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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
9467

Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa.
FELIPE VI
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
La crisi econòmica ha posat en relleu una premissa que s’ha de sostindre més enllà
de les circumstàncies econòmiques, i és que el sector públic ha de ser sostenible en el
temps i que s’ha de garantir l’eficiència en la gestió dels seus recursos.
No hi ha, segons la teoria econòmica, una grandària òptima del sector públic, però sí
indicadors que donen una idea de la seua dimensió. El més habitual és la ràtio de gasto
públic sobre el producte interior brut (PIB). D’acord amb este indicador, Espanya se situa
entre els deu països de la Unió Europea amb menor gasto públic en percentatge de PIB,
que va ser del 43,4% en 2012 (excloent-ne l’ajuda financera).
Des del punt de vista dels ingressos sobre el PIB, Espanya s’ha situat tradicionalment
també per davall de la mitjana de la zona euro.
No obstant això, com a conseqüència de la crisi econòmica i l’actuació dels
estabilitzadors automàtics, els últims anys s’ha produït un fort increment del gasto públic i
una gran reducció en la recaptació, la qual cosa s’ha traduït en un llarg període de dèficits
públics que no són sostenibles en el mitjà i llarg termini, per la qual cosa és necessari
avançar en el procés de consolidació fiscal.
En este context, abordar una profunda reforma de les administracions públiques és
una qüestió ineludible. S’ha d’assegurar que els servicis públics es presten de la manera
més eficient i al menor cost possible: que s’aprofiten totes les economies d’escala, que no
es produïxen solapaments ni duplicitats i que els procediments són simples i
estandarditzats.
La racionalització de l’estructura de l’Administració pública, com a part del programa
de reformes del Govern, té un antecedent de gran transcendència en la Llei Orgànica
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que constituïx una fita en la gestió
dels recursos públics, ja que establix objectius concrets de gasto i endeutament per a
totes les administracions, així com l’obligació de presentar plans dirigits al seu compliment
i els mecanismes correlatius per a assegurar-ne la consecució.
A pesar d’això, l’objectiu d’una reforma de les administracions públiques no pot ser un
altre que el de convertir l’Administració espanyola en un factor d’eficiència i productivitat,
que possibilite el creixement econòmic i la prestació efectiva dels servicis públics.
Amb este fi, el 26 d’octubre de 2012 el Consell de Ministres va acordar la creació de la
Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA), que havia d’elaborar
un informe amb propostes de mesures que dotaren l’Administració de la grandària,
eficiència i flexibilitat que demanen els ciutadans i l’economia del país.
Amb data 21 de juny de 2013, el Consell de Ministres va rebre de la vicepresidenta i
ministra de la Presidència, i del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques l’esmentat
informe i, per Reial Decret 479/2013, d’eixa mateixa data, es va crear l’Oficina per a
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l’Execució de la Reforma de l’Administració, com a òrgan encarregat de l’execució
coordinada, seguiment i impuls de les mesures incloses en este, i es poden proposar
noves mesures.
Des de la publicació de l’informe de la Comissió per a la Reforma de les
Administracions Públiques, i fins i tot amb anterioritat, s’han anat dictant diverses normes
i acords per a l’execució formal de les propostes que conté este.
Així, per exemple, s’han pres els acords necessaris per a la implantació del projecte
Emprén en 3; han sigut regulats els servicis d’automobilisme que presten el parc mòbil de
l’Estat i les unitats del parc mòbil integrades en les delegacions i subdelegacions del
Govern i direccions insulars; s’ha conclòs el trasllat del Centre d’Estudis Econòmics i
Comercials a l’Institut d’Estudis Fiscals o s’ha posat en marxa el servici telemàtic en la
seu electrònica de la Seguretat Social per a l’enviament de certificats d’estar al corrent del
pagament de les quotes. També s’ha aprovat l’Estratègia nacional per a l’eradicació de la
violència contra la dona, com a instrument vertebrador de l’actuació de les administracions
públiques en esta matèria, o el Reglament de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de
Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme, que permetrà a les
víctimes un accés privat i electrònic a l’estat de tramitació dels seus procediments. Així
mateix, el Consell de Ministres va aprovar, en la reunió de 2 d’agost de 2013, el Pla anual
de la política d’ocupació 2013.
La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua
internacionalització, revisa el llindar de 300 metres quadrats perquè els establiments
comercials puguen substituir la llicència d’obertura per la declaració responsable, regula
la creació de la Societat Limitada de Formació Successiva i inclou mesures per a afavorir
l’accés de la xicoteta i mitjana empresa a la contractació pública. Un altre exemple de
mesura CORA que ha sigut aprovada finalment és la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental.
D’altra banda, diversos projectes de llei remesos o ja aprovats per les Corts Generals
contenen mesures procedents de l’informe.
Pel que fa a la reordenació del sector públic institucional, també s’ha avançat en el
seu procés de reestructuració.
S’ha procedit a l’extinció del Consorci Solar Decathlon. Addicionalment, s’ha acordat
la dissolució i estan en fase de liquidació les societats d’estiba i desestiba del port de La
Gomera i del port de La Estaca d’El Hierro.
Per a avançar en la reordenació de les entitats públiques analitzades en l’informe, de
manera paral·lela a la present llei s’ha aprovat el Reial Decret 701/2013, de 20 de
setembre, de racionalització del sector públic, en el qual s’arrepleguen determinades
disposicions de rang reglamentari, i un acord pel qual s’adopten mesures de
reestructuració i racionalització del sector públic estatal fundacional i empresarial, publicat
per mitjà de l’Orde HAP/1816/2013, de 2 d’octubre.
El present text adopta les mesures legislatives necessàries per a implantar
recomanacions de la CORA, tant per a la reordenació del sector públic institucional com
en altres àmbits de l’activitat administrativa.
II
En primer lloc, s’adopten modificacions normatives per a permetre la reordenació
d’organismes públics a fi de millorar-ne l’eficiència i reduir el gasto públic.
En el Ministeri de Defensa es procedix a la integració, en primer terme, del Servici
Militar de Construccions (SMC) en l’Institut de Vivenda, Infraestructura i Equipament de la
Defensa (INVIED). Igualment, s’integren en l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» l’organisme autònom Canal d’Experiències Hidrodinàmiques d’El
Pardo, l’Institut Tecnològic «La Marañosa» i el Laboratori d’Enginyers de l’Exèrcit
«General Marvá».
La Llei de 3 de juny de 1940 va crear l’Obra Pia dels Sants Llocs de Jerusalem com
una institució autònoma de l’Estat, adscrita al llavors acabat de crear Ministeri d’Assumptes
Exteriors, per entendre que Espanya no podia abdicar del seu passat històric i influència
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en Orient Mitjà en els ordes polític, comercial, cultural i religiós. Transcorreguts més de
setanta anys des de llavors, amb un nou orde constitucional vigent, un nou marc de
relacions amb l’Església catòlica i un conjunt de disposicions posteriors rectores de les
entitats del sector públic estatal, és inexcusable mamprendre la modificació de la seua llei
de creació amb una triple finalitat. En primer lloc, per a actualitzar i enumerar amb claredat
els seus fins i les competències que se li atribuïxen per al seu adequat compliment; en
segon lloc, per a definir, d’acord amb l’ordenament vigent, la seua naturalesa i establir el
seu règim patrimonial, contractual, pressupostari, comptable, fiscal i de control. I, en
tercer lloc, per a preveure que es dote l’entitat d’un nou estatut que establisca una
organització i uns criteris de funcionament d’acord amb els generals de l’organització i
formes d’actuació de les entitats de l’Administració pública espanyola dels nostres dies.
En l’àmbit educatiu, s’atribuïx a l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus
(OAPEE), que gestionava programes de la Unió Europea d’indubtable incidència en
l’àmbit de l’educació superior, la competència de promoure la internacionalització del
sistema universitari, tasca de la qual s’ocupava la Fundació per a la Projecció Internacional
de les Universitats Espanyoles (Universidad.es), fundació que s’extingix. Amb esta
operació es concentren en un mateix organisme funcions complementàries, la qual cosa
permetrà més eficàcia i eficiència en la gestió.
En matèria cultural, i a fi de millorar l’eficàcia i eficiència de les institucions culturals de
l’Estat, la llei preveu en l’article 6 la subscripció de convenis de col·laboració entre l’Institut
Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, organisme autònom adscrit al Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, i la Corporació RTVE, a fi de promoure i difondre la música
en l’àmbit nacional i internacional.
Estos convenis de col·laboració podran, a més, preveure la utilització conjunta dels
recursos del cor de RTVE i dels cors dependents de l’Institut Nacional de les Arts
Escèniques i de la Música, incrementant així la seua capacitat artística sense haver
d’acudir a contractacions externes ocasionals.
La llei fixa també en l’esmentat article el contingut mínim dels convenis de
col·laboració, en els quals s’haurà de regular l’exercici de la direcció artística en les
actuacions objecte de la col·laboració, així com els termes econòmics d’esta.
En tot cas, estos convenis hauran de respectar la independència dels conjunts corals,
no alterant la relació jurídica entre el personal que participe en les actuacions conjuntes i
les entitats públiques de les quals depenen.
Així mateix, en l’àmbit educatiu, es concentren en un únic organisme totes les funcions
d’avaluació i acreditació del professorat universitari, que fins ara duien a terme la fundació
Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i la Comissió Nacional
Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI).
De conformitat amb el que es descriu en l’Informe CORA, correspon a l’Estat
l’avaluació del conjunt del sistema educatiu -tant en la seua programació com en la seua
organització-, a través de l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa. No obstant això, en el
seu àmbit territorial, les comunitats autònomes han creat els seus propis instituts
d’avaluació, que organitzen proves a l’entorn d’«Unitats d’avaluació» per mitjà de
qüestionaris sobre la competència lingüística i matemàtica. En la Llei Orgànica 8/2013, de
9 de desembre, de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), es preveu una transformació
del dit sistema a fi d’aconseguir la interconnectivitat entre les avaluacions educatives
estatal i autonòmiques, la qual cosa hauria de conduir a redimensionar les unitats
d’avaluació d’estes.
En l’àmbit de l’avaluació de plans d’estudi conduents a l’obtenció de títols universitaris
oficials, l’Estat té atribuïda la regulació de les condicions d’obtenció, expedició i
homologació de títols acadèmics i professionals, que du a terme a través de l’ANECA.
Paral·lelament, algunes comunitats autònomes disposen d’agències d’avaluació
homologades internacionalment i, per això, amb capacitat per a avaluar els plans d’estudi
de les universitats (avaluació de títols); mentres que altres tenen agències d’avaluació
amb competència únicament per a emetre informes sobre la renovació d’acreditacions ja
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concedides. Per tant, es tracta de dos administracions que exercixen la mateixa funció
sobre un mateix territori.
Tots estos canvis aconsellen la conversió de la fins ara fundació ANECA en un
organisme públic, la qual cosa es du a terme a través del text de la present llei.
El procés de reestructuració del sector públic ha de tindre, igualment, una incidència
especial en les organitzacions relacionades amb la internacionalització de l’economia
espanyola. L’Acord del Consell de Ministres del passat 16 de març de 2012, pel qual es
va aprovar el Pla de reestructuració i racionalització del sector públic estatal, ja va
autoritzar la cessió global d’actiu i passiu de la Societat Estatal per a la Promoció i Atracció
de les Inversions Exteriors, SA, a favor de l’entitat pública empresarial ICEX Espanya
Exportació i Inversions (ICEX). En esta línia, s’establix ara la integració de la branca
d’activitat de mitjà propi que du a terme actualment la Societat Estatal Espanya Expansió
Exterior, SA, relacionada amb l’activitat que exercix l’ICEX, en este últim, a l’efecte
d’accentuar les seues labors de suport a la internacionalització, amb l’estalvi consegüent
de costos i millores en la gestió derivades de les sinergies produïdes pel procés
d’integració.
D’altra banda, se suprimix l’organisme Obra Assistencial Familiar de la província de
Sevilla, creat l’any 1938 per a atendre les necessitats de vivenda de famílies desfavorides
a la ciutat de Sevilla, les funcions i règim jurídic del qual no responen ja al plantejament
que va determinar el seu establiment. S’han pres les cauteles necessàries perquè la
declaració de posada en liquidació del seu patrimoni no minve la situació dels actuals
ocupants de les vivendes propietat de l’organisme, que veuen assegurada la seua posició
jurídica a través del reconeixement d’un dret d’usdefruit vitalici sobre estes i de drets
d’adquisició preferent i d’accés directe a la compra en els processos d’alienació.
III
Un altre dels objectius pretesos en la reforma de l’Administració pública és la
racionalització d’estructures públiques, especialment en aquells àmbits on hi ha
competències compartides entre diferents administracions, de manera que cada
administració tinga la grandària i els mitjans adequats per a l’exercici de les funcions que
té encomanades. El present text arreplega una sèrie de modificacions legislatives per a
adequar les estructures dels ministeris d’Educació, Cultura i Esport; Ocupació i Seguretat
Social; i Sanitat, Servicis Socials i Igualtat; de manera que les seues funcions, i en
especial les d’observació, anàlisi, avaluació, i impuls de la cooperació i coordinació entre
l’Estat i les comunitats autònomes, es duguen a terme en un menor nombre d’entitats i
òrgans col·legiats, amb una visió més global i integradora i amb un menor cost per als
ciutadans.
Així, en execució de les recomanacions de la CORA, es modifica la Llei 47/2003, de
26 de novembre, General Pressupostària, amb un doble objectiu: en primer lloc, permetre
de manera més eficaç el control dels comptes corrents en què se situen fons de Tresor
Públic, que comprén no només el control per a l’obertura de comptes en entitats diferents
del Banc d’Espanya, sinó també sobre aquelles que s’obriguen en esta entitat. A més, es
regula l’obertura de comptes en l’Institut de Crèdit Oficial, de manera que s’establix com a
tràmit preceptiu l’informe previ de la Secretaria General del Tresor i Política Financera
sobre el conveni regulador de les condicions d’utilització d’estos comptes.
En segon lloc, es modifica la mencionada llei per a permetre al Ministeri d’Economia i
Competitivitat, conjuntament amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la
firma de contractes amb una o diverses entitats bancàries, diferents del Banc d’Espanya,
perquè posteriorment els òrgans administratius que siguen autoritzats per a obrir un
compte corrent s’incorporen al sistema per mitjà de l’adhesió d’aquells. En l’actualitat hi
ha identificats un total de 3.163 comptes pertanyents a òrgans de l’Administració General
de l’Estat, organismes autònoms i agències estatals situats fora del Banc d’Espanya. La
modificació realitzada pretén que el Ministeri d’Economia i Competitivitat, conjuntament
amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, determinen les condicions
d’utilització dels comptes de manera centralitzada, de manera que correspon a cada un
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dels òrgans administratius que siguen autoritzats únicament l’obertura i utilització dels
comptes. Esta contractació centralitzada permetrà convindre condicions homogènies
aplicables a tots els comptes, dur a terme un millor control dels fons, evitar la seua
dispersió i obtindre condicions econòmiques més avantatjoses.
També en el marc de les mesures CORA, la present llei introduïx un règim jurídic,
amb caràcter bàsic, senzill i ex novo del dret de separació dels membres del consorci
administratiu i, quan això done lloc a la seua dissolució, s’establixen les regles per les
quals es regirà. Posteriorment, en la futura Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques, s’inclouria un règim integral (creació, adscripció, funcionament, dissolució) i
bàsic referit als consorcis, que derogaria esta regulació i el que preveu la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. No obstant
això, disposar ja d’estes normes permetrà a qualsevol administració pública poder exercir
el seu dret de separació del consorci quan considere que siga la solució més adequada
per a la sostenibilitat dels comptes públics i es donen els requisits legals per a això. Amb
este nou règim es millora la sostenibilitat i eficiència dels consorcis i la seguretat jurídica
dels seus membres.
La norma inclou també una modificació puntual de la Llei 56/2003, de 16 de desembre,
d’Ocupació, perquè siga l’Observatori de les Ocupacions del Servici Públic d’Ocupació
Estatal el que analitze la situació i tendències del mercat de treball i la situació de la
formació per a l’ocupació en el conjunt de l’Estat. Esta modificació pretén contribuir a
evitar la ineficient superposició d’observatoris de diferents administracions públiques en
l’àmbit de l’ocupació i a millorar-ne la utilitat per a la definició de les polítiques públiques.
En l’àmbit del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, l’Institut de la Dona va
ser creat per la Llei 16/1983, de 24 d’octubre, en compliment i desplegament del principi
constitucional d’igualtat, com a organisme autònom encarregat de promoure i fomentar la
igualtat dels dos sexes, facilitant les condicions per a la participació efectiva de les dones
en la vida política, cultural, econòmica i social. Actualment, l’esmentat institut està adscrit
al Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, a través de la Direcció General per a la
Igualtat d’Oportunitats, i la titularitat de les dos direccions generals coincidix en la mateixa
persona.
D’altra banda, la Direcció General per a la Igualtat d’Oportunitats, tal com establix el
Reial Decret 200/2012, de 23 de gener, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica
del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i es modifica el Reial Decret 1887/2011,
de 30 de desembre, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica dels departaments
ministerials, és un òrgan directiu de la Secretaria d’Estat de Servicis Socials i Igualtat, que
té com a funcions la de promoure les polítiques actives per a l’ocupació i l’autoocupació
de les dones i la d’impulsar i desenrotllar l’aplicació transversal del principi d’igualtat de
tracte i no-discriminació.
Amb l’objectiu de racionalitzar l’organització de l’Administració i evitar duplicitats entre
organismes administratius, s’acorda la integració de les competències de la Direcció
General per a la Igualtat d’Oportunitats dins de les funcions i estructura de l’Institut de la
Dona.
També s’arreplega en l’informe CORA la supressió de diferents òrgans col·legiats,
entre els quals hi ha el Consell Rector de l’Institut de la Dona, que, després de l’aprovació
de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens i
les seues disposicions organitzatives de desenrotllament, deixa de tindre sentit com a
òrgan de coordinació ministerial en les polítiques d’igualtat, una vegada creada la
Comissió Interministerial d’Igualtat entre Dones i Hòmens.
Les dos qüestions són abordades per esta norma, que modifica la denominació de
