt de l'import total per a l'exercici.
Taxa del barco: s'aplica a cada escala declarada pel subjecte passiu només quan siga d'aplicació la quantia bàsica S. La bonificació és incompatible amb la reducció de l'article
197.1.h).
Taxa de la mercaderia: s'aplica a cada una de les escales referides anteriorment. La bonificació és incompatible amb la reducció de l'article 216.b).
Taxa del passatge: s'aplica a cada una de les escales referides anteriorment. La bonificació és incompatible amb la reducció de l'article 208.d).
S'aplica igual a cada una de las escales, mercaderies i passatgers declarades per cada subjecte passiu en les condicions anteriorment esmentades.

Codis
aranzelaris

Taxa del passatge

Suplement en valencià al núm. 312

Servicis marítims amb altres ports

SERVICIS MARÍTIMS

BONIFICACIONS 2013 (ART. 245.5) Insularitat, especial aïllament o ultraperificitat

Autoritat Portuària de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 252

30%

Taxa d'ocupació
%

Suplement en valencià al núm. 312

Terminal de contenidors del port exterior

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

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

BONIFICACIONS (ART. 182) Per a impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seua
adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de FERROL-SAN CIBRAO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 253

8502 i 8503

PRODUCTES EÒLICS. Aerogeneradors.

2301 a 2309B

1201 a 1214

1101 a 1109

1001 a 1008

2711B

10%

Taxa de la mercaderia

5%
35%
25%

De 200.001 t a 400.000 t
Entre 50.001 i 200.000 t

5%

10%

De 0 t a 10.000 t

De 10.001 t a 100.000 t

De 100.001 t a 200.000 t

5%

7%

15%

0%

10%

De 2.500.001 t a 3.000.000 t
5%

0%

De 0 t a 20.000 t

De 0 t a 2.000.000 t.

5%

De 20.001 t a 50.000 t

De 2.000.001 t a 2.500.000 t

5%
0%

10%

De 100.001 t. a 200.000 t

De 0 t a 50.000 t.

20%

De 50.001 t. a 100.000 t

30%

35%

De 100.001 t a 200.000 t

Entre 1 t i 50.000 t

0%

De 50.001 t a 100.000 t

5%

Menys de 3.000.000 t.

10%

De 3.000.001 a 4.000.000 t

De 4.000.001 t a 5.000.000 t

20%

Entre 20.000 i 50.000 t
20%

De 50.001 t a 100.000 t

Entre 100.001 i 300.000 t

5%
25%

Des de la 1a t fins a 100.000 t

20%
10%

Entre 10.000 i 50.000 t

30%

De 50.000 t a 80.000 t

De 80.001 t a 200.000 t

D'1 a 10.000 t

De 10.001 t a 20.000 t

20%

10%

Entre 200.000 i 300.000 t

De 20.001 t a 200.000 t

25%

De 300.001 a 400.000 t

40%

40%

Valor

Des de la 1a tona

Des del primer TEU

Des del primer TEU

Tram

Taxa del passatge

Des del primer pax

Tram

40%

Valor

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a), si s'arriba al tràfic mínim indicat en el tram.

S'aplica la condició específica a), si s'arriba al tràfic mínim indicat en el tram.

S'aplica la condició específica a).
Taxa del barco: s'aplica proporcional al percentatge de TEU manipulats en règim de trànsit marítim
d'acord amb el total de TEU manipulats.

S'aplica la condició específica a).
Taxa del barco: s'aplica proporcional al percentatge de TEU manipulats en règim d'entrada/eixida
marítima d'acord amb el total de TEU manipulats.

S'aplica la condició específica a).

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats que comprén este tram, operades a partir de l'entrada en vigor d'esta llei.

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual obtingut a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons les definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas es pot superar el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

Divendres 28 de desembre de 2012

L'autoritat portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada que s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'article 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no pot ser superior al 20 por cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

Condicions generals d'aplicació:

AGRORAMADER I ALIMENTARI A GRANEL

GAS NATURAL

GASOIL PER A BUNKER

2710A

2701, 2713A

MINERALS

FUELOIL PER A BUNKER

4801 i 4802

PAPER

4407

Fusta serrada
4410 i 4411

4403A-4403B4403C

Fusta troncs

A partir de la 1a escala

20%

40%

Més de 20 escales

Entre 11 i 20 escales

20%

Entre 11 i 20 escales

40%

Més de 20 escales

Valor

40%

Taxa del barco

Des de la 1a escala

Tram

BONIFICACIONS(ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

Suplement en valencià al núm. 312

Taulers

4401B, 4401A

Pèl·lets/astelles de fusta/biomassa

FUSTES

7213, 7214,
7207, 7314

7204

PRODUCTES SIDERÚRGICS no aconduïts en contenidor.

7204

En port interior

Codis aranzelaris

En port exterior

FERRALLA

CONTENIDORS trànsit marítim. Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift
off' o 'lo-lo')

CONTENIDORS entrada/eixida marítima en servici marítim regular. Càrrega
descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo')

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de FERROL-SAN CIBRAO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 254

4401 a 4411

4701 a 4707;
4801 a 4812

1001 a 1008;
1101 a 1109;
1201 a 1214

3101, 3102A,
3103, 3104A i
3105

1214, 2304,
2305, 2306

FUSTES

PAPER I PASTA DE PAPER

CEREALS

ADOBS NATURALS I ARTIFICIALS

PINSOS I FARRATGES

302 a 304

Taxa de la mercaderia

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

Fins a 50.000 t
A partir de 50.000 t
Fins a 50.000 t
A partir de 50.000 t
Fins a 50.000 t

A partir de 100.000 t
Des de 50.001 fins a 100.000 t

10%
30%

Fins a 50.000 t

A partir de 100.000 t
20%

10%
30%

Fins a 20.000 t

Des de 50.001 fins a 100.000 t

20%

A partir de 100.000 t
30%

10%
40%

Fins a 100.000 t

Des de 20.001 fins a 50.000 t

20%

Des de 50.001 fins a 100.000 t

30%

Des de 20.001 fins a 50.000 t

Des de 100.001 fins a 200.000 t

20%

Des de 50.001 fins a 100.000 t

Des de 200.001 fins a 300.000 t

30%

A partir de 100.000 t

10%

40%

Fins a 200.000 t

40%

0%

A partir de 200.000 t

Fins a 20.000 t

20%

A partir de 5.500.000 t

A partir de 300.000 t

10%
30%

Fins a 5.500.000 t

35%

10%

20%

30%

Valor

Des de 1a UTI

Consolidades (> any 3r)

Manteniment (anys 2n i 3r)

Llançament (any 1r)

Tram

40%

Taxa del passatge
Valor

Més de 2.000 pax

Tram

S'aplica la condició específica a) a cada un dels subjectes passius que
superen el tràfic mínim

S'aplica la condició específica a) a cada un dels subjectes passius que
superen el tràfic mínim

S'aplica la condició específica a) a cada un dels subjectes passius que
superen el tràfic mínim

S'aplica la condició específica a) a cada un dels subjectes passius que
superen el tràfic mínim

S'aplica la condició específica a) a cada un dels subjectes passius que
superen el tràfic mínim

S'aplica la condició específica a) a cada un dels subjectes passius que
superen el tràfic mínim

S'aplica la condició específica a) a cada un dels subjectes passius que
superen el tràfic mínim

S'aplica la condició específica a) a cada un dels subjectes passius que
superen el tràfic mínim

S'aplica la condició específica a) a cada un dels subjectes passius que
superen el tràfic mínim

S'aplica la condició específica a) a la taxa del barco. A l'efecte de l'aplicació de
les bonificacions establides per a la taxa a la mercaderia, s'entendrà per línia
en fase de llançament la que s'haja iniciat l'any d'aprovació d'estes
bonificacions.

A l'efecte d'aplicació s'establiran per cada un dels subjectes passius

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al trànsit anual assolit a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons les definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

UTI (unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc).