l’organisme i les seues competències.
Es procedix així mateix a la modificació de l’article 33 de la Llei 62/2003, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’orde social, pel qual es crea el
Consell per a la promoció de la igualtat de tracte i no-discriminació de les persones per
l’origen racial o ètnic, com a conseqüència de la transposició a l’ordenament jurídic
espanyol de l’article 13 de la Directiva 2000/43/CE, del Consell, de 29 de juny de 2000,
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relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte de les persones independentment del
seu origen racial o ètnic. Esta modificació té com a objectiu fonamental adaptar l’esmentat
consell a la realitat de la nova organització administrativa, simplificar la seua denominació
per a fomentar un millor i més fàcil accés als seus servicis per part de la ciutadania en
general, i de les potencials víctimes de discriminació en particular, aclarint els seus àmbits
d’actuació i arreplegant expressament la independència en l’exercici de les seues
funcions, requisit indispensable en l’actuació dels organismes d’igualtat previstos en
l’esmentat article 13.
També, en l’àmbit del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, per mitjà de la
present llei se suprimix la comissió interministerial per a l’estudi dels assumptes amb
transcendència pressupostària per a l’equilibri financer del Sistema Nacional de Salut o
implicacions econòmiques significatives, la creació de la qual va ser ordenada per la
disposició final segona de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut, ja que les seues funcions són concurrents amb les que tenen el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el Consell de Política Fiscal i Financera
de les comunitats autònomes, la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments i la
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.
Per la seua banda, s’integren funcionalment uns quants observatoris de l’àmbit
sanitari en un únic òrgan de consulta i assessorament. Com a pas previ a la creació d’este
nou òrgan, cal suprimir els observatoris del Sistema Nacional de Salut i per a la Prevenció
del Tabaquisme, la creació dels quals estava prevista, respectivament, en la Llei 16/2003,
de 28 de maig i en la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant del
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes del tabac. De la mateixa manera se suprimix l’Observatori de Salut de la Dona i
l’Observatori de Salut i Canvi Climàtic, creats per sengles acords del Consell de Ministres
de 5 de març de 2003 i de 24 d’abril de 2009. Les competències i funcions d’estos
observatoris quedaran integrades en el nou Observatori de Salut, sense que esta operació
de reorganització administrativa represente cap minva de la competència atribuïda als
òrgans que se suprimixen.
La parcel·lació en les funcions assignades als actuals òrgans col·legiats adscrits a la
Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues (PNSD) resta eficiència a la
coordinació i cooperació de tots els agents implicats en el marc del dit pla. La necessitat
d’aprofitar de manera més racional i eficient tots els recursos obliga a redissenyar tots
aquells òrgans que, d’una manera o una altra, participen en la definició i execució tècnica
de les polítiques en este àmbit.
Amb este objectiu, s’ha de mamprendre la supressió de diversos d’estos òrgans
col·legiats i l’assumpció de les seues funcions pel Consell Espanyol de Drogodependències
i altres Addiccions, que ara es crea, amb la qual cosa es permet millorar l’eficiència i
complir els postulats de política internacional i nacional sobre drogues, en el marc de la
necessària austeritat que demana el Govern.
El Consell de la Joventut d’Espanya va ser creat per la Llei 18/1983, de 16 de
novembre, que li conferix el caràcter d’organisme autònom. D’acord amb l’article 2 d’esta
llei, el Consell de la Joventut d’Espanya es configura com una entitat de base associativa,
els membres de la qual són les associacions juvenils o federacions constituïdes per estes
i les seccions juvenils de les altres associacions. D’acord amb eixa naturalesa, la seua
funció és fer arribar als poders públics els interessos i les demandes de la joventut
associada, a través de la participació en els consells i òrgans consultius de l’Administració
General de l’Estat i per mitjà de la formulació de propostes de mesures relacionades amb
el fi que li és propi.
D’altra banda, l’Institut de la Joventut, regulat en el Reial Decret 486/2005, de 4 de
maig, pel qual s’aprova el seu estatut, es configura actualment com un referent nacional
en matèria de joventut per a comunitats autònomes, ajuntaments i moviment associatiu, i
establix mecanismes d’articulació i cooperació amb estos. Entre altres competències i
activitats, l’Institut de la Joventut du a terme accions relatives a: polítiques i estratègies
d’emprenedoria i accés a l’ocupació dels jóvens; cooperació internacional; observatori de
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la joventut a Espanya; promoció de la participació social i associacionisme juvenil;
informació nacional i internacional; mobilitat juvenil; premis anuals de joventut de diverses
disciplines; activitats formatives, i desenrotllament i execució de programes europeus.
En definitiva, en l’Administració General de l’Estat conviuen dos organismes autònoms
de règim jurídic semblant, que dupliquen, en alguns casos, les funcions que s’han de dur
a terme, i s’imposa la necessitat d’unificar accions, actors i postures en matèria de joventut
i de l’associacionisme juvenil. Esta necessitat de reforma té com a conseqüència
l’assumpció per part de l’Institut de la Joventut de les funcions essencials que fins ara ha
dut a terme el Consell de la Joventut d’Espanya, i es procedix a la supressió d’este últim
com a organisme públic, i d’esta manera s’aconseguix, a més d’un estalvi econòmic i
pressupostari, una reducció de l’Administració institucional sense que es veja minvada la
presència i representació de l’associacionisme juvenil en els mecanismes i presa de
decisions de les institucions en matèria de joventut.
No obstant això, el moviment juvenil ha de continuar jugant un paper fonamental en la
determinació de les polítiques de joventut i, per això, atenent la naturalesa privada de les
entitats que l’integren, es configura el Consell de la Joventut d’Espanya com una entitat
corporativa de base privada i personalitat jurídica pròpia. Es considera que este tipus
d’organització, que té una llarga tradició en l’ordenament jurídic espanyol, permetrà a les
associacions i federacions de les associacions juvenils en l’àmbit estatal tindre una
estructura amb autonomia organitzativa que garantisca la seua necessària independència
d’acció.
En l’àmbit de la fiscalització de comptes, quatre comunitats autònomes (Cantàbria,
Extremadura, la Rioja i Múrcia) no disposen d’òrgan de control extern (OCEX), i una
quinta (Castella-la Manxa) està a punt de suprimir-lo. En este escenari, sembla raonable
que la Llei de funcionament del Tribunal de Comptes incloga la possibilitat d’establir, allí
on no hi haja o se suprimisquen OCEX, seccions territorials del Tribunal. Així es
contemplava en l’article 14 de la Llei 12/1983, de 14 d’octubre, del Procés Autonòmic,
abans de la seua derogació per la disposició final primera 2 de la Llei de funcionament del
Tribunal de Comptes.
Igualment raonable és que el Tribunal de Comptes, com a òrgan de rellevància
constitucional i suprem òrgan fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica de
l’Estat i del sector públic, haja de ser consultat abans de l’aprovació de qualsevol
avantprojecte de llei o projecte de norma reglamentària que afecte el seu règim jurídic o
l’exercici de les seues funcions, a semblança d’altres òrgans constitucionals, com el
Consell General del Poder Judicial. La llei determina també, en referència a este òrgan,
els requisits de titulació per a l’accés als seus cossos superiors (lletrats i auditors).
D’altra banda, es crea, amb la denominació de Registre de Vehicles del Sector Públic
Estatal, un registre únic en què figuren tots els vehicles que pertanyen a este sector, la
qual cosa permetrà racionalitzar-ne la gestió i el control.
L’existència d’un elevat nombre de vehicles destinats a prestar servicis
d’automobilisme, amb una gran dispersió pel que fa a controls i registres, a més d’implicar
una notable falta d’homogeneïtat entre els models que integren les diferents flotes
existents, fa indispensable esta mesura.
IV
Un dels objectius de la CORA és la simplificació de procediments per a ciutadans i
empreses, reduint traves burocràtiques i impulsant l’Administració electrònica. El present
text conté modificacions bàsiques de normatives necessàries per a la implantació d’alguns
dels suggeriments de simplificació més ambiciosos que figuren en l’informe.
En l’àmbit esportiu, una de les principals reformes consistix en la implantació d’una
llicència esportiva única que, una vegada obtinguda, habilite el seu titular per a participar
en qualsevol competició oficial, siga quin siga el seu àmbit territorial. Esta mesura
contribuïx decisivament a l’extensió del principi d’unitat de mercat en l’àmbit de l’esport no
professional, ja que permetrà eliminar duplicitats i reduir els tràmits administratius
necessaris per a la pràctica esportiva. A més, hi ha altres avantatges derivats directament
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d’esta eliminació de càrregues administratives: se simplificaran les actuacions en la
tramitació de llicències dels esportistes, jutges, àrbitres i clubs; millorarà la mobilitat
geogràfica dels esportistes per a poder participar en competicions de comunitats
autònomes diferents de les de residència, i s’abaratiran els costos associats a l’obtenció
de les llicències.
Amb la introducció del model de llicència esportiva única i l’atribució de l’expedició
d’estes a les federacions esportives d’àmbit autonòmic, les federacions estatals, en els
casos previstos en la mateixa modificació de la norma, podrien deixar de percebre
ingressos per l’expedició o homologació de les llicències d’àmbit nacional que percebien
fins a la data.
Per este motiu, en el text s’establix que, en el cas que es donen estes circumstàncies,
les federacions nacionals seran compensades per les federacions autonòmiques per
estos conceptes, així com per la resta de servicis que, si és el cas, puguen prestar a les
dites federacions autonòmiques. En els casos que corresponga esta compensació, es
determinarà d’acord amb els criteris que s’establisquen reglamentàriament i sempre amb
l’acord previ adoptat en l’Assemblea General de la Federació Nacional.
Pel que fa a la firma electrònica en l’Administració pública, es modifica la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, per a assegurar l’ús
d’una única relació de certificats electrònics reconeguts en totes les administracions
públiques, de manera que s’alliberen recursos administratius per a altres fins més
productius i s’eliminen els costos i càrregues que la seua acceptació en cada administració
pública suposa per als prestadors de servicis. Eixa llista serà la llista de confiança de
prestadors de servicis de certificació establits a Espanya que manté el Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme, que conté, de manera diferenciada, els certificats electrònics
reconeguts corresponents als sistemes de firma electrònica avançada admesos per les
administracions públiques. Esta llista substituïx les relacions de prestadors de servicis de
certificació que cada administració pot crear en l’actualitat, per la qual cosa decau la
necessitat de publicar-les a què es referia l’article 15.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny.
Encara que no és objecte de la regulació continguda en la present disposició, cal
tindre en compte que s’està tramitant un reglament europeu sobre identificació electrònica
i servicis de confiança per a les transaccions en el mercat interior, que obligarà les
administracions públiques a admetre també els certificats electrònics reconeguts emesos
per prestadors de servicis que figuren en les llistes de confiança d’altres estats membres
de la Unió Europea en els termes que preveja la mencionada norma comunitària, per la
qual cosa les administracions públiques s’hauran de plantejar l’adaptació dels seus
sistemes a esta circumstància, i per a això comptaran amb el sistema nacional de
verificació de certificats electrònics en les administracions públiques.
Una altra de les mesures orientades a facilitar les relacions de l’Administració i els
administrats és la implantació del tauler edictal únic a través del «Boletín Oficial del
Estado», com a diari oficial de l’organització estatal completa, no només de l’Administració
General de l’Estat. Això permetrà que les administracions autonòmiques i locals també hi
inserisquen els seus anuncis, ja que l’estructura interna del BOE es regix per criteris
subjectius, i distingix els actes a publicar segons quina siga l’Administració de la qual
procedisquen. Totes estes publicacions tindran caràcter gratuït, d’acord amb el que
establix la normativa reguladora del diari oficial, per tractar-se d’insercions obligatòries
segons norma amb rang de llei i conforme s’establix ara també en la modificació que
s’introduïx en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
D’esta manera, el ciutadà sabrà que, per mitjà de l’accés a un únic lloc i amb la
garantia i seguretat jurídica que suposa el «Boletín Oficial del Estado», pot conéixer tots
els anuncis per a ser notificat que el puguen afectar, independentment de quin siga l’òrgan
que els realitza o la matèria sobre la qual versen.
Connectada amb esta mesura [tauler edictal únic] es troba la modificació de la Llei
General Tributària i la del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (TRLCI) en matèria
de notificacions, que tenen per objecte incloure entre les notificacions del tauler edictal
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únic, respectivament, les notificacions en els procediments tributaris i aquelles
corresponents als procediments cadastrals de valoració col·lectiva. Estes últimes tenen
actualment, ateses les seues singularitats de volum i terminis, un sistema específic
d’anunci per a la notificació per compareixença, consistent en la publicació en el diari
oficial corresponent a l’àmbit territorial de competència de l’òrgan que va dictar l’acte.
Amb la modificació de l’apartat b) de l’article 29.4 del TRLCI en allò que fa referència
a la supressió de la publicació d’edictes en altres butlletins oficials diferents, s’unifica en el
BOE la publicació dels anuncis corresponents a totes les notificacions cadastrals, deriven
del procediment que deriven, per a aconseguir la simplificació de tràmits, i de la
coordinació normativa amb la resta de notificacions tributàries i administratives.
Així mateix, s’establix, en els termes que va disposar la Llei 17/2012, de 27 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, en la disposició
addicional sexta, l’instrument jurídic de la comanda general per a integrar les diferents
comandes de gestió que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la
Moneda complix en l’àmbit dels servicis d’administració electrònica, amb la finalitat
d’ampliar per a l’exercici 2014 esta possibilitat, en el marc de les mesures derivades dels
acords del Consell de Ministres i en l’Informe CORA, per a l’àmbit de la informàtica i
l’Administració electrònica.
Una altra sèrie de mesures es troben referides a l’eficiència energètica, per mitjà de la
transposició de l’article 6 de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell,
relativa a l’eficiència energètica. Amb estes s’establixen els principis i requisits d’eficiència
energètica per a l’adquisició de béns, servicis i edificis per les administracions públiques
integrades en el sector públic estatal.
D’acord amb el que disposa esta llei sobre esta mesura, les administracions públiques
a què es referix l’apartat 2 de l’article 3 del text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que pertanguen al
sector públic estatal, només podran adquirir béns, servicis i edificis que tinguen un alt
rendiment energètic, en la mesura que això siga coherent amb la rendibilitat, la viabilitat
econòmica, la sostenibilitat en un sentit més ampli, la idoneïtat tècnica, així com una
competència suficient, segons el que s’indica en l’annex d’esta llei.
L’obligació anterior serà aplicable als contractes de subministrament, de servicis i
d’obres el resultat de les quals siga la construcció d’un edifici, sempre que els contractes
siguen d’un valor estimat igual o superior als llindars dels contractes que determinen la
subjecció a una regulació harmonitzada establits en els articles 14, 15 i 16 del text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic. Igualment, serà aplicable a l’adquisició o a
l’arrendament d’edificis.
Finalment, s’introduïxen en el projecte altres modificacions que cal que siguen
verificades a través de l’aprovació d’una norma amb rang de llei.
És el cas de la modificació de la disposició addicional deu de la Llei 6/1997, de 14
d’abril, d’Organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat (LOFAGE) per
a incloure-hi el Consell de Transparència i Bon Govern.
La mateixa situació concorre pel que fa a la modificació de la Llei 39/2003, de 17 de
novembre, del Sector Ferroviari, articles 77 i 81.1.j). Esta modificació és urgent per a
acomplir la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 28 de febrer de 2013,
que va considerar incomplides per part d’Espanya les obligacions que imposen els
articles 4.1, 11, 13.2 i 14.1, de la Directiva 2001/14/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2001, relativa a l’adjudicació de la capacitat d’infraestructura
ferroviària i l’aplicació de cànons per la seua utilització.
És igualment necessària la modificació de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es
modifiquen el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i
altres lleis complementàries, perquè s’aplique el règim general de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La responsabilitat de les
administracions públiques derivada de l’incompliment de la normativa europea en matèria
de consum que done lloc a una sanció al Regne d’Espanya per part de la Unió Europea, es
regix en tot cas per la disposició addicional segona de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
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i el Reial Decret 515/2013, de 5 de juliol, pel qual es regulen els criteris i el procediment per
a determinar i fer repercutir les responsabilitats per incompliment del dret de la Unió
Europea, sense que siga necessari fer-hi una menció expressa a este efecte en cada
norma de caràcter sectorial, perquè esta normativa s’aplica amb caràcter general a tots els
incompliments de normativa europea o de dret internacional, independentment de la
matèria afectada.
V
En últim lloc, s’introduïxen diverses mesures relatives al règim dels empleats públics.
En primer lloc, es modifica la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, amb la finalitat d’ampliar el nombre de dies reconeguts en la normativa vigent per
a l’atenció d’assumptes particulars.
En segon lloc, s’introduïxen en la mateixa llei uns canvis imprescindibles per a
fomentar mobilitat dels empleats públics, amb un doble objectiu: aconseguir que, en un
context de reducció del gasto públic, es puguen destinar més recursos a aquelles unitats
deficitàries, i possibilitar que les persones que treballen en l’Administració tinguen altres
vies d’exercici professional per a completar la seua carrera administrativa. Amb estes
finalitats, es flexibilitza la dependència funcional dels funcionaris interins, s’aclarix el règim
aplicable a determinats supòsits de mobilitat voluntària entre administracions territorials i
es crea la situació administrativa de servicis en l’Administració civil per al personal militar,
per a la qual cosa també és necessari modificar la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la
Carrera Militar.
CAPÍTOL I
Mesures de reordenació de l’Administració institucional
Secció 1a.

Organismes del Ministeri de Defensa

Article 1. Integració del Servici Militar de Construccions en l’Institut de Vivenda,
Infraestructura i Equipament de la Defensa.
1. S’aprova la integració del Servici Militar de Construccions (SMC) en l’Institut de
Vivenda, Infraestructura i Equipament de la Defensa (INVIED).
2. L’INVIED, organisme autònom dels previstos en l’article 43.1.a) de la Llei 6/1997,
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, tindrà
personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia
de gestió i plena capacitat d’obrar, dins de la seua esfera de competència, per a l’exercici
de les potestats administratives necessàries per al compliment dels fins establits en la
Llei 26/1999, de 9 de juliol, de mesures de suport a la mobilitat geogràfica dels membres
de les Forces Armades i les seues normes de desplegament, l’article 71 de la Llei 50/1998,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’orde social, la disposició
addicional cinquanta-u de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2010, el Reial Decret 1286/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova
l’Estatut de l’organisme autònom Institut de Vivenda, Infraestructura i Equipament de la
Defensa, i assumirà els fins i les funcions encomanats a l’SMC en la Llei de 2 de març
de 1943 i en el Reial Decret 1143/2012, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’Estatut de
l’organisme autònom Servici Militar de Construccions, i també se subrogarà en els drets i
en les obligacions que en l’actualitat té este organisme autònom.
Correspondrà igualment a l’INVIED l’execució d’obres amb el seu pressupost per a
les casernes generals dels exèrcits, òrgan central i la resta d’organismes dependents del
Ministeri de Defensa, d’acord amb el pla d’inversions de l’organisme, en coordinació amb
la Direcció General d’Infraestructura.
3. En el termini de sis mesos a partir de la publicació d’esta llei es procedirà, a
iniciativa del Ministeri de Defensa, a adaptar l’Estatut de l’INVIED i el seu pla inicial
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d’actuació al que disposa esta norma, moment en què es produirà la integració efectiva
mencionada en l’apartat 1.
4. El personal funcionari, militar i laboral que preste servici en l’SMC serà adscrit a
l’INVIED en la forma que determine l’estatut i continuarà prestant servicis en les mateixes
condicions que hi havia abans de la dita data.
5. El patrimoni de l’SMC s’incorporarà al patrimoni de l’INVIED, i s’hi integrarà.
Respecte de les vivendes que formen part del patrimoni de l’SMC, la seua qualificació
i condicions d’ús es determinaran en el nou estatut de l’INVIED.
6. L’INVIED incorporarà els recursos econòmics de l’SMC així com les seues fonts
de finançament en els terminis i condicions que s’establisquen en l’estatut que s’indica en
l’apartat 3.
7. Fins al final de la vigència del règim especial de gestió patrimonial previst en les
disposicions addicionals sexta i sèptima de la Llei 33/2003, de 26 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques, l’INVIED podrà alienar les vivendes militars i
els altres béns immobles que estiguen inscrits en els diferents registres de la propietat a
favor de l’Institut per a la Vivenda de les Forces Armades o dels extints patronats de
Cases Militars de l’Exèrcit de Terra, de Cases de l’Armada i de Cases de l’Exèrcit de
l’Aire, de la Gerència d’Infraestructura i Equipament de la Defensa i del Servici Militar de
Construccions, així com tots aquells immobles que es posen a la seua disposició, sense
necessitat d’actualitzar les titularitats registrals d’estos béns, així com, si és el cas, dels
béns mobles de què siga titular.
Article 2. Integració en l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
de l’organisme autònom Canal d’Experiències Hidrodinàmiques d’El Pardo, de l’Institut
Tecnològic «La Marañosa» i del Laboratori d’Enginyers de l’Exèrcit «General Marvá».
1. S’aprova la integració en l’organisme públic d’investigació Institut Nacional de
Tècnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), organisme autònom adscrit al Ministeri
de Defensa a través de la Secretaria d’Estat, de l’organisme autònom Canal d’Experiències
Hidrodinàmiques d’El Pardo (CEHIPAR), així com de l’Institut Tecnològic «La Marañosa» i
del Laboratori d’Enginyers de l’Exèrcit «General Marvá».
2. L’INTA, com a organisme públic d’investigació, continuarà executant activitats
d’investigació científica i tècnica, així com de prestació de servicis tecnològics, i estarà
especialitzat en la investigació i el desenrotllament tecnològic, de caràcter dual, en els
àmbits aeroespacial, de l’aeronàutica, de la hidrodinàmica i de les tecnologies de la
defensa i seguretat.
L’INTA se subrogarà en les funcions i en la titularitat dels drets i les obligacions i de
qualsevol classe de relacions jurídiques que corresponguen a l’organisme autònom
CEHIPAR l’Institut Tecnològic «La Marañosa» i el Laboratori d’Enginyers de l’Exèrcit
«General Marvá».
L’INTA actuarà en el marc de les prioritats marcades pel Ministeri de Defensa, i dins
de les directrius d’investigació, desenrotllament i innovació d’interés per a la defensa
nacional que li assigne el departament.
3. Dins dels sis mesos posteriors a l’entrada en vigor d’esta llei es procedirà a
l’aprovació dels nous estatuts de l’INTA, així com del seu pla inicial d’actuació, moment en
què es produirà la integració efectiva mencionada en l’apartat 1. En tot cas, des de
l’entrada en vigor d’esta llei, l’Institut Tecnològic «La Marañosa» i el Laboratori d’Enginyers
de l’Exèrcit «General Marvá» dependran orgànicament i funcionalment de l’INTA.
Així mateix, des de l’entrada en vigor d’esta llei, el director general de l’INTA assumirà
les competències que el Reial Decret 451/1995, de 24 de març, pel qual es reorganitza
l’organisme autònom Canal d’Experiències Hidrodinàmiques d’El Pardo, atribuïx als
òrgans de govern del dit organisme autònom, incloent-hi les competències en matèria de
contractació.
Fins a l’aprovació dels nous estatuts, el ministre de Defensa dictarà les resolucions
necessàries que permeten l’aplicació i desplegament d’esta llei.
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El personal afectat per la integració s’adscriurà a l’INTA i se li respectarà la situació
administrativa o laboral en què es trobe en el moment de la constitució efectiva.
Totes les delegacions de competència que hi haja a favor del director de l’organisme
autònom CEHIPAR, del director de l’Institut Tecnològic «La Marañosa» i del director del
Laboratori d’Enginyers de l’Exèrcit «General Marvá», s’entendran efectuades al director
general de l’INTA.
Secció 2a.
Article 3.

Obra Pia dels Sants Llocs

Naturalesa i règim jurídic de l’Obra Pia dels Sants Llocs.