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no pot superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

Divendres 28 de desembre de 2012

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària ha de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada que s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'article 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no pot ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

Condicions generals d'aplicació:

PEIX CONGELAT I REFRIGERAT

FRUITES, HORTALISSES I LLEGUMS

7207 a 7229 i
7301 a 7309

SIDERÚRGICS sense contenidors

40%

10%

12 escales
Des de la primera escala

20%

25 escales

40%
30%

Valor

Més de 2 escales

Taxa del barco

50 escales

Tram

Suplement en valencià al núm. 312

701 a 714; 803
a 814

2601, 2601A i
2601B

MINERAL DE FERRO A GRANEL

TRÀFIC RO-RO

CONTENIDORS entrada/eixida marítima en servici marítim
regular. Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lolo')

CREUERS TURÍSTICS

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de GIJÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 255

5%

Entre 1 i 20.000 t

Més de 1.000 t
Més de 1.000 t

3101 a 3105,
8609B

ADOBS

Des d'1 t

2901 a 2919

PRODUCTES PETROQUÍMICS

QUÍMICS I ADOBS

2835; 2510;
8609B

Més de 1.000 t

2807 a 2836
excepte 2835

4%

4%

20%

4%

4%

4%

40%

4%

Taxa del passatge

Des de passatger 1

Entre 1 i 7.500 pax

Més de 7.500 pax

Tram

40%

10%

20%

Valor

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica a).
La taxa del barco s'aplica a les gavarres de subministrament en dies d'estada com
a port base

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica a)

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Divendres 28 de desembre de 2012

FOSFATS I POLIFOSFATS

Més de 1.000 t

2707 a 2713;
3811; 2207

HIDROCARBURS

Més de 1.000 t

Més de 1.000 t

4%

10%

Entre 20.001 i 40.000 t

Més de 1.000 t

20%

30%

Entre 40.001 i 60.000 t

40%

Entre 60.001 i 80.000 t

20%

Més de 80.000 t

Més de 1.000 t

2601

40%

Des de 0 t

20%

30%

Des de 0 t

35%

40%

Més de 10.000 t

Entre 1 i 5.000 t

5%

Entre 5.001 i 10.000 t

10%

Entre 1 i 150.000 t

15%

Entre 150.001 i 300.000 t

Més de 300.000 t

4%

20%

Més de 1.000 t

30%

Fins a 10.000 t

40%

Més de 30.000 t
Entre 10.001 i 30.000 t

40%

40%

40%

Valor

Des d'UTI 1

Des de TEU 1

2603 a 2621

CENDRES DE PIRITA

Més de 150 dies

40%

Taxa de la mercaderia

Des de TEU 1

Tram

CONCENTRATS I ESCÒRIES

2501

SAL

OLIS PER A BIODIÈSEL

RESTA

1500 a 1520

4703, 8609B

PASTA QUÍMICA

TRÀFIC D'AVITUALLAMENT I APROVISIONAMENT

302 a 307, 8609B

2001 a 2009,
8609B

PEIX CONGELAT

FRUITES I HORTALISSES. Hortalisses.

1001 a 1008;
1101 a 1109; 1201
a 1214; 2301 a
2309; 0713,
8609B

4401 a 4403

FUSTES. Sense contenidors.

Des d'escala 1

40%

40%

Des d'escala 1

Des d'escala 1

20%
10%

Més de 15 escales
Entre 1 i 15 escales

Valor

Suplement en valencià al núm. 312

CEREALS

7201 a 7229

PRODUCTES SIDERÚRGICS. Sense contenidors.

PASSATGERS I MERCADERIES EN GENERAL. Càrrega i
descàrrega horitzontal de mercaderies ('roll on-roll off' o 'ro-ro')
en barcos 'con-ro' 'ro-ro' o 'ro-pax'.

CONTENIDORS trànsit marítim en servici marítim regular.
Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo').

CONTENIDORS entrada/eixida marítima en servici marítim
regular. Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo').

CREUERS TURÍSTICS

Taxa del barco

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar els tràfics i servicis marítim que ajuden al desenrotllament econòmic o social

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
Codis aranzelaris
O ESTRATÈGICS
Tram

Autoritat Portuària de HUELVA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 256

7402 i 7403,
8609B
Des d'1 t

20%

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a las unitats compreses en este tram, operades a partir de l'entrada en vigor d'esta llei.

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al trànsit anual a què s'ha arribat, a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons les definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

UTI (Unitat de Transport Intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc o remolc).

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent a 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada que s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'article 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà superar el 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

Condicions generals d'aplicació:

COURE REFINAT I EN BRUT

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en valencià al núm. 312
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 257

A partir de la 1a escala

AVITUALLAMENT
40%

40%

11%

Taxa de la mercaderia

A partir de la 1a tona

A partir de la 1a tona

Tram

40%

20%

Valor

35%

Valor

Taxa del passatge

A partir d'1 pax

Tram

S'aplica igual des de la primera escala de l'any només als barcos que facen
únicament operacions d'avituallament fondejats en la zona I (entredics) per
temporal.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any amb les
condicions següents:
1. L'aplicació d'esta bonificació és incompatible amb l'aplicació de les
reduccions previstes en l'art.197.1.d) i 197.1.e) 3r del RDL 2/2011.
2. Només és d'aplicació durant el període d'estada del barco en què no faça
operacions comercials de càrrega, descàrrega o transbordament durant el qual
se li aplicarà la taxa general.
3. Només és d'aplicació per a les reparacions fetes amb personal alié a la
tripulació i per empreses de reparació autoritzades per l'autoritat portuària.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any, només en règim
d'exportació.

S'aplica la condició específica a)
El consignatari o representant del barco ha de comunicar a l'APLP l'itinerari del
barco en cada escala, el seu port anterior i posterior i si realitzarà operacions
d'embarcament i desembarcament com a port base segons el que s'ha descrit
en l'annex II del RDL 2/2011 de 5 de setembre pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Divendres 28 de desembre de 2012

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en este tram, operades a partir de l'entrada en vigor d'esta llei.

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual que s'ha aconseguit, a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons les definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

UTI (Unitat de Transport Intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc o remolc).

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent a 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada que s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

Condicions generals d'aplicació:
L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà superar el 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

A partir de la 1a escala

Per estades en ports superiors a 7 dies en zona I

40%

8%

Resta

Per estades en ports iguals o inferiors a 7 dies en
zona I

30%

Escala en 1 port de l'APLP, amb port base o base
en altre port de l'APLP

35%

Escala en 3 ports de l'APLP durant el mateix
itinerari
30%

35%

Escala en port base de l'APLP

Escala en 2 ports de l'APLP durant el mateix
itinerari

Valor

Taxa del barco
Tram

TRÀFICS A ARINAGA

701 a 714;
801 a 814

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que ajuden al desenrotllament econòmic i social

Suplement en valencià al núm. 312

TRÀFIC DE REPARACIONS

FRUITES I HORTALISSES

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 258

(*)

Terminals de contenidors del port de Las Palmas

Vegeu les condicions d'aplicació

Taxa del barco

Valor
Vegeu les condicions d'aplicació

Taxa de la mercaderia

Valor

15%
8%

Entre 17.000.000 i 20.000.000 GT

Entre 8.200.000 i 16.999.999 GT

55%
45%
40%
35%
20%
10%

Entre 800.000 i 899.999 TEU

Entre 700.000 i 799.999 TEU

Entre 500.000 i 699.999 TEU

Entre 300.000 i 499.999 TEU

Entre 100.000 i 299.999 TEU

Entre

0 i 50.000 TEU

10%

20%

30%

35%

45%

55%

60%

Valor (%)

Només aplicable als contenidors declarats en règim simplificat en
règim de trànsit marítim. El tram corresponent es calcula en
funció del volum de mercaderies manipulades en l'any, i es
comptabilitzaran independentment els TEU plens dels TEU buits.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

El percentatge de bonificació serà el que resulte al tràfic realitzat per cada companyia naviliera, amb independència de la terminal en la qual treballen.

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

Condicions generals d'aplicació:

Entre

Entre 50.000 i 299.999 TEU

Entre 300.000 i 499.999 TEU

Entre 500.000 i 699.999 TEU

Entre 700.000 i 799.999 TEU

Entre 800.000 i 899.999 TEU

A partir de 900.000 TEU

Tram

CONTENIDORS BUITS

Només aplicable als barcos que embarquen o desembarquen més
del 50% dels contenidors en règim de trànsit marítim. El tram
corresponent es calcula en funció del volum de tràfic aconseguit l'any
per cada una de les navilieres. Esta bonificació només serà aplicable
en els casos en què s'aplique la quantia bàsica 'B' en el càlcul de la
taxa del barco.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Divendres 28 de desembre de 2012

0 i 99.999 TEU

60%

A partir de 900.000 TEU

Tram

CONTENIDORS PLENS
Valor (%)

35%

Entre 20.000.000 i 64.999.999 GT

Taxa de la mercaderia

40%

Valor (%)

Suplement en valencià al núm. 312

Més de 65.000.000 GT

Tram

Taxa del barco

Condicions d'aplicació

(*) En aplicació de la disposició addicional vint-i-quatre del RDL 2/2011, als efectes d'aplicació del règim econòmic del sistema portuari previst en la llei i, en particular, de l'establiment i exigència de las taxes
portuàries respecte al transport marítim de trànsit internacional, les terminals dels ports canaris, com que estan situades en una regió ultraperifèrica europea, tindran la consideració de plataforma logística atlàntica
per a Europa, per la qual cosa podran aplicar el màxim de bonificació prevista per a este supòsit.

Proporció de
trànsit (t)

BONIFICACIONS (ART. 245.4)
Potenciació d'Espanya com a plataforma logística internacional

TERMINALS PORTUÀRIES EN CONCESSIÓ O
AUTORITZACIÓ

Autoritat Portuària de LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 259

45%

S’aplica igual a cada una de les escales, mercaderies i passatgers declarats per cada subjecte passiu en les condicions anteriorment esmentades.

Taxa del passatge: s’aplica als passatgers en règim de transport i vehicles en règim de passatge l’origen o la destinació dels quals siguen ports de països Schengen. La
bonificació és incompatible amb la reducció de l’article 208.d).