1. L’Obra Pia dels Sants Llocs és una entitat estatal de dret públic, sense fins de
lucre, de les previstes en l’article 2.1.g) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària, integrant del sector públic administratiu i adscrita al Ministeri d’Assumptes
Exteriors i de Cooperació a través de la Subsecretaria. Té personalitat jurídica i patrimoni
propi i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins.
L’entitat es regirà pel que disposa esta llei i per les disposicions que la despleguen,
per la Llei 6/1997, de 27 de novembre, per la Llei 47/2003, de 26 de novembre i,
supletòriament, per les altres normes de dret administratiu.
L’Obra Pia dels Sants Llocs té com a fi primordial conservar i gestionar el patrimoni
pertanyent a la dita entitat.
Així mateix, són fins de l’entitat:
a) Sostindre la basílica-museu de San Francisco el Grande de Madrid.
b) Mantindre i incrementar la presència espanyola a Terra Santa.
c) Promoure l’estudi de la història de la presència espanyola en els pobles del
Mediterrani i Orient Mitjà i, en especial, a Terra Santa.
d) Coadjuvar en la labor humanitària i educativa en eixa mateixa àrea.
2. El personal de l’Obra Pia dels Sants Llocs serà funcionari o laboral, en els
mateixos termes que els establits per a l’Administració General de l’Estat.
L’actual personal propi contractat en règim de dret laboral per l’Obra Pia dels Sants
Llocs tindrà la consideració de «a extingir», i els llocs de treball que ocupa actualment
s’amortitzaran quan queden vacants per defunció, jubilació o qualsevol altra causa legal, i
es podran donar d’alta, si és el cas, en la mateixa condició de personal laboral, sempre
que siga necessari per a garantir la continuïtat de l’exercici de les funcions que es duen a
terme a través d’estos i com a personal de l’àmbit del conveni col·lectiu únic de
l’Administració General de l’Estat.
3. El règim de gestió patrimonial de l’entitat serà el previst per als organismes
autònoms en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques, sense perjuí del respecte estricte als compromisos assumits en l’Acord entre
el Regne d’Espanya i la Santa Seu sobre assumptes d’interés comú a Terra Santa i annex,
fet a Madrid el 21 de desembre de 1994.
L’Obra Pia dels Sants Llocs tindrà plena capacitat per a adquirir i alienar els seus
béns. Quan es tracte de béns immobles, ho comunicarà prèviament al ministre d’Hisenda
i Administracions Públiques, i no hi serà aplicable el que disposen els articles 81.3 i 116.2
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre.
El procediment per a l’alienació dels béns immobles serà l’establit en el Reglament
General de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret
1373/2009, de 28 d’agost, per a l’alienació de béns immobles a l’estranger, si bé la
competència per a tramitar, informar i resoldre el procediment correspondrà als propis
òrgans de l’entitat.
4. El règim de contractació de l’entitat serà el previst per a les administracions
públiques en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es va aprovar
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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5. El pressupost de l’Obra Pia dels Sants Llocs s’ajustarà a l’estructura
pressupostària que indique el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als efectes
de la seua integració en els Pressupostos Generals de l’Estat.
6. La comptabilitat de l’entitat s’ajustarà al que establixen la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, i el Pla General de Comptabilitat Pública.
7. El règim tributari de l’entitat serà el previst en la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
8. L’entitat Obra Pia dels Sants Llocs serà considerada entitat beneficiària del
mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, els dos inclosos, de l’esmentada
Llei 49/2002, de 23 de desembre.
9. Sense perjuí de les competències atribuïdes al Tribunal de Comptes per la Llei
Orgànica 2/1982, de 12 de maig, la gestió econòmica financera de l’Obra Pia dels Sants
Llocs estarà sotmesa al control de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en
els termes que establix la Llei 47/2003, de 26 de novembre. El control financer permanent
el farà la Intervenció Delegada de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el
Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació.
Secció 3a.
Article 4.

Integració de fundacions en organismes públics

Integració de fundacions en organismes públics.

L’organisme públic Programes Educatius Europeus integrarà l’activitat de la Fundació
per a la Projecció Internacional de les Universitats Espanyoles (Universidad.es) i passarà
a denominar-se Servici Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE).
L’Agència Nacional de l’Avaluació de la Qualitat i Acreditació integrarà l’activitat de la
fundació Agència Nacional de la Qualitat i l’Acreditació. ICEX Espanya Exportació i
Inversions integrarà l’activitat de la fundació Centre d’Estudis Econòmics i Comercials.
Red.es integrarà l’activitat de la fundació Centre Nacional de Referència d’Aplicació de
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. La integració de l’activitat de les
fundacions en els organismes tindrà lloc per mitjà de la cessió a favor d’estos de tots els
béns i drets de les fundacions. La cessió es practicarà en ocasió de la liquidació de les
fundacions, en unitat d’acte, i amb el compliment previ del que disposa l’acord de Consell
de Ministres que es menciona en la disposició addicional novena.
Els òrgans de govern dels organismes públics adoptaran qualssevol actuacions que
siguen necessàries per a integrar l’activitat de les fundacions en l’acord mencionat en la
disposició addicional novena.
La integració no podrà ser entesa com a causa de modificació o de resolució de les
relacions jurídiques que mantinguen les fundacions esmentades, de manera que els
organismes públics quedaran subrogats en les esmentades relacions jurídiques.
Secció 4a.

Organismes educatius i culturals

Article 5. Modificació de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2007.
Es modifica l’apartat u de la disposició addicional quaranta-sis de la Llei 42/2006, de 28
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007, que queda redactada
en els termes següents:
«U. Es crea, adscrit al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, l’Organisme
Autònom Programes Educatius Europeus per a l’execució dels crèdits
pressupostaris que puguen resultar afectats per la gestió coordinada, a escala
nacional, de la realització de les accions del «Programa d’acció en l’àmbit de
l’aprenentatge permanent» de la Unió Europea o del programa comunitari que el
substituïsca, així com per al desenrotllament de totes les altres activitats
necessàries per a esta gestió. D’acord amb la Decisió del Parlament Europeu i del
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Consell, presentada per la Comissió Europea el 15 de juliol de 2004 i adoptada pel
Consell el 24 de juliol de 2006, l’organisme assumirà la gestió del mencionat
programa, i informarà les comunitats autònomes de la seua execució, a través del
seu consell rector.»
Així mateix, este organisme incorporarà en els seus fins potenciar la projecció
internacional del sistema universitari espanyol i la seua oferta, així com la mobilitat
interuniversitària. L’organisme autònom assumirà estes funcions en el moment en què
s’extingisca la fundació del sector públic estatal Fundació per a la Projecció Internacional
de les Universitats Espanyoles (Universitat.es), i amb la nova denominació de Servici
Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), que se subrogarà en els
drets i obligacions de què siga titular la dita fundació, excepte els drets i obligacions que
esta fundació té derivats de l’absorció de l’extinta Fundació General de la Universitat
Internacional Menéndez Pelayo, i que estan destinats al compliment dels fins de la
Universitat Internacional Menéndez Pelayo, i que s’executen en virtut dels fins arreplegats
en l’article 3.2 dels seus estatuts, que passaran a l’organisme autònom Universitat
Internacional Menéndez Pelayo. La formulació i aprovació dels comptes una vegada que
es produïsca l’extinció de la Fundació Universitat.es i la seua rendició al Tribunal de
Comptes en els termes que s’establixen en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària, correspondrà al president del Servici Espanyol per a la Internacionalització
de l’Educació (SEPIE).
El personal de la Fundació Universitat.es s’incorporarà, depenent de les seues
funcions, en l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus o en l’organisme
autònom Universitat Internacional Menéndez Pelayo des del moment de la seua extinció,
amb la mateixa situació, antiguitat i grau que, si és el cas, tinguen, i l’organisme
corresponent se subrogarà en els contractes de treball concertats amb personal subjecte
a contracte laboral.
En tot cas, la incorporació del personal procedent de la fundació es farà, en el seu
moment, amb la condició de «a extingir» i sense que, en cap cas, este personal adquirisca
la condició d’empleat públic.
Únicament podrà adquirir la condició d’empleat públic per mitjà de la superació de les
proves selectives que, si és el cas, puga convocar l’Administració pública a la qual
s’incorpora, en els termes i d’acord amb els principis continguts en la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
La integració de la Fundació Universitat.es en l’Organisme Autònom Programes
Educatius Europeus i la incorporació de part del seu personal a l’organisme autònom
Universitat Internacional Menéndez Pelayo no implicarà cost addicional al que supose
l’addició dels pressupostos de les dos entitats. En cap cas la incorporació del personal als
dos organismes podrà representar increment net d’estructura o de personal; es dotarà,
exclusivament, per mitjà de la corresponent redistribució d’efectius.
Article 6.

Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.

A fi de millorar l’eficàcia i eficiència de les institucions culturals de l’Estat, l’Institut
Nacional de les Arts Escèniques i de la Música i la Corporació RTVE subscriuran convenis
de col·laboració per a la promoció i difusió de la música en l’àmbit nacional i internacional,
en els quals promouran la utilització conjunta i optimització dels recursos del cor de RTVE
i dels cors dependents de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.
En estos convenis es regularà l’exercici de la direcció artística en les actuacions
objecte de la col·laboració i els termes econòmics d’esta. En tot cas, els convenis
respectaran la independència dels conjunts corals i no alteraran la relació jurídica entre el
personal que participe en les actuacions conjuntes i les entitats públiques de què depenen.
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Article 7. Modificació de l’article 32 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats.
L’article 32 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats queda
redactat en els termes següents:
«Article 32.

Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

1. Correspondran a l’organisme públic Agència Nacional d’Avaluació de la
Qualitat i Acreditació (ANECA) les funcions d’acreditació i avaluació del professorat
universitari, d’avaluació de titulacions universitàries, millora de la qualitat, seguiment
de resultats i informe en l’àmbit universitari, i qualsevol altra que els atribuïsca la
llei.
L’ANECA assumirà les funcions d’avaluació de l’activitat investigadora previstes
en el Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat
universitari, en els termes que s’establisquen reglamentàriament.
Els estatuts de l’organisme públic ANECA garantiran la seua independència
funcional.
L’ANECA exercirà les funcions previstes en el paràgraf primer d’este apartat 1,
dins del marc general de competències definit en el nostre ordenament.
2. L’ANECA desenrotllarà la seua activitat d’acord amb els principis de
competència tècnica i científica, legalitat i seguretat jurídica, independència i
transparència, atenent els criteris d’actuació usuals d’estes institucions en l’àmbit
internacional.
3. L’ANECA podrà participar en els procediments d’homologació i
reconeixement d’equivalències a títols universitaris espanyols i correspondència de
nivell acadèmic, en els termes que es determinen reglamentàriament. La iniciació
d’estos procediments meritarà una taxa.»
Article 8.

Creació de l’organisme públic ANECA.

1. Es crea l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), com
a organisme autònom dels previstos en l’article 43.1.a) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril,
d’Organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, al qual corresponen
les funcions previstes en l’article 32 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats.
2. L’organisme autònom ANECA estarà adscrit al Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport a través de la Secretaria General d’Universitats.
3. L’organisme autònom ANECA desenrotllarà la seua activitat d’acord amb els
principis de competència tècnica i científica, legalitat i seguretat jurídica, independència i
transparència, atenent els criteris d’actuació usuals d’estes institucions en l’àmbit
internacional. Els estatuts de l’organisme autònom ANECA, que s’aprovaran mitjançant
Reial Decret del Consell de Ministres, i tindran el contingut previst en l’article 62 de la
Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de
l’Estat, garantiran la seua independència funcional.
El director de l’ANECA, responsable de la seua direcció i gestió ordinària, serà
nomenat i separat pel Consell Rector, a proposta del seu president, entre persones que
reunisquen les qualificacions necessàries per al càrrec, segons es determine en l’Estatut.
4. Sense perjuí de les competències de fiscalització atribuïdes al Tribunal de
Comptes, el control de la gestió economicofinancera d’este organisme autònom s’exercirà
sota la modalitat de control financer permanent, en les condicions i en els termes que
establix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
5. L’organisme autònom ANECA haurà d’entrar en funcionament efectiu en el termini
màxim de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’esta llei, amb l’aprovació prèvia dels
seus estatuts i de l’extinció de la fundació ANECA.
A partir del moment de l’entrada en funcionament efectiu, l’organisme autònom
ANECA se subrogarà en els drets i les obligacions de què siga titular la dita entitat.
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En tot cas, la incorporació del personal procedent de la fundació es farà, en el seu
moment, amb la condició de «a extingir» i sense que en cap cas este personal adquirisca
la condició d’empleat públic. Únicament podrà adquirir la condició d’empleat públic per
mitjà de la superació de les proves selectives corresponents que, si és el cas, puga
convocar l’Administració pública a la qual s’incorpora, en els termes i d’acord amb els
principis continguts en la Llei 7/2007, de 12 d’abril.
La formulació i aprovació dels comptes una vegada que es produïsca l’extinció de la
fundació ANECA i la seua rendició al Tribunal de Comptes en els termes que s’establixen
en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, correspondrà al president o director de l’ANECA.
6. La creació de l’ANECA no implicarà increment en el gasto públic respecte a la
supressió de la fundació del sector públic estatal que, amb la mateixa denominació,
exercix les seues funcions.
En cap cas podrà suposar increment net d’estructura o de personal; es dotarà,
exclusivament, per mitjà de la redistribució d’efectius corresponent.
7. L’organisme autònom ANECA gestionarà des del moment de la seua efectiva
constitució i fins que dispose d’un pressupost propi aprovat per norma amb rang de llei,
amb els efectes que s’establisca en esta, el pressupost de la fundació Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.
Secció 5a.

ICEX

Article 9. Transferència de la branca d’activitat de mitjà propi de la Societat Estatal
Espanya, Expansió Exterior, SA, a l’entitat pública empresarial ICEX Espanya
Exportació i Inversions (ICEX).
La Societat Estatal Espanya, Expansió Exterior, SA, podrà traspassar en bloc per
successió universal a l’entitat pública empresarial ICEX Espanya Exportació i Inversions
(ICEX) l’activitat que exercix com a mitjà propi relacionada amb la que realitza esta. El
traspàs es regirà pel que disposen els articles 168 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, i caldrà l’autorització del Consell de Ministres d’acord amb el que disposa la
lletra f) de l’article 169, en la qual es determinaran els termes del traspàs, amb els actius,
passius i personal que corresponga.
En tot cas, la incorporació del personal procedent de la Societat Estatal Espanya,
Expansió Exterior, SA, es farà en el seu moment amb la condició de «a extingir» i sense
que en cap cas este personal adquirisca la condició d’empleat públic.
Únicament podrà adquirir la condició d’empleat públic per mitjà de la superació de les
proves selectives que, si és el cas, puguen ser convocades per l’Administració pública a
la qual s’incorpora, en els termes i d’acord amb els principis continguts en la Llei 7/2007,
de 12 d’abril.
En el procés d’integració del personal laboral s’han de respectar, en tot cas, els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés exigits per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
En tot cas, no es podrà derivar cap increment de la massa salarial en les entitats
afectades.
Secció 6a.

Obra Assistencial Familiar de la província de Sevilla

Article 10. Extinció de l’organisme «Obra Assistencial Familiar de la província de
Sevilla».
1. Queda suprimit l’organisme «Obra Assistencial Familiar de la província de
Sevilla».
2. La liquidació del patrimoni propi de l’organisme es farà sota la supervisió i direcció
de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, per la societat estatal COFIVACASA, S.A.,
que procedirà a l’alienació dels béns de l’organisme. No obstant això, es podran integrar
en el patrimoni de l’Administració General de l’Estat els béns i drets que, si és el cas,
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siguen necessaris per a la seua afectació o adscripció a servicis de l’Administració
General de l’Estat o dels organismes públics vinculats o dependents, o que es considere
convenient que passen a ser administrats directament per la Direcció General del
Patrimoni de l’Estat. Concloses les operacions de liquidació, s’elaborarà el corresponent
balanç, i s’ingressarà en el Tresor Públic el romanent líquid resultant, si n’hi ha.
3. La compensació a COFIVACASA pels gastos en què puga incórrer per raó de la
liquidació de l’organisme es fixarà per conveni amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques tenint en compte els costos directes i els indirectes, així com marges raonables,
acords amb l’import d’aquells, per a atendre desviacions i imprevistos i cobrir el benefici
empresarial.
4. Les persones que amb data de 30 de juny de 2013 ocupen les vivendes de
propietat de l’organisme en conservaran l’usdefruit amb caràcter vitalici, i el seu dret no
serà transmissible als seus successors o drethavents llevat que estos acrediten que, amb
anterioritat a la subrogació pretesa, només s’haja produït una transmissió anterior del dret
a ocupar la vivenda des de la seua primera ocupació. El cànon per l’usdefruit s’actualitzarà
anualment d’acord amb l’índex de preus de consum. Els ocupants de les vivendes tindran
dret preferent a la seua adquisició, i es podrà acordar l’alienació a favor seu de manera
directa.
CAPÍTOL II
Mesures de simplificació d’estructures i procediments administratius
Secció 1a.
Article 11.