Taxa de la mercaderia: s’aplica a cada una de les mercaderies d’entrada o eixida marítima l’origen o la destinació de les quals siga un país dels considerats en el TMCD
segons la definició 27a de l'annex II del RDL 2/2011. La bonificació és incompatible amb la reducció de l’article 216.b).

Taxa del barco: s’aplica als barcos en TMCD (quantia bàsica S) i que realitzen operacions comercials de càrrega i/o descàrrega. La bonificació és incompatible amb la
reducció de l’article 197.1.h).

45%

Taxa del passatge
Passatgers en
Vehicles en règim
règim de transport
de passatge

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada s'arribe al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

20%

Taxa de la
mercaderia

Suplement en valencià al núm. 312

Condicions d'aplicació:

40%

Taxa del barco

BONIFICACIONS (ART. 245.5)
Insularitat, especial aïllament o ultraperificitat

Servicis marítims amb altres ports situats fora de l’arxipèlag

SERVICIS MARÍTIMS

Autoritat Portuària de LAS PALMAS
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Secc. I. Pàg. 260

30%

Taxa d'ocupació
%

Suplement en valencià al núm. 312

Terminal de contenidors

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

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

BONIFICACIONS (ART. 182)
Per a impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seua adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de MÀLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 261

A partir de la 1a escala
A partir de la 1a escala

A partir de la 1a escala

84XX I 87XX

1001 a 1008;
1101 a 1109;
1201 i 1214

BARCOS PER A REPARACIÓ EN DIC FLOTANT

Vehicles en règim de mercaderia

Cereals i pinsos. A granel

Taxa de la mercaderia

A partir de la 1a tona

A partir de la 1a unitat

Tram

20%

40%

Valor

Taxa del passatge

A partir del primer passatger

A partir del primer passatger

Tram

20%

30%

Valor

S'aplica solament en terminal marítima en concessió.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala en estades
no superiors a tres dies anteriors o posteriors a l'entrada en dic.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'article 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 17 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

40%

40%

20%

20%

Valor

Suplement en valencià al núm. 312

Condicions generals d'aplicació:

A partir de la 1a escala

Taxa del barco

Trànsit

Tram

Port base

CREUERS TURÍSTICS

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de MÀLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 262

BONIFICACIONS (ART. 245.4)

60,00%

Taxa del barco
%

60,00%

Taxa de la mercaderia
%

S’aplica igual a cada una de les escales i a cada una de les mercaderies declarades per cada subjecte passiu en les condicions referides.

Taxa de la mercaderia: s’aplica a tots els contenidors, siguen o no trànsit.

Taxa del barco: s’aplica a cada escala declarada pel subjecte passiu.

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l’aplicació de bonificacions una vegada que s’haja arribat al límit conjunt de l’import total per a
l’exercici.

94,48%

Proporció de trànsit (t)

Suplement en valencià al núm. 312

Condicions d'aplicació:

TERMINAL DE CONTENIDORS

TERMINALS PORTUÀRIES EN CONCESSIÓ O AUTORITZACIÓ

Potenciació d'Espanya com a plataforma logística internacional

Autoritat portuària de MÀLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 263

20%
10%
5%

Més de 70 escales
Entre 35 i 70 escales
Entre 10 i 35 escales

40%

Valor

20,00%
10,00%

Entre 1 i 20.000 t

35,00%

40,00%

20,00%

16,00%

Entre 20.001 i 40.000 t

Entre 40.001 i 95.000 t

Més de 95.000 t

Més de 50.000 t

Més de 350.000 t

10,00%

Més de 70.000 t
20,00%

5,00%
30,00%

Entre 25.000 i 50.000 t

Entre 1 i 35.000 t

10,00%

Entre 35.001 i 70.000 t

15,00%

Entre 50.001 i 75.000 t

20,00%

Entre 100.001 i 150.000 t
Entre 75.001 i 100.000 t

5,00%
25,00%

Més de 150.000 t

15,00%

Entre 10.001 i 20.000 TEU
Entre 0 i 10.000 TEU

25,00%
20,00%

Valor

Entre 20.001 i 30.000 TEU

Taxa de la mercaderia

Més de 30.000 TEU

Tram

Tram

Taxa del passatge
Valor

S’aplica la condició específica b) sempre que s’arribe a un tràfic mínim
de 30.000 t a l’any.

S’aplica la condició específica a).

S’aplica la condició específica a).

S’aplica la condició específica b).

S’aplica la condició específica a).

S’aplica la condició específica a).

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

b) S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en este tram, operades a partir de l’entrada en vigor d'esta llei.

a) S’aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual a què s'ha arribat a totes les unitats operades des de l’entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons les definicions incloses en l’annex II del text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

TEU (Twenty Equivalent Unit): unitat de contenidor equivalent a 20 peus.

Trams no inclosos: 0% de bonificació.

L’efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d’una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L’autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l’aplicació d’estes bonificacions una vegada s’haja arribat al límit de l’import total màxim per a l’exercici.

L’import total de les bonificacions de l’art. 245.3 aplicades en l’exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l’exercici 2011.

Condicions generals d’aplicació:

0801 a 0814

2516

FRUITES I HORTALISSES

4703

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ. GRANIT EN BLOC

4401,4401A-B; 4403
a 4413;4501 a 4504

FUSTES I SURO. Mercaderia no transportada en contenidors

Taxa del barco

Més de 10 escales

Tram

Suplement en valencià al núm. 312

PASTA DE PAPER

7201,7202,72057229;7301 a
7306R;7317,7318,73
25,7326

Codis aranzelaris

PRODUCTES SIDERÚRGICS

CONTENIDORS entrada/eixida marítima i trànsit marítim. Càrrega
i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo')

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

Autoritat Portuària de MARIN I RIA DE PONTEVEDRA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 264

25%

40%

Valor

Tram

Taxa de la mercaderia
Valor

Des d'1 pax

Tram

Taxa del passatge

40%

Valor

SEMPRE QUE EL SERVICI MARÍTIM REGULAR AL QUAL
PERTANGUEN ELS BARCOS SUPERE LES 250 ESCALES
ANUALS

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Suplement en valencià al núm. 312

"Trànsit marítim", "entrada/eixida marítima", "servici marítim" i "servici marítim regular" segons les definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de las taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

Condicions generals d'aplicació:
Per a la consideració de Servici Marítim Regular caldrà ajustar-se al que disposa l'article 201 del RDL2/11, de 5 de setembre.

A partir de la 1a escala

BARCOS RO-PAX AMB ESCALES SUPERIORS A 8 HORES

Taxa del barco

A partir de la 1a escala

Tram

CREUERS TURÍSTICS

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 265

40%

Taxa del barco
40%

Taxa de la
mercaderia
35%

Passatgers en
règim de transport

50%

Vehicles en règim
de transport

Taxa del passatge

S'aplica igual a cada una de las escales, mercaderies i passatgers declarades per cada subjecte passiu en les condicions esmentades anteriorment.

Taxa del passatge: s'aplica a cada una de les escales indicades anteriorment. La bonificació és incompatible amb la reducció de l'article 208.d).

Taxa de la mercaderia: s'aplica a cada una de les escales indicades anteriorment. La bonificació és incompatible amb la reducció de l'article 216.b).

Taxa del barco: s'aplica a cada escala declarada pel subjecte passiu només quan siga d'aplicació la quantia bàsica S. La bonificació és incompatible amb la
reducció de l'article 197.1.h).

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS A APLICAR EN 2013(ART. 245.5)
Insularitat, especial aïllament o ultraperificitat

Suplement en valencià al núm. 312

Condicions d'aplicació:

Servicis marítims amb altres ports

SERVICIS MARÍTIMS

Autoritat Portuària de MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 266

Codis
aranzelaris

Tram

Taxa del barco
Valor

Tram

Més de 10 escales

Des de la 1a escala

10%

30%

Des de del primer TEU

Des del primer TEU

Més de 1.500 TEU

Més de 1.500 TEU

5%

10%

10%

30%

Valor

Tram

8503

1507 a 1516

2306

4702 i 4703

5%
15%
5%

Fins a 35 escales

Més de 30 escales

Fins a 30 escales
5%

15%

Més de 35 escales

A partir de la 1a escala

5%

Fins a 30 escales

Més de 500 TEU

A partir de la 1a tona

Fins a 60.000 t.

Més de 60.000 t.

Fins a 180.000 t.

Més de 180.000 t.

Fins a 117.000 t.

Més de 117.000 t.

Més de 500 TEU

30%

20%

5%

15%

7%

15%

7%

17%

10%
Des del primer passatger

10%

Valor

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica b)

S'aplica la condició específica a)

Taxa del barco: s'aplica proporcional al percentatge de TEU manipulats en
règim de trànsit marítim respecte al total de TEU manipulats.

S'aplica la condició específica a)
Taxa del barco: s'aplica proporcional al percentatge de TEU manipulats en
règim d'entrada/eixida marítima respecte al total de TEU manipulats.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

b) S'aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en este tram, operades a partir de l'entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació
a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual a què s'ha arribat, a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor d'esta llei.