Comptes del Tresor Públic

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

U. L’apartat 1 de l’article 108 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària, tindrà la redacció següent:
«1. Amb caràcter general, els ingressos i pagaments de l’Administració
General de l’Estat, els seus organismes autònoms i les agències estatals, es
canalitzaran a través del compte o comptes que es mantinguen en el Banc
d’Espanya, en els termes que es convinga amb este, conforme a l’article 13 de la
Llei 13/1994, d’1 de juny, d’Autonomia del Banc d’Espanya. L’obertura d’estos
comptes, excepte aquells destinats a la centralització de la tresoreria de cada
organisme autònom o agència estatal, requerirà l’autorització prèvia de la Secretaria
General del Tresor i Política Financera.
Es podran obrir comptes en l’Institut de Crèdit Oficial quan este actue com a
agent financer de les entitats mencionades en el paràgraf anterior. Dels convenis
reguladors de les condicions d’utilització d’estos comptes caldrà informe favorable
de la Secretaria General del Tresor i Política Financera amb caràcter previ a la
seua subscripció.
El ministre d’Economia i Competitivitat podrà establir supòsits excepcionals en
els quals la Secretaria General del Tresor i Política Financera podrà autoritzar
l’obertura de comptes en altres entitats de crèdit, en els termes establits en l’article
següent.»
Dos. L’article 109 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària,
tindrà la redacció següent:
«Article 109.

Relació amb entitats de crèdit.

1. L’obertura de comptes de situació de fons de l’Administració General de
l’Estat, els seus organismes autònoms i les agències estatals, fora del Banc
d’Espanya, requerirà l’autorització prèvia de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera, amb expressió de la finalitat de l’obertura i de les condicions
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d’utilització. Després de l’autorització quedarà expedita la via per a l’inici de
l’expedient de contractació corresponent, que s’ajustarà al que disposa la normativa
sobre contractes del sector públic, per mitjà de procediment negociat amb un mínim
de tres ofertes i sense necessitat d’exigir prestació de garantia definitiva.
L’autorització caducarà als sis mesos si, transcorregut este termini des de la
concessió, no s’ha adjudicat el contracte.
Transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud i sense que es notifique
l’esmentada autorització, esta es considerarà no concedida.
Els contractes contindran necessàriament una clàusula d’exclusió de la facultat
de compensació i el respecte al benefici d’inembargabilitat dels fons públics establit
en l’article 23 d’esta llei. Es podrà pactar que els gastos d’administració del compte
es reduïsquen a càrrec dels interessos meritats per este.
Una vegada feta l’adjudicació i formalitzat el contracte, es comunicaran estos
aspectes a la Secretaria General del Tresor i Política Financera amb expressió de
la data a partir de la qual comence l’execució del contracte. L’autorització es
concedirà pel termini de duració total del contracte, incloent-hi les pròrrogues
previstes, i amb un límit màxim de sis anys. En el cas de cancel·lació anticipada del
compte, este fet s’haurà de comunicar a la Secretaria General del Tresor i Política
Financera.
2. La Secretaria General del Tresor i Política Financera podrà ordenar la
cancel·lació o paralització dels comptes a què es referix l’apartat anterior quan es
comprove que no subsistixen les raons que van motivar la seua autorització o que
no es complixen les condicions imposades per al seu ús.
3. No obstant el que s’indica en els apartats precedents, es podrà declarar la
contractació centralitzada amb una o diverses entitats de crèdit amb la finalitat de
concentrar i optimitzar la gestió dels fons a què es referix este article. Correspondrà
a la Secretaria General del Tresor i Política Financera instar al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques la iniciació del procediment i determinar les condicions
en què s’ha de desenrotllar la tramitació de l’acord marc oportú.
L’obertura de comptes pels òrgans i organismes mencionats en l’apartat 1
d’este article es durà a terme per mitjà dels contractes derivats de l’acord marc, i es
requerirà l’autorització prèvia de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera en què es determinarà, si és el cas, l’entitat en què, de conformitat amb
el que establix l’acord marc, s’hauran d’obrir els comptes segons les estipulacions
pactades.
Excepcionalment, la Secretaria General del Tresor i Política Financera podrà
autoritzar l’obertura de comptes al marge de l’esmentat contracte; en eixe cas, s’hi
aplicarà el procediment descrit en l’apartat 1.
4. La Secretaria General del Tresor i Política Financera, en relació amb els
comptes oberts en entitats de crèdit als quals es referix este article, podrà demanar,
de l’òrgan administratiu gestor o de la corresponent entitat de crèdit, qualssevol
dades tendents a comprovar el compliment de les condicions en què es va
autoritzar l’obertura del compte.»
Secció 2a.
Article 12.

Consorcis

Causes i procediment per a l’exercici del dret de separació d’un consorci.

1. Els membres d’un consorci, al qual siga aplicable el que preveu la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú o la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
se’n podran separar en qualsevol moment sempre que no s’haja indicat termini per a la
duració del consorci.
Quan el consorci tinga una duració determinada, qualsevol dels seus membres se’n
podrà separar abans de la finalització del termini determinat si algun dels membres del
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consorci ha incomplit alguna de les seues obligacions estatutàries i, en particular, aquelles
que impedisquen complir el fi per al qual va ser creat el consorci, com és l’obligació de fer
aportacions al fons patrimonial.
Quan un municipi deixe de prestar un servici, d’acord amb el que preveu la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i
eixe servici siga un dels prestats pel consorci al qual pertany, el municipi es podrà separar
del consorci.
2. El dret de separació s’haurà d’exercitar per mitjà d’un escrit notificat al màxim
òrgan de govern del consorci. En l’escrit s’haurà de fer constar l’incompliment que motiva
la separació, la formulació de requeriment previ del seu compliment i el transcurs del
termini atorgat per a complir després del requeriment.
Article 13.

Efectes de l’exercici del dret de separació d’un consorci.

1. L’exercici del dret de separació produïx la dissolució del consorci llevat que la
resta dels seus membres, de conformitat amb el que es preveu en els seus estatuts,
n’acorden la continuïtat i continuen romanent en el consorci, almenys, dos administracions,
o dos entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d’una administració.
2. Quan l’exercici del dret de separació no comporte la dissolució del consorci,
s’aplicaran les regles següents:
a) Es calcularà la quota de separació que li corresponga a qui exercite el seu dret de
separació, d’acord amb la participació que li haguera correspost en el saldo resultant del
patrimoni net, si s’haguera dut a terme la liquidació, tenint en compte que el criteri de
repartiment serà el que es disposa en els estatuts.
Si no hi ha previsió estatutària, es considerarà quota de separació la que li haguera
correspost en la liquidació. A falta de determinació de la quota de liquidació es tindran en
compte, tant el percentatge de les aportacions que haja efectuat qui exercix el dret de
separació al fons patrimonial del consorci, com el finançament concedit cada any. Si el
membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar obligat a fer-ho, el
criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que, si és el cas, haja rebut
durant el temps que ha pertangut al consorci.
El consorci acordarà la forma i les condicions en què tindrà lloc el pagament de la
quota de separació, en el supòsit en què esta resulte positiva, així com la forma i les
condicions del pagament del deute que corresponga a qui exercix el dret de separació si
la quota és negativa.
La separació efectiva del consorci es produirà una vegada determinada la quota de
separació, en el supòsit en què esta resulte positiva, o una vegada s’haja pagat el deute,
si la quota és negativa.
b) Si el consorci estiguera adscrit, d’acord amb el que preveu la llei, a l’Administració
que ha exercit el dret de separació, el consorci haurà d’acordar a qui, de les restants
administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents d’una administració
que romanen en el consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establits en la llei.
Article 14.

Liquidació del consorci.

1. La dissolució del consorci produïx la seua liquidació i extinció. En tot cas, serà
causa de dissolució que els fins estatutaris del consorci s’hagen complit.
2. El màxim òrgan de govern del consorci en adoptar l’acord de dissolució nomenarà
un liquidador. A falta d’acord, el liquidador serà l’administrador del consorci.
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que corresponga a cada membre del
consorci de conformitat amb el que preveuen els estatuts. Si no està previst en els
estatuts, es calcularà la mencionada quota d’acord amb la participació que li corresponga
en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte que el
criteri de repartiment serà el que es disposa en els estatuts.

Pàg. 19

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 226

Dimecres 17 de setembre de 2014

Secc. I.

A falta de previsió estatutària, es tindran en compte tant el percentatge de les
aportacions que haja efectuat cada membre del consorci al fons patrimonial d’este com el
finançament concedit cada any. Si algun dels membres del consorci no ha fet aportacions
per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que, si
és el cas, haja rebut durant el temps que ha pertangut al consorci.
4. El consorci acordarà la forma i les condicions en què tindrà lloc el pagament de la
quota de liquidació en el supòsit en què esta resulte positiva.
5. Les entitats consorciades podran acordar, amb la majoria que s’establisca en els
estatuts, o a falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i passius
a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantindre la continuïtat de
l’activitat i assolir els objectius del consorci que es liquida.
Article 15.

Termini d’adaptació d’estatuts i dret supletori.

1. Els estatuts dels consorcis arreplegaran el que preveuen els articles anteriors
referits al dret de separació i dissolució i liquidació del consorci, i podran desenrotllar-ho
sempre que no contravinga el que preveu la llei.
2. Els consorcis que ja estiguen creats en el moment de l’entrada en vigor d’esta llei
hauran d’adaptar els seus estatuts al que està previst en esta en el termini de sis mesos
des de la seua entrada en vigor.
3. En el que no està previst en els estatuts ni en esta llei, caldrà ajustar-se al que
preveu el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà
al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Societats de Capital.
Secció 3a.
Article 16.

Ocupació

Modificació de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació.

La lletra f) de l’article 13 de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació, queda
redactada en els termes següents:
«f) Gestionar l’Observatori de les Ocupacions del Servici Públic d’Ocupació
Estatal, amb una xarxa en tot el territori de l’Estat, que analitze la situació i les
tendències del mercat de treball i la situació de la formació per a l’ocupació, en
col·laboració amb les comunitats autònomes.»
Secció 4a.

Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats

Article 17. Modificació de la Llei 16/1983, de 24 d’octubre, de creació de l’organisme
autònom Institut de la Dona.
U. L’organisme autònom Institut de la Dona canvia la seua denominació per la
d’«Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats».
Dos. Es modifica l’article primer de la Llei 16/1983, de 24 d’octubre, de creació de
l’organisme autònom Institut de la Dona, que tindrà la redacció següent:
«Article primer. Naturalesa i règim jurídic.
1. Es crea l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats, com a
organisme autònom dels previstos en el capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 14
d’abril, d’Organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, adscrit
al Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat a través de la Secretaria d’Estat de
Servicis Socials i Igualtat.
2. De conformitat amb la disposició addicional vint-i-huit de la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens,
l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats és l’organisme competent en el
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Regne d’Espanya a efectes del que es disposa en l’article 20 de la Directiva 2006/54/
CE del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006, relativa a l’aplicació
del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre hòmens i dones en
assumptes d’ocupació (refosa), i en l’article 12 de la Directiva 2004/113/CE, del
Consell, de 13 de desembre de 2004, sobre aplicació del principi d’igualtat de tracte
entre hòmens i dones en l’accés a béns i servicis i el seu subministrament.
3. L’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats es regixen pel que
disposa la present llei, en el capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, i la
resta de normes que li siguen aplicables.»
Tres.

Es modifica l’article segon que passa a tindre la redacció següent:

«Article segon.

Fins.

L’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats té com a finalitat primordial
la promoció i el foment de les condicions que possibiliten la igualtat social dels dos
sexes i la participació de la dona en la vida política, cultural, econòmica i social, així
com la prevenció i eliminació de qualsevol classe de discriminació de les persones
per raó de naixement, sexe, origen racial o ètnic, religió o ideologia, orientació o
identitat sexual, edat, discapacitat o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.»
Quatre. Es modifica l’article tercer, que passa a tindre la redacció següent:
«Article tercer.

Funcions.

Per al compliment de les seues finalitats, l’Institut de la Dona i per a la Igualtat
d’Oportunitats desenrotllarà, en l’àmbit de les competències de l’Estat, les funcions
següents:
a) Impulsar i desenrotllar l’aplicació transversal del principi d’igualtat de tracte
i no-discriminació i, singularment, de les mesures que facen efectiu el principi
d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens.
b) Rebre i canalitzar en l’orde administratiu les denúncies formulades en
casos concrets de discriminació de fet o de dret per raó de sexe, i assistir de
manera independent les víctimes de discriminació per este motiu perquè tramiten
les seues reclamacions.
c) Promoure les mesures dirigides a l’assistència i protecció de les víctimes
de discriminació per qualsevol dels motius a què es referix l’article 2, sense perjuí
de les competències assumides per altres òrgans.
d) Recopilar informació i documentació relativa a la dona i a les persones
víctimes de discriminació, així com crear un banc de dades actualitzat que servisca
de base per al desenrotllament de les funcions i competències de l’Institut.
e) Elaborar informes, estudis i recomanacions sobre la situació de les dones a
Espanya i sobre matèries que afecten la igualtat de tracte i la no-discriminació i la
seua difusió i intercanvi amb departaments ministerials i ens públics o privats,
d’àmbit internacional, nacional, autonòmic o local.
f) Fer totes les activitats que afavorisquen la participació de les dones en
l’activitat econòmica i en el mercat de treball, d’acord amb el que establix la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març.
g) Vetlar per la imatge de les dones en la publicitat i atendre les denúncies
concretes en este camp.
h) Fomentar les relacions en l’àmbit de les seues competències amb
organitzacions no governamentals d’àmbit estatal, i també amb ens estatals,
autonòmics i locals, públics o privats i procurar la vinculació de l’Institut amb
organismes internacionals dedicats a matèries afins.
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i) Formular iniciatives i activitats de sensibilització social, informació, formació
i participació, i també dur a terme totes les activitats requerides per a l’èxit de les
finalitats exposades, d’acord amb la normativa d’aplicació.
j) Exercir qualsevol altra de les funcions atribuïdes per la normativa vigent.»
Cinc.