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicatiu de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 por cent de la recaptació anual conjunta de las taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici
2011.

Condicions generals d'aplicació:

PRODUCTS EÒLICS. Aerogeneradors

OLI VEGETAL

CEREALS I PINSOS. Biomassa, pinsos i farratges

PAPER I PASTA DE PAPER. Pasta química

15 %

30%

Més de 30 escales

Més de 10 escales

Taxa del passatge

Suplement en valencià al núm. 312

Passatgers

Contenidors buits

Contenidors plens

PASSATGERS I MERCADERIA GENERAL en servici marítim regular en barcos 'ro-pax', transbordador ('ferry'), 'ro-ro', 'con-ro'. Excepte vehicles en règim de mercaderia.

Contenidors buits

Contenidors plens

CONTENIDORS trànsit marítim. Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo')

Contenidors buits

Contenidors plens

Taxa de la mercaderia

BONIFICACIONES (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

CONTENIDORS entrada/eixida marítima en servici marítim regular. Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo')

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES,
PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de MOTRIL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 267

10%

Taxa d’ocupació %

Suplement en valencià al núm. 312

AUTOMÒBILS

TIPUS DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCADERIES

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

BONIFICACIONS (art. 182)
Per a impulsar la competitivitat dels ports espanyols i la seua adaptació als mercats internacionals

Autoritat Portuària de: PASAIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 268

4701 a 4706

PAPER I PASTA. Excepte ro-ro

20%

Des de la primera escala
que complisca les
condicions específiques.

Des de la primera tona

15%

40%

40%

A partir de les 850.000 tones

A partir de les 180.000 tones

40%
15%

A partir de 500.000 t
Des de la primera tona

15%

Des de la primera tona

Valor

20%

Taxa de la mercaderia

A partir de les 135.000 t

Tram

Tram

Taxa del passatge
Valor

S’aplicarà la condició específica b) amb una bonificació del 15% sobre la
taxa de la mercaderia (T-3) des de la primera tona.

S’aplicarà la condició específica b) amb una bonificació del 40% sobre la
taxa de la mercaderia (T-3) a partir de les 180.000 tones, i es computen
conjuntament les incloses en els codis aranzelaris 2306, 2519 i 1001.

S’aplicarà la condició específica b) amb una bonificació del 15% sobre la
taxa de la mercaderia (T-3) des de la primera tona, i esta bonificació serà
del 40% a partir de les 850.000 t.

S’aplicarà la condició específica b) amb una bonificació del 15% sobre la
taxa de la mercaderia (T-3) des de la primera tona, i esta bonificació serà
del 40% a partir de les 500.000 t.

S’aplicarà la condició específica b) amb una bonificació del 20% sobre la
taxa de la mercaderia (T-3) a partir de l’escala següent a aquella en què
s'arribe a les 135.000 tones.

S’aplica igual a totes aquelles escales de servicis marítims regulars de
curta distància ampliats l’any en curs. Es considera que s’amplia un
servici marítim regular si es modifica el nombre o la rotació dels barcos
de manera que es genera almenys una escala setmanal addicional.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

b) S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en este tram, operades a partir de l’entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació
a) S’aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual a què s'ha arribat, a totes les unitats operades des de l’entrada en vigor d'esta llei.

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons les definicions incloses en l’annex II del text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

Trams no inclosos: 0% de bonificació.

L’efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d’una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L’autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l’aplicació d’estes bonificacions una vegada s’haja arribat al límit de l’import total màxim per a l’exercici.

L’import total de les bonificacions de l’art. 245.3 aplicades en l’exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l’exercici 2011.

Condicions generals d'aplicació:

2306; 2519;
1001

7216

PRODUCTES SIDERÚRGICS. Excepte ro-ro.

Valor

Taxa del barco
Tram

Suplement en valencià al núm. 312

AGROALIMENTARIS

7208 a 7212

PRODUCTES SIDERÚRGICS. Excepte ro-ro.

TRÀFIC RO-RO. Excepte vehicles en règim de mercaderia

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

Connectivitat marítima de servicis marítims de curta distància.
Millora de servicis marítims regulars

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES,
PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de PASAIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 269

PEIX CONGELAT en règim de trànsit o embarcament

35%
30%
35%

30%
8%

Escala en port base de l'APSCT
Escala en 1 port de l'APSCT, amb port
base un altre port base de l'APSCT
Escala en 3 ports de l'APSCT durant el
mateix itinerari
Escala en 2 ports de l'APSCT durant el
mateix itinerari
Resta

40%

40%

A partir de la 1a escala

BARCOS CABLERS

40%

Escales de barcos el propòsit dels quals
siga exclusivament per a
subministrament de combustible

40%

5%

40%

40%

20%

Taxa del passatge

A partir d'1 pax

Valor Tram

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

S'aplica la condició específica b)

S’aplica la condició específica a), només en règim d’activitat no mercantil
amb estades superiors a 7 dies

S’aplica la condició específica b) a la gavarres del servici. El tràfic mínim
per a accedir a la bonificació és de 750.000 tones subministrades a
través de gavarra i haver aprovisionat 800 escales.

S’aplica la condició específica a) només als barcos lligats directament
amb esta activitat i, si és el cas, als barcos factoria.

S'aplica la condició específica a)

35% S'aplica la condició específica a)

Valor

b) S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en este tram, operades a partir de l’entrada en vigor d'esta llei.

a) S’aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual a què s'ha arribat a totes les unitats operades des de l’entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons definicions incloses en l’annex II del text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

Divendres 28 de desembre de 2012

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L’efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

No se superarà en cap cas el 40% de bonificació a la quota d’una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L’autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l’aplicació d’estes bonificacions una vegada que s’haja aconseguit el límit de l’import total màxim per a l’exercici.

L’import total de les bonificacions de l’art. 245.3 aplicades en l’exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l’exercici 2011.

Condicions generals d'aplicació:

A partir de las 100.000 t.

Menys de 750.000 t

Més de 750.001 t

40% A partir de la 1a tona

A partir de la 1a escala

A partir de la 1a escala

EXPORTACIÓ DE CIMENT

Taxa de la mercaderia

A partir de la 1a tona

Valor Tram

Taxa del barco
Tram

BARCOS EN REPARACIÓ I BARCOS INACTIUS INCLOENTHI PESQUERS I ARTEFACTES FLOTANTS

SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE per gavarra

2523A i 2523B

Capítol 03

EMBARCAMENT DE FRUITA I HORTALISSES

Codis
aranzelaris

Suplement en valencià al núm. 312

AVITUALLAMENT

BONIFICACIONS (ART. 245.3)
Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

701 a 714;
801 a 814

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de Santa Cruz de TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I. Pàg. 270

(*)

Proporció de
trànsit (t)
60%
50%

Entre 1 i 15.000 TEU

Valor

Més de 15.000 TEU

Taxa del barco

Potenciació d’Espanya com a plataforma logística internacional

BONIFICACIONS (ART. 245.4)

Entre 1 i 15.000 TEU

Més de 15.000 TEU

Taxa de la mercaderia

50%

60%

Valor

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

La bonificació a la taxa del barco i de la mercaderia que corresponga s’aplicarà des de la primera escala de l’any.

Taxa de la mercaderia: s’aplica únicament als TEU en trànsit marítim internacional. (Es comptabilitzaran els TEU tant plens com buits.)

Taxa del barco: s'aplica a cada escala per a barcos que embarquen o desembarquen contenidors en trànsit marítim internacional i als quals els siga aplicable la quantia bàsica B. El percentatge de
bonificació al barco serà el que resulte aplicable al tràfic realitzat per cada companyia naviliera o conjunt de barcos de distintes companyies navilieres amb acord d'explotació compartida, amb independència
de la terminal en què operen.

L’autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l’aplicació d’estes bonificacions una vegada que s’haja aconseguit el límit de l’import total màxim per a l’exercici.

Condicions d'aplicació:

Suplement en valencià al núm. 312

(*) En aplicació de la disposició addicional vint-i-quatre del RDL 2/2011, als efectes d’aplicació del règim econòmic del sistema portuari previst en la llei i, en particular, de l’establiment i exigència de les taxes
portuàries respecte al transport marítim de trànsit internacional, les terminals dels ports canaris, pel fet d’estar situats en una regió ultraperifèrica europea, tindran la consideració de plataforma logística
atlàntica per a Europa, per la qual cosa podran aplicar el màxim de bonificació prevista per a este supòsit.

Terminals de contenidors

TERMINALS PORTUÀRIES EN CONCESSIÓ O AUTORITZACIÓ

Autoritat Portuària de Santa Cruz de TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 271

20%

Taxa de la
mercaderia

45%

Passatgers en
règim de transport

60%

Vehicles en règim
de transport

S’aplica per igual a cada una de les escales, mercaderies i passatgers declarades per cada subjecte passiu en les condicions anteriorment mencionades.

Taxa del passatge: s’aplica a cada un dels passatgers amb origen o destinació en TMCD, excepte Canàries. La bonificació és incompatible amb la reducció de
l’article 208.d).

Taxa de la mercaderia: s’aplica a cada una de les mercaderies amb origen o destinació en TMCD, excepte Canàries. La bonificació és incompatible amb la
reducció de l’article 216.b).

Taxa del barco: s’aplica a cada escala declarada pel subjecte passiu en què s’aplique la quantia bàsica S. La bonificació és incompatible amb la reducció de
l’article 197.1.h).

L’autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l’aplicació d’estes bonificacions una vegada que s’haja aconseguit el límit de l’import total màxim per a
l’exercici.

40%

Taxa del barco

Taxa del passatge

Suplement en valencià al núm. 312

Condicions d'aplicació:

Servicis marítims amb altres ports situats fora de l’arxipèlag

SERVICIS MARÍTIMS

BONIFICACIONS (ART. 245.5)
Insularitat, especial aïllament o ultraperificitat

Autoritat Portuària de Santa Cruz de TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Divendres 28 de desembre de 2012
Secc. I. Pàg. 272

Més de 40.000 t

1001 a 1008
1101 a 1108
1201 a 1208

40%

40%

10%

10%

40%

10%

Entre 160.000 i 200.000 pax

30%

30%

40%

Valor

S’aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l’any, si
se supera el tràfic mínim indicat en el tram.

S’aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l’any, si
se supera el tràfic mínim indicat en el tram.

S’aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l’any, si
se supera el tràfic mínim indicat en el tram.

S’aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l’any, si
se supera el tràfic mínim indicat en el tram.

S’aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l’any, si
la mercaderia ha sigut manipulada en terminal especialitzada i
se supera el tràfic mínim indicat en el tram.

S’aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l’any, si
el servici marítim supera el tràfic mínim indicat en el tram, i
només per a barcos de més de 40.000 GT.

S’aplica, si és el cas, igual des de la primera escala, si el servici
marítim supera el tràfic mínim indicat en el tram.

S’aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l’any si el
servici marítim supera el tràfic mínim indicat en el tram.
TEU (Twenty Equivalent Unit). Unitat de contenidor equivalent a 20
peus.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Divendres 28 de desembre de 2012

Condicions generals d'aplicació:
En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.
Els tràfics i servicis es comptabilitzen de forma acumulativa durant l’any natural.
Trams no previstos: 0% de bonificació.
Totes les bonificacions referents a una mateixa taxa i corresponents a distints tràfics o servicis marítims sensibles, prioritaris o estratègics són incompatibles entre si.
S’apliquen igual a totes i cada una de les escales, tones, unitats o passatgers dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i condicions referits
S’apliquen igual a tots els subjectes passius dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i condicions que s'indiquen.
'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons definicions incloses en l’annex II del RDL 2/2011.
L'import total de les bonificacions de l'article 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.
L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions quan s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

MATÈRIES PRIMERES VEGETALS per a producció de
biocombustible

Més de 40.000 t

1701

SUCRE

10% Més de 50.000 t

Més de 200.000 t

4701 a 4707
4801 a 4814
4816, 4822, 4823

1001

Més de 400.000 t

5%

10%

10% Més de 100.000 unitats

7203

Més de 5 escales

Entre 12 i 24 escales

Més de 24 escales

Més de 95 escales

30% Entre 400.000 i 500.000 t

Entre 150 i 190 escales

20%

30% Més de 200.000 pax

40% Més de 500.000 t

Més de 190 escales

Vehicles en règim de passatge

20%

Tram

Taxa del passatge

30% Més de 100.000 t

40%

Valor

Més de 95 escales

CEREALS. Blat

PAPER I PASTA DE PAPER en un servici marítim
regular

GRANELS MINERALS NO ENERGÈTICS I
PULVERULENTS

MERCADERIA GENERAL en servici marítim 'ro-ro'

8703

Tram

Taxa de la mercaderia

40% Més de 5.000 TEU

Valor

Suplement en valencià al núm. 312

VEHICLES en règim de mercaderia en servici marítim 'roro'

PASSATGERS I VEHICLES en règim de passatge, i
MERCADERIA GENERAL en element de transport, en
servici marítim regular de transport marítim de curta
distància, en barcos 'ro-pax' o transbordador ('ferry').

MERCADERIA GENERAL en element de transport no
acompanyat, en servici marítim regular de transport
marítim de curta distància, en barcos 'con-ro' o 'ro-ro'.

Taxa del barco
Tram

Més de 20 escales

PASSATGERS I MERCADERIA. Càrrega i descàrrega horitzontal ('roll on-roll off' o 'ro-ro')

CONTENIDORS entrada/eixida marítima en servici
marítim regular. Càrrega i descàrrega per elevació ('lift onlift off' o 'lo-lo')

Codis
aranzelaris

MODIFICACIONS A APLICAR EN 2013 (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de SANTANDER
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10%

20%

Valor

20%

Valor

A partir d'1 pax

20%

20%

Valor

Taxa del passatge

A partir d'1 pax

Tram

S’aplica la condició específica a).

S’aplica la condició específica a).

S’aplica la condició específica a).

S’aplica la condició específica a).
Taxa del barco: s’aplica proporcional al percentatge de TEU manipulats en
règim de trànsit marítim respecte al total de TEU manipulats.

Taxa del barco: s’aplica proporcional al percentatge de TEU buits manipulats
en règim d’entrada/eixida marítima respecte al total de TEU manipulats.

S’aplica la condició específica a).
Taxa del barco: s’aplica proporcional al percentatge de TEU plens manipulats
en règim d’entrada/eixida marítima respecte al total de TEU manipulats.

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

15%

10%

Entre 120.000 i 240.000 t

20%

20%

20%

Major que 10,00

Entre 240.000 i 480.000 t

Entre 480.001 i 1.200.000 t

Més d'1.200.000 t

Tràfic anual aconseguit

10%

15%

20%

Menor que
5,00

15%

15%

20%

Entre 5,01 i
10,00

20%

20%

20%

Major que
10,00

Creixement del tràfic en tones de l’any 2013 respecte a l’any 2012 (%)

Taula 2. Ferralla i productes siderúrgics. Condicions d’aplicació. Taxa de la mercaderia

Divendres 28 de desembre de 2012

15%

15%

20%

20%

Més de 600.000 t

Entre 240.001 i 600.000 t

Tràfic anual aconseguit

Entre 5,01 i
10,00

Menor que
5,00

Creixement del tràfic en tones de l’any 2013 respecte a l’any 2012 (%)

Taula 1. Contenidors i tràfic ro-ro. Condicions d’aplicació. Taxa de la mercaderia

b) S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en este, operades a partir de l’entrada en vigor d'esta llei.

a) S’aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual aconseguit a totes les unitats operades des de l’entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació:

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular', segons definicions incloses en l’annex II del text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L’efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

No se superarà en cap cas el 40% de bonificació a la quota d’una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L’autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l’aplicació d’estes bonificacions una vegada que s’haja aconseguit el límit de l’import total màxim per a l’exercici.

L’import total de les bonificacions de l’art. 245.3 aplicades en l’exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l’exercici 2011.

Condicions generals d'aplicació:

Vegeu condicions d’aplicació. Taula 2.

Vegeu condicions d’aplicació. Taula 1.
Vegeu condicions d’aplicació. Taula 2.

20%

Vegeu condicions d’aplicació. Taula 1.

7201 a 7205

A partir de la 1a escala

MERCADERIA GENERAL. Càrrega i descàrrega horitzontal
de mercaderies ('roll on-roll off' o 'ro-ro') en barcos 'con-ro' o
'ro-ro' purs (menys de 12 pax).

20%

A partir del primer TEU

7207 a 7229;
7301 a 7309

A partir de la 1a escala

CONTENIDORS trànsit marítim. Càrrega i descàrrega per
elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo')

20%

Vegeu condicions d’aplicació. Taula 1.

Taxa de la mercaderia

PRODUCTES SIDERÚRGICS.

A partir de la 1a escala

CONTENIDORS BUITS

20%

Tram

Suplement en valencià al núm. 312

FERRALLA.

A partir de la 1a escala

CONTENIDORS PLENS

CONTENIDORS entrada/eixida marítima en servici marítim regular. Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo')

A partir de la 1a escala

Taxa del barco

A partir de la 1a escala

Tram

Trànsit

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

Port base

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O
ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de SEVILLA
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30%

Más de 70 escales

30%
20%
10%

30%

40%

40%

Més de 15.000 t

Més de 300.000 t

10%

15%
10%

10%

Entre 5.000 i 30.000 t

Entre 10.000 i 80.000 t

20%

Entre 30.001 i 150.000 t

Més de 80.000 t

25%

Més de 150.000 t

35%
10%

30%
10%

Més de 50.000 t
Entre 10.001 i 50.000 t

Més de 40.000 t
Entre 20.001 i 40.000 t

10%

20%

30%
15%

40%

20%

30%

Entre 20.001 i 40.000 t

Més de 40.000 t

Entre 25.001 i 40.000 unitats
Entre 15.000 i 25.000 unitats

Més de 40.000 unitats

Entre 5.000 i 10.000 UTI

Entre 10.001 i 15.000 UTI

Més de 15.000 UTI

5%
15%
20%

Entre 5.000 i 15.000 TEU
Plens
Buits
Trànsit

30%
35%
40%

Valor

10%
25%
30%

Taxa de la mercaderia

Més de 30.000 TEU
Plens
Buits
Trànsit
Entre 15.001 i 30.000 TEU
Plens
Buits
Trànsit

Tram

Taxa del passatge

Més de 150 passatgers

Tram

40%

Valor

S’aplica la condició específica a).