Es modifica l’article quart, que passa a tindre la redacció següent:

«Article quart.

Direcció i coordinació.

La persona titular de la Direcció de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat
d’Oportunitats exercirà la direcció i coordinació de les funcions encomanades a
l’organisme. El seu nomenament es farà mitjançant un reial decret, a proposta de la
persona titular del ministeri a què estiga adscrit.»
Sis. Se suprimixen els articles 2 bis, quint i sext.
Set. L’actual article sèptim passa a ser l’article quint, amb la redacció següent:
«Article quint.

Finançament.

Per al compliment dels seus fins, l’Institut de la Dona i per a la Igualtat
d’Oportunitats disposarà dels recursos econòmics següents:
a) Les transferències i la resta d’assignacions que figuren en els Pressupostos
Generals de l’Estat.
b) Les donacions, llegats, subvencions i qualsevol altra ajuda econòmica que
puga obtindre i que vàlidament accepte.
c) Els béns i valors que constituïxen el seu patrimoni.
d) Els productes i rendes del dit patrimoni.
e) Els beneficis que, si és el cas, puga obtindre de l’activitat que siga pròpia
de l’Institut.
f) Qualsevol altre recurs que li puga ser atribuït.»
Secció 5a.

Consell per a l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica

Article 18. Modificació de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’orde social.
Es modifica l’article 33 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’orde social, que queda redactat en els termes següents:
«Article 33.

Consell per a l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica.

1. El Consell per a l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica es configura
com un òrgan col·legiat dels previstos en l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, adscrit a l’Institut de la Dona i per a la Igualtat
d’Oportunitats, sense participar de la seua estructura jeràrquica.
A més, té la consideració d’Organisme d’Igualtat, als efectes del que disposa
l’article 13 de la Directiva 2000/43/CE del Consell, de 29 de juny de 2000, relativa a
l’aplicació del principi d’igualtat de tracte de les persones independentment del seu
origen racial o ètnic.
2. El Consell per a l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica exercirà les
competències a què es referix l’apartat 3 en els àmbits següents:
a) L’educació,
b) la sanitat,
c) les prestacions i els servicis socials,
d) l’oferta i l’accés a qualssevol béns i servicis, incloent-hi la vivenda, i
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e) l’accés a l’ocupació, a l’activitat per compte propi i a l’exercici professional,
l’afiliació i la participació en les organitzacions sindicals i empresarials, les
condicions de treball, la promoció professional i la formació professional ocupacional
i contínua.
3. El Consell per a l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica exercirà
amb independència les competències següents:
a) Prestar assistència a les víctimes de discriminació pel seu origen racial o
ètnic a l’hora de tramitar les seues reclamacions.
b) Fer estudis i publicar informes sobre la discriminació de les persones per
l’origen racial o ètnic.
c) Promoure mesures que contribuïsquen a eliminar la discriminació de les
persones per l’origen racial o ètnic, i formular, si és el cas, recomanacions sobre
qualsevol qüestió relacionada amb la dita discriminació.
Estes funcions seran exercides pel Consell per a l’Eliminació de la Discriminació
Racial o Ètnica sense perjuí de les competències que corresponguen a les
comunitats autònomes en els àmbits a què es referix l’apartat anterior.
4. Formaran part del Consell per a l’Eliminació de la Discriminació Racial o
Ètnica els ministeris amb competències en les matèries a què es referix l’apartat 2.
Així mateix, s’haurà d’assegurar la participació de les comunitats autònomes, de
les entitats locals, de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives, així com d’altres organitzacions i associacions l’activitat de les
quals estiga relacionada amb la igualtat de tracte i no-discriminació de les persones
pel seu origen racial o ètnic.
5. La composició i funcionament del Consell per a l’Eliminació de la
Discriminació Racial o Ètnica es regularà mitjançant un reial decret aprovat pel
Consell de Ministres.
6. L’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats prestarà al Consell per
a l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica, el suport necessari per a l’exercici
de les seues funcions.
7. El que disposa este article s’entén sense perjuí de les competències del
Defensor del Poble establides per la Llei Orgànica 3/1981, de 6 d’abril.
El Defensor del Poble podrà establir amb el Consell per a l’Eliminació de la
Discriminació Racial o Ètnica els mecanismes de cooperació i col·laboració que es
consideren oportuns.»
Secció 6a.

Integracions i simplificacions orgàniques

Article 19. Modificació de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del
Sistema Nacional de Salut.
La secció 2a del capítol VI de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del
Sistema Nacional de Salut, queda redactada en els termes següents:
«Secció 2a.
Article 63.

De l’Observatori de Salut

Observatori de Salut.

1. Es crea l’Observatori de Salut com a òrgan col·legiat de consulta i
assessorament, dels previstos en l’article 40.3 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril,
d’Organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, adscrit al
Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat a través de la Direcció General de
Salut Pública, Qualitat i Innovació.
2. L’esmentat òrgan té com a finalitat proporcionar una anàlisi permanent del
Sistema Nacional de Salut en el seu conjunt, contribuir a assolir els objectius
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previstos en la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant del
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat
dels productes del tabac, així com promoure la disminució de les desigualtats en
salut per raó de gènere, les actuacions tendents a la consecució de l’equitat en
salut i a la prevenció de l’impacte del canvi climàtic sobre la salut pública i sobre el
Sistema Nacional de Salut.
3. Per al compliment dels seus fins, l’Observatori de Salut té les funcions de
consulta i assessorament sobre totes les mesures en matèria de salut que es
puguen abordar.
4. La Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de
Sanitat, Servicis Socials i Igualtat prestarà a l’Observatori de Salut el suport
necessari per a l’exercici de les seues funcions.
5. Reglamentàriament es determinaran les funcions, la composició,
l’organització i les regles de funcionament de l’Observatori de Salut, que funcionarà
en ple i en seccions, en funció dels temes a tractar.»
Article 20.

Creació del Consell Espanyol de Drogodependències i altres Addiccions.

1. Es crea el Consell Espanyol de Drogodependències i altres Addiccions, com a
òrgan col·legiat de consulta i assessorament, dels previstos en l’article 40.1 de la Llei
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat,
adscrit al Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat a través de la Delegació del
Govern per al Pla Nacional sobre Drogues.
2. El Consell Espanyol de Drogodependències i altres Addiccions té com a finalitat la
millora de la qualitat tècnica en la definició i execució de les polítiques i actuacions estatals
de control de l’oferta i reducció de la demanda de drogues, així com d’altres addiccions, i
dels seus efectes perjudicials en la vida de les persones i en la societat, que promoga,
coordine o duga a terme la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues.
3. Són funcions del Consell Espanyol de Drogodependències i altres Addiccions les
següents:
a) Actuar com a òrgan permanent de consulta i assessorament tècnic de la
Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues.
b) Proposar a la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues l’adopció
de totes les mesures i actuacions que estiguen relacionades amb les matèries que
constituïxen els seus fins.
c) Qualsevol altra que li atribuïsca l’ordenament jurídic.
4. Reglamentàriament es determinarà la composició i funcionament del Consell
Espanyol de Drogodependències i altres Addiccions, i es garantirà en tot cas, quant a la
seua composició, la presència de les administracions públiques amb competències en
matèria de control de l’oferta i reducció de la demanda de drogues i d’altres addiccions,
de la Fiscalia General de l’Estat i dels principals agents socials implicats en la prevenció i
el tractament dels problemes relacionats amb les drogodependències i altres conductes
addictives.
5. La Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de
Sanitat, Servicis Socials i Igualtat prestarà al Consell Espanyol de Drogodependències i
altres Addiccions el suport necessari per a l’exercici de les seues funcions.
Article 21.

Consell de la Joventut d’Espanya.

1. El Consell de la Joventut d’Espanya es configura com una entitat corporativa de
base privada, dotada de personalitat jurídica, que té com a finalitat servir de camí de
trobada, diàleg, participació i assessorament en les polítiques públiques en matèria de
joventut, i que exercirà les funcions que reglamentàriament es determinen per al
compliment d’estos fins.
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2. El Consell de la Joventut d’Espanya estarà integrat per associacions juvenils,
federacions constituïdes per estes i seccions juvenils de les altres associacions, sempre
que reunisquen els requisits que reglamentàriament s’establisquen.
3. El Consell de la Joventut d’Espanya aprovarà el seu reglament d’organització i
funcionament, el qual haurà de ser autoritzat per l’òrgan competent del Ministeri de
Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, sempre que s’ajuste a les normes que reglamentàriament
s’aproven, quant a la seua composició i funcionament.
Secció 7a.

Tribunal de Comptes

Article 22. Modificació de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de
Comptes.
La Llei 7/1988, de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, queda
modificada com seguix:
U.

S’afig un nou apartat 4 a l’article 29, amb el contingut següent:
«4. No obstant això, en les comunitats autònomes que no tinguen establit
òrgan de control extern, el Tribunal de Comptes podrà establir seccions territorials
d’este per al compliment de les funcions pròpies.»

Dos.

S’afig una nova disposició addicional onze, amb el contingut següent:

«Disposició addicional onze.

Informe preceptiu.

Se sotmetran a informe del Tribunal de Comptes els avantprojectes de llei i els
projectes de disposicions reglamentàries que versen sobre el seu règim jurídic o
sobre l’exercici de les seues funcions fiscalitzadora o jurisdiccional.
El Tribunal de Comptes emetrà el seu informe en el termini improrrogable de
trenta dies. Si en l’orde de remissió es fa constar la urgència de l’informe, el termini
serà de quinze dies. Excepcionalment, l’òrgan remitent podrà concedir una pròrroga
del termini, atenent les circumstàncies del cas.
El Govern remetrà l’esmentat informe a les Corts Generals, en cas de tractar-se
d’avantprojectes de llei.»
CAPÍTOL III
Mesures de simplificació administrativa per a ciutadans i empreses
Secció 1a.
Article 23.

Esport

Modificació de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport.

Es modifica l’apartat 4 de l’article 32 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport,
que queda redactat en els termes següents:
«4. Per a la participació en qualsevol competició esportiva oficial, a més del
compliment dels requisits específics que s’exigisquen en cada cas, d’acord amb el
marc competencial vigent, caldrà estar en possessió d’una llicència esportiva
autonòmica, que serà expedida per les federacions esportives d’àmbit autonòmic
que estiguen integrades en la federació estatal corresponent, segons les condicions
i requisits que s’establiran reglamentàriament. La llicència produirà efectes en els
àmbits estatal i autonòmic, des del moment que s’inscriga en el registre de la
federació esportiva autonòmica. Les federacions esportives autonòmiques hauran
de comunicar a la federació estatal corresponent les inscripcions que realitzen, així
com les modificacions de les dites inscripcions; a este efecte bastarà amb la
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remissió del nom i cognoms del titular, sexe, data de naixement, número de DNI i
número de llicència.
Sense perjuí del que disposa el paràgraf anterior, en els supòsits d’inexistència
de federació autonòmica, impossibilitat material, quan així ho determine la pròpia
federació autonòmica, o quan la federació autonòmica no es trobe integrada en la
federació estatal, l’expedició de llicències serà assumida per la federació d’àmbit
estatal corresponent. També a esta li correspondrà l’expedició d’aquelles llicències
per a les quals calga comptar amb un visat o autorització prèvia de la federació
esportiva internacional corresponent, i en particular quan així es desprenga del que
disposen els estatuts de les mencionades federacions internacionals.
Reglamentàriament es determinaran els criteris per a fixar el repartiment
econòmic corresponent a la quantia global percebuda per les federacions
autonòmiques per l’expedició de les llicències, atenent principalment els servicis
recíprocament prestats entre la federació estatal i les autonòmiques i respectant la
llibertat de cada federació autonòmica per a fixar i percebre la seua pròpia quota
autonòmica diferent. L’acord de repartiment haurà de ser adoptat en l’assemblea
general respectiva, i haurà de comptar, a més, amb el vot favorable d’almenys dos
terços dels responsables de les federacions territorials que siguen designats a este
efecte. Estes federacions hauran de representar, al seu torn, almenys les dos
terceres parts de les llicències d’eixa modalitat esportiva. En cas que no
s’aconseguisca arribar a un acord per a la determinació de la quantia econòmica
que correspon a cada federació autonòmica i a la federació estatal, la dita
determinació se sotmetrà a decisió d’un òrgan independent, el president i els altres
membres del qual seran designats de forma equilibrada pel Consell Superior
d’Esports i pels representants de totes les comunitats autònomes.
Correspon a les federacions d’àmbit estatal l’elaboració i permanent
actualització del cens de llicències esportives, que haurà d’estar a disposició de
totes les federacions autonòmiques, les quals podran disposar dels seus propis
censos o registres de les llicències que expedisquen, respectant en tot cas la
legislació en matèria de protecció de dades.
Estaran inhabilitats per a obtindre una llicència esportiva que faculte per a
participar en les competicions de qualsevol modalitat esportiva a les quals fa
referència el paràgraf primer els esportistes i la resta de persones d’altres
estaments que hagen sigut sancionats per dopatge, tant en l’àmbit autonòmic com
en l’estatal i l’internacional, mentres es troben complint la sanció respectiva. Esta
inhabilitació impedirà, igualment, que l’Estat o que les comunitats autònomes
competents reconeguen o mantinguen la condició d’esportista o tècnic d’alt nivell.
El Consell Superior d’Esports i les comunitats autònomes acordaran els
mecanismes que permeten estendre els efectes d’estes decisions als àmbits
competencials respectius, així com dotar de reconeixement mutu les inhabilitacions
per a l’obtenció de les llicències esportives que permeten participar en competicions
oficials. De la mateixa manera i en els mateixos termes que el paràgraf anterior, no
podran obtindre llicència aquelles persones que es troben inhabilitades, com a
conseqüència de les infraccions previstes en la Llei Orgànica 3/2013, de 20 de
juny, de protecció de la salut de l’esportista i de lluita contra el dopatge en l’activitat
esportiva i, si és el cas, en la normativa autonòmica vigent. Tot el que disposa este
paràgraf s’entendrà en els termes que establisca la legislació vigent en matèria de
lluita contra el dopatge.
Els esportistes que tracten d’obtindre una llicència esportiva podran ser
sotmesos, amb caràcter previ a la seua concessió, a un control de dopatge, a fi de
determinar el compliment dels requisits que establix esta normativa.»
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Firma electrònica

Article 24. Modificació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans
als servicis públics.
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als servicis públics,
queda modificada com seguix:
U.