S’aplica la condició específica a) i només a les tones manipulades en règim d'entrada/eixida
marítima.

S’aplica la condició específica a).

S’aplica la condició específica a).
En relació al codi aranzelari núm. 714, les bonificacions previstes només s’apliquen al tràfic de
iuca.

S’aplica la condició específica a).

S’aplica la condició específica a).

S’aplica la condició específica a).

S’aplica la condició específica a).

S’aplica la condició específica a).
Taxa de la mercaderia: s’aplica únicament als TEU manipulats en règim d’entrada/eixida
marítima.

S’aplica la condició específica a).

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

a) S’aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual a què s'ha arribat a totes les unitats operades des de l’entrada en vigor de la present llei.
b) S’aplica el percentatge de bonificació diferenciat de cada tram a les unitats compreses en este, operades a partir de l’entrada en vigor de la present llei.

Condicions específiques d'aplicació

Divendres 28 de desembre de 2012

Condicions generals d'aplicació:
L’import total de les bonificacions de l’art. 245.3 aplicades en l’exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l’exercici 2011.
L’autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l’aplicació d’estes bonificacions una vegada s’haja arribat al límit de l’import total màxim per a l’exercici.
En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d’una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.
L’efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.
Trams no inclosos: 0% de bonificació.
TEU (Twenty Equivalent Unit): unitat de contenidor equivalent a 20 peus.
UTI (Unitat de transport intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc).
'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons les definicions incloses en l’annex II del text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

2711C

4004, 2601C,
2602, 2501,
2713

MINERALS I ALTRES PRODUCTES.

GASOS LIQUATS. Propà.

2815, 2902,
2905A, 2909,
2915,2921,
3907 i 3909.

PRODUCTES QUÍMICS. Benzé, estiré, glicols, metanol,
ETBE, acetat de vinil, anilina, poliol i MDI.

Entre 11 i 20 escales

714; 801 a 810 Entre 21 i 40 escales

Més de 40 escales

AGROALIMENTARIS. A granel.

FRUITES I HORTALISSES.

1214 i 2303

Entre 15 i 30 escales

4701 a 4706;
Més de 5 escales
4801 a 4823

7204,
7207 a 7210B,
7213 a 7217,
7219, 7225,
7304A, 7306A,
7306B, 7317,
7325

PAPER I PASTA DE PAPER. Paper.

PRODUCTES SIDERÚRGICS carregats sense
contenidors.

20%

Entre 51 i 100 escales

25%
20%

40%
30%

15%

Entre 30 i 100 escales

Entre 101 i 150 escales

25%

Entre 101 i 200 escales

Més de 150 escales

40%

Més de 200 escales

Valor

40%

Taxa del barco

Des de la primera escala

Tram

8702 a 8704A Entre 31 i 70 escales

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

Suplement en valencià al núm. 312

Vehicles en règim de mercaderia (exclòs trànsit marítim).

MERCADERIA GENERAL. Càrrega i descàrrega
horitzontal ('roll on-roll off' o 'ro-ro') en barcos 'con-ro' o 'roro'. Estan exclosos els vehicles en règim de mercaderia.

CONTENIDORS entrada/eixida marítima i trànsit marítim,
en servici marítim regular. Càrrega i descàrrega per
elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo').

CREUERS TURÍSTICS

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES,
PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de TARRAGONA
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Taxa de la mercaderia

Des de 20.000 t

Més de 6.000 t

2701

2833

Sulfat sòdic

Més de 50.000 t

10%

15%

10%
Més de 100.000 t

15%
Entre 5.000 i 10.000 t

20%

Entre 10.001 i 20.000 t

Més de 20.000 t

15%

40%

20%

40%

40%

25%

Entre 50.001 t i 300.000 t
Des de la 1a tona

35%

Més de 300.000 t

Taxa del passatge
Tram
Valor

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any i una vegada aconseguit el
tràfic mínim exigit.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala del tram corresponent i únicament
per a les mercaderies en contenidor que entren o isquen per ferrocarril de la zona de
servici del port de València.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala del tram corresponent i només als
tràfics de contenidor generats o atrets per la ZAL del port de València.

Es bonifica el tràfic aportat pel subjecte passiu a partir de 20.000 t. Les primeres
19.999 t no tenen bonificació.

S'aplica si és el cas per igual des de la primera escala del tram corresponent i només
en el cas de servici marítim.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any i una vegada aconseguit el
tràfic mínim exigit. S'aplica únicament a la mercaderia a granel.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any i una vegada aconseguit el
tràfic mínim exigit . S'aplica únicament a la mercaderia en contenidor.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any i una vegada aconseguit el
tràfic mínim exigit. S'aplica únicament a la mercaderia sense contenidor.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any i una vegada aconseguit el
tràfic mínim exigit. S'aplica únicament a la mercaderia sense contenidor.

S'aplica, si és el cas des de la primera escala de l'any i una vegada aconseguit el tràfic
mínim exigit i només per als embarcaments per canonada.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala del tram corresponent. La
bonificació sobre la taxa al barco no s'aplicarà en aquelles escales on únicament i
exclusivament es manipule mercaderia en trànsit marítim.

S'aplica si és el cas per igual des de la primera escala del tram corresponent.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any i una vegada aconseguit el
tràfic mínim exigit.

S'aplica, si és el cas, des de la primera escala de l'any i una vegada aconseguit el tràfic
mínim exigit. El nombre d'escales haurà de ser superior almenys en un 30% sobre les
que hi van haver en 2012 dins d'un mateix servici marítim regular.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any aportada per la companyia
naviliera i una vegada aconseguit el tràfic mínim exigit.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala de l'any i una vegada aconseguit el
tràfic mínim exigit.

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala corresponent en les
condcions d'aplicació detallades en la taula annexa

S'aplica, si és el cas, igual des de la primera escala corresponent en les
condcions d'aplicació detallades en la taula annexa

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

Divendres 28 de desembre de 2012

Farina de soja a granel

Vins i derivats

RESTA

2204A, 2204B,
2205A, 2205B

5%

Entre 50.001 i 100.000 t

20%

10%

Mas de 100.000 t

Des de 15.000 t

20%

Des de de 60.000 t

Des del primer TEU

AUTOMOCIÓ. Components

40%
40%

5%

Entre 100.001 i 150.000 t
20%

10%

Entre 150.001 i 200.000 t

Des de 80.000 t

15%

20%

Entre 200.001 i 300.000 t

Desenrotllament de la intermodalitat en el port de València. Trànsits
ferroviaris

8407, 8408,
8708

Més de 5 escales

Des de la 1a escala

20%

Des de la 1a escala

25%

Entre 300.001 i 400.000 t

30%

Més de 400.000 t

Des de 100 TEU

805

5%

Fins a 5.000.000 de GTS

Implantació en ZAL Port de València

0801 a 0814

Fruites en el port de Gandia

10(01,03,05,07)
1903, 2302

48(01,02,05,10,
11,16,17,23)

Fruita en el port de Sagunt

FRUITA. En càrrega convencional i barco refrigerat

CEREALS

PAPER I PASTA DE PAPER

4701 a 4706 i
4801 a 4812

7208A,
7208B,7209A,
7209B,7210A,
7210B

2523B

CIMENT

PRODUCTES SIDERÚRGICS

2711 B

10%

Entre 5.000.001 i 10.000.000 de GTS

Més de 300.000 t

20%

Valor

Suplement en valencià al núm. 312

GAS NATURAL (inclòs el trànsit marítim)

Tràfic RO-RO. Servici marítim regular (exclosos els tràfics de vehicles nous i
passatgers)

15%

20%

A partir de 10.000.001 GTS

30 escales anuals

Tràfic RO-RO. Servici marítim regular (exclosos els tràfics de vehicles nous i
passatgers)

Oli. Tràfic RO-RO. Servici marítim regular (exclosos els tràfics de vehicles
nous i passatgers)

25 escales anuals

Creuers

Des de 1.000 TEU

Vegeu la taula 3 de condicions d'aplicació

Tram

CONTENIDORS buits (exclòs el trànsit marítim)
10%

Valor

Vegeu la taula 2 de condicions d'aplicació

1509B

Taxa del barco

BONIFICACIONS A APLICAR EN 2013 (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadyuven al desenrotllament econòmic o social

Vegeu la taula 1 de condicions d'aplicació

Codis
aranzelaris Tram

CONTENIDORS trànsit marítim. Càrrega i descàrrega per elevació ('lift onlift off' o 'lo-lo')

CONTENIDORS entrada/eixida marítima en servici marítim regular. Càrrega
i descàrrega por elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo')

CONTENIDORS

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES,
PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de VALÈNCIA
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Variació en 2013
respecte a 2012
Fins a +5%

8,04%
14,17%
24,67%
27,29%
31,67%
36,04%

i +20%

i +10%

4,68%
11,36%
22,82%
25,68%
30,45%
35,23%

Entre +10,01%

Entre +5,01%

11,27%
16,92%
26,62%
29,04%
33,08%
37,12%

i +30%

Entre +20,01%

0,00%

8,04%

11,27%

i +30%

i +20%
i +10%

4,68%

Entre +20,01%

Entre +10,01%

Entre +5,01%

17,10%

Més de +30%

Percentatge de variació en 2013 respecte a 2012

a) El percentatge de bonificació que, si és el cas, corresponga s'aplicarà sobre el tràfic total anual aportat.
b) La bonificació no podrà excedir el 40% de la quota de la taxa.