Es modifica l’apartat 2.b) de l’article 13, que queda redactat com seguix:
«b) Sistemes de firma electrònica avançada basats en certificats electrònics
reconeguts.
Les administracions públiques hauran d’admetre tots els certificats reconeguts
inclosos en la “Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació” (TSL)
establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme.»

Dos.

Se suprimix l’apartat 2 de l’article 15.
Secció 3a.

Notificacions

Article 25. Modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
U.

Es modifica l’apartat 5 de l’article 59, que queda redactat en els termes següents:
«5. Quan els interessats en un procediment siguen desconeguts, s’ignore el
lloc de la notificació o el mitjà a què es referix el punt 1 d’este article, o bé intentada
la notificació, no s’haja pogut efectuar, la notificació es farà per mitjà d’un anunci
publicat en el “Boletín Oficial del Estado”.
Així mateix, prèviament i amb caràcter facultatiu, les administracions podran
publicar un anunci en el butlletí oficial de la comunitat autònoma o de la província,
en el tauler d’edictes de l’ajuntament de l’últim domicili de l’interessat o del consolat
o secció consular de l’ambaixada corresponent o en els taulers a què es referix
l’article 12 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
servicis públics.
Les administracions públiques podran establir altres formes de notificació
complementàries a través dels restants mitjans de difusió, que no exclouran
l’obligació de publicar l’anunci corresponent en el “Boletín Oficial del Estado”».

Dos.

S’introduïx una disposició addicional vint-i-u amb el contingut següent:

«Disposició addicional vint-i-u.
Oficial del Estado”.

Notificació per mitjà d’anunci publicat en el “Boletín

1. L’Agència Estatal Boletín Oficial del Estado posarà a disposició de les
diverses administracions públiques un sistema automatitzat de remissió i gestió
telemàtica per a la publicació dels anuncis de notificació en el “Boletín Oficial del
Estado” previstos en l’article 59.5 d’esta llei i en esta mateixa disposició addicional.
El sistema, que complirà el que establix la Llei 11/2007, de 22 de juny, i la normativa
que la desplega, garantirà la celeritat en la publicació dels anuncis, la seua correcta
i fidel inserció, així com la identificació de l’òrgan remitent.
2. En aquells procediments administratius que compten amb normativa
específica, si concorren els supòsits previstos en l’article 59.5 d’esta llei, la pràctica
de la notificació es farà, en tot cas, per mitjà d’un anunci publicat en el “Boletín
Oficial del Estado”, sense perjuí que prèviament i amb caràcter facultatiu es puga
realitzar en la forma prevista per la mencionada normativa específica.
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3. La publicació en el “Boletín Oficial del Estado” dels anuncis a què es
referixen els dos paràgrafs anteriors s’efectuarà sense cap contraprestació
econòmica per part dels organismes que l’hagen sol·licitat.»
Tres.

S’introduïx una disposició transitòria tercera amb el contingut següent:

«Disposició transitòria tercera.
d’anuncis.

Règim transitori de la notificació per mitjà

El que disposen l’apartat 5 de l’article 59 i la disposició addicional vint-i-u serà
aplicable a partir de l’1 de juny de 2015 tant als procediments que s’inicien després
d’eixa data com als ja iniciats.»
Article 26.

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

L’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, quedarà
redactat com seguix:
«1. Quan no siga possible efectuar la notificació a l’interessat o al seu
representant per causes no imputables a l’Administració tributària i havent-ho
intentat almenys dos vegades en el domicili fiscal, o en el designat per l’interessat
si es tracta d’un procediment iniciat a sol·licitud d’este, es faran constar en
l’expedient les circumstàncies dels intents de notificació. Serà suficient un sol intent
quan el destinatari conste com a desconegut en el dit domicili o lloc.
En este supòsit se citarà l’interessat o el seu representant per a ser notificats
per compareixença per mitjà d’anuncis que es publicaran, per una sola vegada per
a cada interessat, en el “Boletín Oficial del Estado”.
La publicació en el “Boletín Oficial del Estado” s’efectuarà els dilluns, dimecres i
divendres de cada setmana. Estos anuncis es podran exposar així mateix en
l’oficina de l’Administració tributària corresponent a l’últim domicili fiscal conegut.
En cas que l’últim domicili conegut radique en l’estranger, l’anunci es podrà exposar
en el consolat o secció consular de l’ambaixada corresponent.
2. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents amb indicació
de l’obligat tributari o el seu representant, el procediment que les motiva, l’òrgan
competent de la seua tramitació i el lloc i termini en què el destinatari d’estes haurà
de comparéixer per a ser notificat.
En tot cas, la compareixença s’haurà de produir en el termini de 15 dies
naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el “Boletín Oficial
del Estado”. Transcorregut este termini sense comparéixer, la notificació es
considerarà produïda a tots els efectes legals l’endemà del venciment del termini
indicat.
3. Quan l’inici d’un procediment o qualsevol dels seus tràmits es consideren
notificats per no haver comparegut l’obligat tributari o el seu representant, es
considerarà notificat de les successives actuacions i diligències de l’esmentat
procediment, i es mantindrà el dret que l’assistix a comparéixer en qualsevol
moment d’este. No obstant això, les liquidacions que es dicten en el procediment i
els acords d’alienació dels béns embargats hauran de ser notificats d’acord amb el
que establix esta secció.»
Article 27. Modificació del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
Es modifica la lletra b) de l’apartat 4, de l’article 29, del text refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, que
quedarà redactat com seguix:
«b) Quan no siga possible notificar a l’interessat o al seu representant per
causes no imputables a l’Administració, i una vegada intentat per dos vegades, o
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per una sola si consta com a desconegut, es farà constar així en l’expedient amb
expressió de les circumstàncies dels intents de notificació. En estos casos es
publicarà un anunci en el “Boletín Oficial del Estado”, en el qual s’indicarà lloc i
termini d’exposició pública de la relació de titulars amb notificacions pendents.
Esta relació, en la qual constarà el procediment que motiva la notificació, l’òrgan
responsable de la seua tramitació i el lloc i termini en què el destinatari d’aquella
haurà de comparéixer per a ser notificat, s’exposarà en els llocs destinats a este
efecte en l’ajuntament i en la gerència del cadastre corresponent al terme municipal
en què s’ubiquen els immobles, sense perjuí de la seua publicació en la seu
electrònica de la Direcció General del Cadastre per a la seua consulta individual. La
compareixença s’haurà de produir en el termini de deu dies comptats des de
l’endemà de la publicació de l’anunci en el “Boletín Oficial del Estado”.»
CAPÍTOL IV
Article 28. Modificació de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.
U. Es modifica l’epígraf c) de l’apartat 1 de l’article 10, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 10.

Funcionaris interins.

(…)
c) L’execució de programes de caràcter temporal, que no podran tindre una
duració superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de
Funció Pública que es dicten en desplegament d’este estatut.»
Dos.

S’introduïx un nou apartat 6 en l’article 10, amb la redacció següent:

«Article 10.

Funcionaris interins.

(…)
6. El personal interí la designació del qual siga conseqüència de l’execució de
programes de caràcter temporal o de l’excés o acumulació de tasques per un
termini màxim de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos, podrà prestar els
servicis que se li encomanen en la unitat administrativa en què es produïsca el seu
nomenament o en altres unitats administratives en les quals exercisca funcions
anàlogues, sempre que, respectivament, les esmentades unitats participen en
l’àmbit d’aplicació de l’esmentat programa de caràcter temporal, amb el límit de
duració indicat en este article, o estiguen afectades per la mencionada acumulació
de tasques.»
Tres.

Es modifica la lletra k) de l’article 48, que queda redactada com seguix:
«Els funcionaris públics tindran els permisos següents:
(…)
k) Per assumptes particulars, cinc dies a l’any.»

Quatre.
següents:

Es modifica l’apartat 3 de l’article 84, que queda redactat en els termes

«Article 84.

La mobilitat voluntària entre administracions públiques.

(…)
3. Els funcionaris de carrera que obtinguen destinació en una altra
administració pública a través dels procediments de mobilitat quedaran, respecte
de la seua administració d’origen, en la situació administrativa de servici en altres
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administracions públiques. En els supòsits de remoció o supressió del lloc de treball
obtingut per concurs, romandran en l’administració de destinació, que haurà
d’assignar-los un lloc de treball d’acord amb els sistemes de carrera i provisió de
llocs vigents en l’esmentada administració.
En el supòsit de cessament del lloc obtingut per lliure designació, l’administració
de destinació, en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà del cessament,
podrà acordar l’adscripció del funcionari a un altre lloc d’esta o li comunicarà que
no farà efectiva l’adscripció. En tot cas, durant este període s’entendrà que continua
a tots els efectes en servici actiu en la dita administració.
Transcorregut el termini esmentat sense que s’haja acordat la seua adscripció
a un altre lloc, o rebuda la comunicació que esta no es farà efectiva, el funcionari
haurà de sol·licitar en el termini màxim d’un mes el reingrés al servici actiu en la
seua administració d’origen, la qual haurà d’assignar-li un lloc de treball d’acord
amb els sistemes de carrera i provisió de llocs vigents en la dita administració, amb
efectes econòmics i administratius des de la data en què s’haja sol·licitat el reingrés.
Si no se sol·licita el reingrés al servici actiu en el termini indicat serà declarat
d’ofici en situació d’excedència voluntària per interés particular, amb efectes des de
l’endemà que hagen cessat en el servici actiu en l’administració de destinació.»
Cinc.

S’afig una disposició addicional dotze, amb la redacció següent:

«Disposició addicional dotze.
l’Administració civil.

Personal militar que preste servicis en

1. El personal militar de carrera podrà prestar servicis en l’Administració civil
en els termes que establisca cada administració pública en aquells llocs de treball
en què s’especifique esta possibilitat, i dels quals siguen adjudicataris, d’acord amb
els principis de mèrit i capacitat, prèvia participació en la convocatòria pública
corresponent per a la provisió dels dits llocs, i previ compliment dels requisits que,
si és el cas, puga establir per a este fi el Ministeri de Defensa.
2. Al personal militar que preste servicis en l’Administració civil li serà aplicable
la normativa pròpia d’esta en matèria de jornada i horari de treball; vacacions,
permisos i llicències, i règim disciplinari, si bé la sanció de separació del servici
només podrà imposar-la el ministre de Defensa.
No els serà aplicable allò que s’ha previst per a promoció interna, carrera
administrativa, situacions administratives i mobilitat, sense perjuí que puguen
participar en els procediments de provisió d’altres llocs oberts a este personal en
l’Administració civil.
Les retribucions a percebre seran les retribucions bàsiques que els
corresponguen en la seua condició de militars de carrera, i les complementàries
corresponents al lloc de treball exercit. Els possibles ascensos que es puguen
produir en la seua carrera militar no comportaran cap variació en les condicions
retributives del lloc exercit.
El seu règim de Seguretat Social serà el que els corresponga com a militars de
carrera.
Quan es produïsca el cessament, remoció o supressió del lloc de treball de
l’Administració civil que estan exercint, s’hauran de reincorporar a l’Administració
militar en la situació que els corresponga, sense que els siguen aplicables els
criteris existents en estos supòsits per al personal funcionari civil.»
Article 29.

Modificació de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la Carrera Militar.

U. Es modifiquen els apartats 1 i 2 i s’afig un nou apartat 5 a l’article 107, que
queden redactats de la manera següent:
«1. Els militars professionals es trobaran en alguna de les situacions
administratives següents:
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Servici actiu.
Servicis especials.
Excedència.
Suspensió de funcions.
Suspensió d’ocupació.
Reserva.
Servici en l’Administració civil.

2. A la situació administrativa de reserva i de servici en l’Administració civil
només podran accedir els militars de carrera.
(…)
5. El militar que, trobant-se en les situacions administratives contingudes en
l’apartat 1, punts c) i g), reingresse a la situació de servici actiu i exercisca algunes
de les ocupacions detallades en les plantilles reglamentàries del seu cos i escala
romandrà en excés de plantilla, només als efectes de planificació del cicle
d’ascensos, i es produirà l’amortització dels excedents d’acord amb el que disposa
l’article 16.5 de la present llei, en el cicle següent al de la seua incorporació.»
Dos. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 2 de l’article 110, que queda redactat
de la manera següent:
«2. Els militars de carrera quedaran en situació d’excedència per prestació de
servicis en el sector públic quan passen a la situació de servici actiu en un altre cos
o escala de qualsevol de les administracions públiques o passen a prestar servicis
en estes o en organismes o entitats del sector públic i no els corresponga quedar
en les situacions de servici actiu, servicis especials o en la situació de servici en
l’Administració civil, sempre que es tracte de l’exercici de llocs amb caràcter de
funcionari de carrera o de personal laboral fix.»
Tres.

S’afig un nou article 113 bis.

«Article 113 bis.

Servici en l’Administració civil.

1. Els militars de carrera que, en virtut d’un procediment de provisió de llocs
de treball, obtinguen destinació en l’Administració civil, seran declarats en esta
situació administrativa.
El règim jurídic d’aplicació a este personal serà el que preveu en la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2. La mobilitat dels militars de carrera per a la cobertura de llocs de treball en
l’Administració civil estarà sotmesa a la condició de l’autorització prèvia del
subsecretari de Defensa. Per a poder participar en els procediments de provisió
d’estos llocs de treball hauran de comptar amb almenys vint anys de servicis, i els
serà aplicable el que disposa el paràgraf tercer de l’apartat 2 de l’article 110.
3. Els militars de carrera que deixen de prestar servici en l’Administració civil
per qualsevol causa hauran de sol·licitar el reingrés a la situació de servici actiu en
el Ministeri de Defensa, llevat que, de conformitat amb les disposicions d’esta llei,
els corresponga passar a la situació de reserva.»
Article 30.

Modificació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

S’introduïxen les modificacions següents en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions:
U.

Es modifica la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 17 en els termes següents:
«b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l’obtenció de la
subvenció i, si és el cas, els membres de les entitats previstes en l’apartat 2 i segon
paràgraf de l’apartat 3 de l’article 11 d’esta llei; diari oficial en què es publicarà
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l’extracte de la convocatòria, per conducte de la BDNS, una vegada que s’haja
presentat davant d’esta el text de la convocatòria i la informació requerida per a la
seua publicació, i forma i termini en què s’han de presentar les sol·licituds.»
Dos.

Es modifica l’article 18 amb el contingut següent:

«Article 18.

Publicitat de les subvencions.