Percentatge de bonificació

Fins a +5%

17,10%
22,00%
30,40%
32,50%
36,00%
40,00%

Més de +30%

16,25%
20,90%
28,88%
34,20%
38,00%

Més de +30%

Divendres 28 de desembre de 2012

Tràfic mínim exigit en 2013: 5.000
TEU plens embarcament/ desembarcament
exclòs el trànsit marítim

TAULA 3: CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES PER A CONTENIDORS. Taxa a la mercaderia. Contenidors plens entrada/eixida marítima.
Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo'). Ports de València i Sagunt

7-000 - 9.999
3,00%
10,00%
10.000 - 14.999
22,00%
15.000 - 24.999
Bonificació
25,00%
25.000 - 49.999
30,00%
50.000 - 99.999
35,00%
Superior a 100.000
a) El percentatge de bonificació que, si és el cas, corresponga s'aplicarà sobre el tràfic total anual aportat.
b) La bonificació no podrà ser superior al 40% de la quota de la taxa.

Tràfic mínim exigit contenidors plens (TEU)

10,71%
16,08%
25,28%
31,42%
35,26%

i +30%

Entre +20,01%

Suplement en valencià al núm. 312

TAULA 2: CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES PER A CONTENIDORS. Taxa a la mercaderia. Contenidors en trànsit marítim.
Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo'). Ports de València i Sagunt

Nre. d'escales

Tràfic mínim exigit
Variació en 2013
Fins a +5%
Entre +5,01%
Entre +10,01%
respecte a 2012
o
Milions GT
i +20%
i +10%
40 - 49
o
1,00 - 1,49
2,85%
4,45%
7,64%
10,80%
50 - 99
o
1,50 - 2,99
9,50%
13,46%
Bonificació
21,68%
100 - 499
o
3,00 - 7,99
20,90%
23,43%
28,93%
500 - 999
o
8,00 - 14,99
28,50%
30,08%
33,47%
1.000 en avant
o
15 en avant
33,25%
34,24%
a) El percentatge de bonificació que si és el cas corresponga s'aplicarà sobre el tràfic total anual aportat.
b) La bonificació a aplicar es determinarà a partir del major volum que puga correspondre al subjecte passiu en funció del nombre d'escales o GT.
c) La bonificació no podrà excedir el 40% de la quota de la taxa.

TAULA 1: CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES PER A CONTENIDORS. Taxa al barco ‘Lo-Lo’
Ports de València, Sagunt i Gandia

Condicions d'aplicació generals:
En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.
Els tràfics i servicis es comptabilitzen de forma acumulativa durant l'any natural.
Trams no previstos: 0% de bonificació.
S'apliquen igual a totes i cada una de les escales, tones, unitats o passatgers dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i condicions referits.
S'apliquen igual a cada subjecte passiu dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i condicions referits.
'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons definicions incloses en l'annex II del RDL 2/2011.
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40%

A partir de la 1a escala

Tram

Taxa de la mercaderia

8502,8503,
8412, 7308B,
8501B

PRODUCTES EÒLICS. Aerogeneradors, maquinària i
peces.

8702B, 8703B,
8703D

10%
5%

Entre 10 i 35 escales

40%

40%
30%

Entre 5.000 i 10.000 t
Més de 150.000 t
Entre 50.000 i 150.000 t
30%

10%

Entre 10.001 i 15.000 t

D'1 a 10.000 unitats

40%
25%

Més de 15.001 t

10%

Entre 10.000 i 30.000 t

40%
25%

10%

Més de 50.001 t
Entre 30.001 i 50.000 t

20%

Entre 1 i 25.000 t

30%

Entre 25.001 i 50.000 t

Entre 50.000 i 100.000 t

Més de 100.000 t

15%

Entre 25.000 i 50.000 t

25%
20%

Més de 75.000 t
Entre 50.001 i 75.000 t

20%

30%

40%

30%

30%

Entre 2.001 i 3.000 UTI

Entre 3.001 i 5.000 UTI

Més de 5.000 UTI

Més de 1.000 TEU

Més de 1.000 TEU

7%

Taxa del passatge

Més de 500 passatgers

A partir del primer passatger

Tram

40%

30%

Valor

S'aplica la condició específica a).
S'aplica solament a les primeres 10.000 unitats acumulades a
l'any.

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a).
Només per a mercaderia transportada sense contenidors.

S'aplica la condició específica a).
La bonificació de la taxa al barco només serà aplicable si més de
la mitat de les operacions de càrrega o descàrrega del barco en
port corresponen a la mercaderia objecte de la bonificació.

S'aplica la condició específica a).

S'aplica la condició específica a).
Solament s'aplicarà la bonificació a la taxa del barco en escales
pertanyents a servicis marítims que hagen arribat almenys a les
2.000 UTI/any.
Solament per a les unitats declarades en règim d'estimació
simplificada.

S'aplica la condició específica a).
Solament per a les unitats declarades en règim d'estimació
simplificada.

S'aplica la condició específica a)

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual que s'ha aconseguit, a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació

'Trànsit marítim', 'entrada/eixida marítima', 'servici marítim' i 'servici marítim regular' segons les definicions incloses en l'annex II del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

En la present taula, les bonificacions per element de transport són incompatibles amb les bonificacions per codi aranzelari per a un mateix tràfic si este és per contenidors.

UTI (Unitat de Transport Intermodal): element de transport rodat de mercaderies (plataforma per a contenidors, vehicle rígid o articulat, semiremolc i remolc).

TEU ('Twenty Equivalent Unit'): unitat de contenidor equivalent de 20 peus.
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Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions quan s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

Condicions generals d'aplicació:

VEHICLES ELÈCTRICS.

2516

7601 a 7604

ALUMINI en convencional.

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ. GRANIT EN BLOC

801 a 814

FRUITES I HORTALISSES. Fruites.

20%

20%

Entre 21 i 30 escales

Entre 35 i 70 escales

30%

Més de 70 escales

40%

Entre 31 i 50 escales

40%

Més de 50 escales

Més de 10 escales

Més de 0 TEU

Valor

Suplement en valencià al núm. 312

BOBINES XAPA AUTOMOCIÓ

7208A, 7209A,
7210A, 7211A,
7212A

8407, 8408,
8708, 8705,
8706

Peces auto

MERCADERIA GENERAL. Càrrega i descàrrega
horitzantal ('roll on-roll off' o 'ro-ro'). Exclosos vehicles en
règim de mercaderia.

4404 a 4421

Fusta elaborada

Amb caràcter general, excepte la resta de tràfics

CONTENIDORS entrada/eixida marítima i trànsit marítim, en servici marítim regular. Càrrega i descàrrega per elevació ('lift on-lift off' o 'lo-lo')

30%

A partir de la 1a escala

Creuers turístics en port base

Valor

Creuers turístics en trànsit

CREUERS TURÍSTICS

Taxa del barco

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS
Codis aranzelaris
O ESTRATÈGICS
Tram

Autoritat Portuària de VIGO
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Entre 10 a 19 escales

De 20 escales en avant
10%

15%

20%

Valor

Taxa de la mercaderia

10%
20%
10%

Entre 10.000 a 19.999 TEU
De 40.000 t en avant
Entre 20.000 i 39.999 t

15%

10%

De 20.000 TEU en avant

20%

Entre 70.000 a 79.999 t

30%

Valor

Entre 80.000 i 89.999 t

De 90.000 t en avant

Tram

Taxa del passatge

De 2.000 pax en avant

Tram
20%

Valor

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

S'aplica la condició específica a)

CONDICIONS D'APLICACIÓ ESPECÍFIQUES

a) S'aplica el percentatge de bonificació del tram corresponent al tràfic anual obtingut, a totes les unitats operades des de l'entrada en vigor d'esta llei.

Condicions específiques d'aplicació

Trams no previstos: 0% de bonificació.

L'efecte multiplicador de les bonificacions compatibles no podrà superar el 40% de bonificació a la quota de la taxa corresponent.

En cap cas se superarà el 40% de bonificació a la quota d'una mateixa taxa (barco, mercaderia o passatge) dins de cada tràfic o servici marítim sensible, prioritari o estratègic.

L'autoritat portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions quan s'haja arribat al límit de l'import total màxim per a l'exercici.

L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2013 en esta autoritat portuària no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de les taxes del barco, del passatge i de la mercaderia en l'exercici 2011.

7601

4410, 4411,
4412; 4408,
4804, 4811

Taxa del barco

De 3 escales en avant

Tram

Suplement en valencià al núm. 312

Condicions generals d'aplicació:

ALUMINI

CONTENIDORS entrada/eixida marítima en servici
marítim regular. Càrrega i descàrrega per elevació ('lift
on-lift off' o 'lo-lo')

FUSTES. Fustes i taulers.

CREUERS TURÍSTICS

Codis
aranzelaris

BONIFICACIONS (ART. 245.3) Per a incentivar tràfics i servicis marítims que coadjuven al desenrotllament econòmic o social

TRÀFICS I SERVICIS MARÍTIMS SENSIBLES,
PRIORITARIS O ESTRATÈGICS

Autoritat Portuària de VILAGARCIA
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ANNEX X
Entitats públiques empresarials i altres organismes públics
Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF).
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA).
Centre per al Desenrotllament Tecnològic i Industrial (CDTI).
Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS).
Consorci per a la Construcció de l’Auditori de Música de Màlaga.
Consorci València 2007.
Consorci Zona Franca Cadis.
Consorci Zona Franca Gran Canària.
Consorci Zona Franca Vigo.
Ens públic RTVE en liquidació.
Entitat pública empresarial Red.es (RED.ES).
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre – Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM).
Fons de Finançament per al Pagament a Proveïdors.
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB).
Gerència del Sector de la Construcció Naval.
Institut de Crèdit Oficial (ICO).
ICEX Espanya Exportació i Inversions (ICEX).
Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).
Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries.
RENFE-Operadora.
SEPES Entitat Pública Empresarial de Sòl (EPE SÒL).
Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR).
Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI).
ANNEX XI
Instal·lacions científiques
Instal·lacions científiques a les quals fa referència la disposició addicional cinquantasis d’esta llei:
Plataforma solar d’Almeria.
Centre astronòmic de Calar Alto.
Radiotelescopi de l’Institut de Radioastronomia Mil·limètrica al pic Veleta.
Reserva Biològica de Doñana.
Observatori del Teide.
Observatori del Roque de los Muchachos.
Centre astronòmic de Yebes.
Centre de Computació i Comunicacions de Catalunya (CESCA).
Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear del Parc Científic de Barcelona.
Sala Blanca del Centre Nacional de Microelectrònica.
Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS)
i Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES).
Canal d’Investigació i Experimentació Marítima (CIEM).
Dispositiu de Fusió Termonuclear TJ-II del CIEMAT.
Instal·lació d’alta seguretat biològica del CISA (INIA).
Instal·lacions singulars d’enginyeria civil en el CEDEX.
Xarxa IRIS.
Central de Tecnologia de l’Institut de Sistemes Optoelectrònics de la Universitat
Politècnica de Madrid.
Canal d’Experiències Hidrodinàmiques d’El Pardo (CEHIPAR).
Barco d’investigació oceanogràfica Cornide de Saavedra.
Barco d’investigació oceanogràfica Hespèrides.
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Base antàrtica espanyola Joan Carles I.
Base antàrtica espanyola Gabriel de Castilla.
Laboratori subterrani de Canfranc.
Barco d’investigació oceanogràfica Sarmiento de Gamboa.
Centre Nacional d’Acceleradors.
Centre de Supercomputació de Galícia (CESGA).
Instal·lació d’Imatge Molecular CIC-BIOMAGUNE.
Plataformes aèries de l’INTA.
Centre Nacional d’Investigació sobre l’Evolució Humana (CENIEH).
Gran Telescopi CANÀRIES.
Laboratori de llum de sincrotró Alba.
Sistema d’Observació Costaner de les Illes Balears (SOCIB).
Plataforma Oceànica de Canàries (PLOCAN).
Centre Nacional d’Experimentació de Tecnologies de l’Hidrogen i Piles de Combustible
(CNETHPC).
Centre de Làsers Polsats Ultracurts Ultraintensos (CLPU).
Gran Tanc d’Enginyeria Marítima de Cantàbria.
Consorci ESS-Bilbao.
Centre Nacional d’Energies Renovables (CENER).
ANNEX XII
Entitats del sector públic administratiu
Consorci Centre Sefarad-Israel.
Consorci Casa Àrab i el seu Institut Internacional d’Estudis Àrabs i del Món Musulmà.
Consorci Casa del Mediterrani.
Consorci d’Activitats Logístiques, Empresarials, Tecnològiques, Ambientals i de
Servicis de la Badia de Cadis, Consorci Aletas.
Consorci Ciutat de Conca.
Consorci de la Ciutat de Santiago de Compostel·la.
Consorci Ciutat de Toledo.
Consorci de la Zona Especial Canària (CZEC).
Comissió Nacional del Sector Postal.
Comissió Nacional de l’Energia (CNE).
Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT).
Consorci Institut d’Investigació sobre Canvi Climàtic de Saragossa.
Consorci per a l’Equipament i Explotació del Laboratori Subterrani de Canfranc.
Consorci per a la Creació, Construcció, Equipament i Explotació del Barcelona
Supercomputing Center–Centre Nacional de Supercomputació.
Consorci de Suport a la Investigació Biomèdica en Xarxa (CAIBER).
Consorci CIBER per a l’Àrea Temàtica de Salut Mental.
Consorci CIBER per a l’Àrea Temàtica de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina.
Consorci CIBER per a l’Àrea Temàtica de Diabetis i Malalties Metabòliques.
Consorci CIBER per a l’Àrea Temàtica de Malalties Hepàtiques i Digestives.
Consorci CIBER per a l’Àrea Temàtica de Malalties Neurodegeneratives.
Consorci CIBER per a l’Àrea Temàtica de Malalties Rares.
Consorci CIBER per a l’Àrea Temàtica de Malalties Respiratòries.
Consorci CIBER per a l’Àrea Temàtica d’Epidemiologia i Salut Pública.
Consorci CIBER per a l’Àrea Temàtica de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició.
Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
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ANNEX XIII
Fons sense personalitat jurídica
Fons per a la Promoció del Desenrotllament.
Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament.
Fons de Garantia d’Aliments.
Fons Estatal d’Inversió Local.
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Fons de Liquiditat Autonòmic.
Fons Financer per a la Modernització de la Infraestructura Turística (FOMIT).
Fons de Suport a la Diversificació del Sector Pesquer i Aqüícola.
Fons de Carboni per a una Economia Sostenible.
Fons de Suport per a la Promoció i Desenrotllament d’Infraestructures i Servicis del
Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència (FAAD).
Fons per a Inversions en l’Exterior (FIEX).
Fons per a Inversions en l’Exterior de la Xicoteta i Mitjana Empresa (FONPYME).
Fons d’Ajuda al Comerç Interior (FACI).
Fons per a la Internacionalització de l’Empresa.
ANNEX XIV
Fundacions estatals
Fundació AENA.
Fundació Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).
Fundació Almadén-Francisco Javier Villegas.
Fundació Biodiversitat.
Fundació Canària Ports de las Palmas.
Fundació Centre d’Estudis Econòmics i Comercials (CECO).
Fundació Centre d’Investigació de Malalties Neurològiques (CIEN).
Fundació Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars Carles III (CNIC).
Fundació Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques Carles III (CNIO).
Fundació Centre Nacional de Referència d’Aplicació de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació Basades en Fonts Obertes (CENATIC).
Fundació Centre Nacional del Vidre.
Fundació Centre Tecnològic Agroalimentari de Lugo (CETAL).
Fundació Ciutat de l’Energia (CIUDEN).
Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza.
Fundació Col·legis Majors MAEC-AECID.
Fundació dels Ferrocarrils Espanyols.
Fundació del Teatre Reial.
Fundació ENRESA.
Fundació Escola d’Organització Industrial.
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
Fundació Espanyola per a la Cooperació Internacional, Salut i Política Social (CSAI).
Fundació Espanyola per a la Innovació de l’Artesania.
Fundació General de la UNED.
Fundació Iberoamericana per al Foment de la Cultura i Ciències del Mar.
Fundació ICO.
Fundació Institut de Cultura Gitana.
Fundació Institut Iberoamericà de Mercat de Valors.
Fundació Internacional i per a Iberoamèrica d’Administració i Polítiques Públiques.
Fundació Laboral de Discapacitats Santa Bàrbara.
Fundació Laboral SEPI.
Fundació Museu Lázaro Galdiano.
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Fundació Observatori Ambiental del Puerto de Granadilla.
Fundació Observatori Espanyol d’Aqüicultura.
Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.
Fundació per a la Projecció Internacional de les Universitats Espanyoles
(UNIVERSIDAD.ES).
Fundació Pluralisme i Convivència.
Fundació Residència d’Estudiants.
Fundació SEPI.
Fundació Servici Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA).
Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació.
Fundació Víctimes del Terrorisme.
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