1. La Base de Dades Nacionals de Subvencions operarà com a sistema
nacional de publicitat de subvencions.
2. A este efecte, les administracions concedents hauran de remetre a la Base
de Dades Nacionals de Subvencions informació sobre les convocatòries i les
resolucions de concessió recaigudes en els termes establits en l’article 20.
3. Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes en els termes i condicions que establix la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En cas
que es faça ús de la previsió continguda en l’article 5.4 de l’esmentada llei, la Base
de Dades Nacionals de Subvencions servirà de mitjà electrònic per al compliment
de les obligacions de publicitat.
4. Els beneficiaris hauran de donar l’adequada publicitat del caràcter públic
del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol
tipus que siguen objecte de subvenció, en els termes reglamentàriament establits.»
Tres.

Es modifica l’article 20 en els termes següents:

«Article 20.

Base de Dades Nacionals de Subvencions (BDNS).

1. La Base de Dades Nacionals de Subvencions té per finalitats promoure la
transparència, servir com a instrument per a la planificació de les polítiques
públiques, millorar la gestió i col·laborar en la lluita contra el frau de subvencions i
ajudes públiques.
2. La Base de Dades arreplegarà informació de les subvencions;
reglamentàriament es podrà establir la inclusió d’altres ajudes quan el seu registre
contribuïsca als fins de la Base de Dades, al compliment de les exigències de la
Unió Europea o a la coordinació de les polítiques de cooperació internacional i la
resta de polítiques públiques de foment.
El contingut de la Base de Dades inclourà, almenys, referència a les bases
reguladores de la subvenció, convocatòria, programa i crèdit pressupostari a què
s’imputen, objecte o finalitat de la subvenció, identificació dels beneficiaris, import
de les subvencions atorgades i efectivament percebudes, resolucions de
reintegraments i sancions imposades.
Igualment contindrà la identificació de les persones o entitats incurses en les
prohibicions previstes en les lletres a) i h) de l’apartat 2 de l’article 13. La inscripció
romandrà registrada en la BDNS fins que transcórreguen 10 anys des de la data de
finalització del termini de prohibició.
3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat és l’òrgan responsable
de l’administració i custòdia de la BDNS i adoptarà les mesures necessàries per a
garantir la confidencialitat i seguretat de la informació.
4. Estaran obligats a subministrar-hi informació les administracions,
organismes i entitats previstos en l’article 3; els consorcis, mancomunitats o altres
personificacions públiques creades per diverses administracions públiques regulats
en l’article 5; les entitats que segons esta o altres lleis hagen de subministrar
informació a la base de dades i els organismes que reglamentàriament es
determinen en relació amb la gestió de fons de la Unió Europea i altres ajudes
públiques.
Seran responsables de subministrar la informació de forma exacta, completa,
en termini i respectant la forma d’enviament establida:
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a) En el sector públic estatal, els titulars dels òrgans, organismes i la resta
d’entitats que concedisquen les subvencions i ajudes previstes en la Base de
Dades.
b) En les comunitats autònomes, la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma o òrgan que designe la mateixa comunitat autònoma.
c) En les entitats locals, la Intervenció o òrgan que designe la mateixa entitat
local.
La prohibició d’obtindre subvencions prevista en les lletres a) i h) de l’apartat 2
de l’article 13 serà comunicada a la BDNS pel tribunal que haja dictat la sentència o
per l’autoritat que haja imposat la sanció administrativa; la comunicació haurà de
concretar les dates d’inici i finalització de la prohibició recaiguda; per als casos en
què no siga així, s’instrumentarà reglamentàriament el sistema per a la seua
determinació i registre en la Base de Dades.
La cessió de dades de caràcter personal que, en virtut dels paràgrafs
precedents, s’ha d’efectuar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat no
requerirà el consentiment de l’afectat. En este àmbit no serà aplicable el que
disposa l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
5. La informació inclosa en la Base de Dades Nacionals de Subvencions
tindrà caràcter reservat, sense que puga ser cedida o comunicada a tercers, llevat
que la cessió tinga per objecte:
a) La col·laboració amb les administracions públiques i els òrgans de la Unió
Europea per a la lluita contra el frau en l’obtenció o percepció d’ajudes o
subvencions a càrrec de fons públics o de la Unió Europea.
b) La investigació o persecució de delictes públics pels òrgans jurisdiccionals
o el Ministeri Públic.
c) La col·laboració amb l’Administració tributària i de la Seguretat Social en
l’àmbit de les seues competències.
d) La col·laboració amb les comissions parlamentàries d’investigació en el
marc legalment establit.
e) La col·laboració amb el Tribunal de Comptes o òrgans de fiscalització
externa de les comunitats autònomes en l’exercici de les seues funcions.
f) La col·laboració amb la Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament
del Terrorisme en l’exercici de les seues funcions d’acord amb el que preveu l’article
8 de la Llei 12/2003, de 21 de maig, de Bloqueig del Finançament del Terrorisme.
g) La col·laboració amb el Servici Executiu de la Comissió de Prevenció del
Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries en el compliment de les funcions
que li atribuïx l’article 45.4 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del
blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
h) La col·laboració amb el Defensor del Poble i institucions anàlogues de les
comunitats autònomes en l’exercici de les seues funcions.
i) La col·laboració amb la Comissió Nacional de Defensa dels Mercats i la
Competència per a l’anàlisi de les ajudes públiques des de la perspectiva de la
competència.
En estos casos, la cessió de dades serà feta preferentment a través de la
utilització de mitjans electrònics, i s’haurà de garantir la identificació dels destinataris
i l’adequada motivació del seu accés.
Es podrà denegar a l’interessat el dret d’accés, rectificació i cancel·lació quan
este obstaculitze les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment
de les obligacions en matèria de subvencions i, en tot cas, quan l’afectat estiga
sent objecte d’actuacions de comprovació o control.
6. Dins de les possibilitats de cessió previstes en cada cas, s’instrumentarà la
interrelació de la Base de Dades Nacionals de Subvencions amb altres bases de
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dades, per a la millora en la lluita contra el frau fiscal, de Seguretat Social o de
subvencions i Ajudes d’Estat o altres ajudes. En tot cas, caldrà assegurar l’accés,
integritat, disponibilitat, autenticitat, confidencialitat, traçabilitat i conservació de les
dades cedides.
7. Les autoritats i el personal al servici de les administracions públiques que
tinguen coneixement de les dades contingudes en la base de dades estaran
obligats al més estricte i complet secret professional respecte a estes. Amb
independència de les responsabilitats penals o civils que puguen correspondre, la
infracció d’este particular deure de secret es considerarà sempre falta disciplinària
molt greu.
8. En aplicació dels principis arreplegats en la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la BDNS operarà com
a sistema nacional de publicitat de les subvencions. A este efecte, i per a garantir el
dret dels ciutadans a conéixer totes les subvencions convocades en cada moment i
per a contribuir als principis de publicitat i transparència, la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat publicarà en la seua pàgina web els continguts següents:
a) les convocatòries de subvencions; a este efecte, en totes les convocatòries
subjectes a esta llei, les administracions concedents comunicaran a la Base de
Dades Nacionals de Subvencions el text de la convocatòria i la informació requerida
per la Base de Dades. La BDNS traslladarà al diari oficial corresponent l’extracte de
la convocatòria per a fer-ne la publicació, que tindrà caràcter gratuït. La convocatòria
d’una subvenció sense seguir el procediment indicat serà causa d’anul·labilitat de
la convocatòria.
b) les subvencions concedides; per a publicar-les, les administracions
concedents hauran de remetre a la Base de Dades Nacionals de Subvencions les
subvencions concedides amb indicació, segons cada cas, de la convocatòria, el
programa i crèdit pressupostari al qual s’imputen, beneficiari, quantitat concedida i
objectiu o finalitat de la subvenció amb expressió dels diferents programes o
projectes subvencionats. Igualment caldrà informar, quan corresponga, sobre el
compromís assumit pels membres previstos en l’apartat 2 i en el segon paràgraf de
l’apartat 3 de l’article 11 i, en cas de subvencions plurianuals, sobre la distribució
per anualitats. No seran publicades les subvencions concedides quan la publicació
de les dades del beneficiari per raó de l’objecte de la subvenció puga ser contrària
al respecte i salvaguarda de l’honor, a la intimitat personal o familiar de les persones
físiques en virtut del que establix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció
civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i haja
sigut previst en la seua normativa reguladora. El tractament de les dades de
caràcter personal només es podrà efectuar si és necessari per a la satisfacció de
l’interés legítim perseguit pel responsable del tractament o pel tercer o tercers als
quals es comuniquen les dades, sempre que no prevalga l’interés o els drets i
llibertats fonamentals de l’interessat que requerisquen protecció d’acord amb
l’article 1.1 de la Directiva 95/46/CE.
c) La informació que publiquen les entitats sense ànim de lucre utilitzant la
BDNS com a mitjà electrònic previst en el segon paràgraf de l’article 5.4 de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Els responsables de subministrar la informació conforme a l’apartat 4 d’este
article hauran de comunicar a la BDNS la informació necessària per a complir el
que preveu este apartat.
9. La Base de Dades Nacionals de Subvencions podrà subministrar informació
pública sobre les sancions fermes imposades per infraccions molt greus. En
concret, es publicarà el nom i cognoms o la denominació o raó social del subjecte
infractor, la infracció comesa, la sanció que s’haja imposat i la subvenció a què es
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referix, sempre que així s’arreplegue expressament en la sanció imposada i durant
el temps que així s’establisca.
10. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat dictarà les instruccions
oportunes per a concretar les dades i documents integrants de la Base de Dades
Nacionals de Subvencions, els terminis i procediments de remissió de la informació,
incloent-hi els electrònics, així com la informació que siga objecte de publicació per
a coneixement general i el termini de la publicació, que es fixaran de manera que
es promoga l’exercici dels seus drets per part dels interessats.»
Quatre. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 23 amb el contingut
següent:
«2. La iniciació d’ofici es farà sempre per mitjà de convocatòria aprovada per
l’òrgan competent, que desplegarà el procediment per a la concessió de les
subvencions convocades segons el que establix este capítol i d’acord amb els
principis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La convocatòria
s’haurà de publicar en la BDNS, i un extracte d’esta en el “Boletín Oficial del
Estado”, d’acord amb el procediment establit en l’article 20.8. La convocatòria tindrà
necessàriament el contingut següent:
(...)»
Cinc.

S’afig un nou apartat 5 en l’article 47 amb la redacció següent:

«5. La cessió de dades de caràcter personal que s’haja d’efectuar a la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat per a l’exercici de les seues
funcions de control financer d’acord amb el que disposen l’article anterior, els
apartats anteriors d’este article o una altra norma de rang legal, no requerirà el
consentiment de l’afectat. En este àmbit no serà aplicable el que disposa l’apartat 1
de l’article 21 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.»
Sis. S’inserix una nova lletra f) en l’article 57 mentres que el seu contingut actual
passa a arreplegar-se en la lletra g):
«f) La falta de subministrament d’informació per part de les administracions,
organismes i la resta d’entitats obligats a subministrar informació a la Base de
Dades Nacionals de Subvencions.»
Set.

Es modifica l’article 62, afegint-hi un apartat 3:

«3. Quan les administracions, organismes o entitats previstos en l’apartat 20.3
no complisquen l’obligació de subministrament d’informació, s’imposarà una multa,
prèvia advertència, de 3.000 euros, que es podrà reiterar mensualment fins que es
complisca l’obligació.
En cas que l’incompliment es produïsca en un òrgan de l’Administració General
de l’Estat, serà aplicable el règim sancionador per a infraccions greus previst en la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i la instrucció del procediment sancionador correspondrà a l’òrgan
competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.»
Huit.

S’afig un nou apartat 3 en l’article 63 amb el contingut següent:

«3. L’òrgan competent per a imposar estes sancions podrà acordar la seua
publicitat en la Base de Dades Nacionals de Subvencions.»
Nou.

S’afig un nou apartat 4 en l’article 66 amb la redacció següent:
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«4. L’expedient sancionador per incompliment de l’obligació de
subministrament d’informació a la Base de Dades Nacionals de Subvencions
previst en l’apartat 3 de l’article 62 serà iniciat per acord de l’interventor general de
l’Administració de l’Estat, i la resolució serà competència del ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques. No obstant això, quan el responsable de la infracció
siga un òrgan de l’Administració General de l’Estat, els òrgans competents seran
els que establix l’article 31 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i la instrucció correspondrà a l’òrgan
competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.»
Deu.

S’afig una nova disposició addicional vint-i-quatre amb el contingut següent:

«Disposició addicional vint-i-quatre. Col·laboració del Ministeri de Justícia amb la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
El Ministeri de Justícia proporcionarà a la Base de Dades Nacionals de
Subvencions, establint les mesures de seguretat oportunes, la informació referida a
les penes i mesures de prohibició d’accés a subvencions continguda en el Registre
Central de Penats i en el Registre Central de Mesures Cautelars, Requisitòries i
Sentències no Fermes, sense que per a això siga necessari requerir l’autorització
dels interessats. A partir de la seua posada en marxa, l’obligació imposada als
tribunals en l’article 20.4 serà instrumentada a través d’esta mesura.»
Disposició addicional primera.
d’Espanya.

Supressió de l’organisme autònom Consell de la Joventut

1. Queda suprimit l’organisme autònom Consell de la Joventut d’Espanya, creat per
la Llei 18/1983, de 16 de novembre, sense perjuí del que establix la disposició transitòria
primera.
2. L’Institut de la Joventut se subroga en els béns, drets i obligacions de l’organisme
autònom que se suprimix.
3. Els empleats públics de l’extint organisme autònom Consell de la Joventut
d’Espanya s’integraran en la seua totalitat en l’Institut de la Joventut.
Disposició addicional segona.
Nacional sobre Drogues.

Supressió de diversos òrgans col·legiats adscrits al Pla

Queden suprimits els següents òrgans col·legiats adscrits al Pla Nacional sobre
Drogues, sense perjuí del que establix la disposició transitòria segona:
1. Grup interministerial per al Pla Nacional sobre Drogues, regulat en el Reial
Decret 1116/2006, de 2 d’octubre, pel qual es determina la composició i estructura del
grup interministerial per al Pla Nacional sobre Drogues.
2. Consell Assessor de l’Observatori Espanyol de la Droga i les Toxicomanies,
regulat en l’Orde de 24 de novembre de 1998, per la qual es regulen les funcions,
composició i estructura del Consell Assessor de l’Observatori Espanyol de la Droga i les
Toxicomanies.
Disposició addicional tercera.

Supressió d’Observatoris en l’àmbit de la salut.

Queden suprimits els observatoris en l’àmbit de la salut següents, sense perjuí del
que disposa la disposició transitòria segona:
1. L’Observatori del Sistema Nacional de Salut, previst en l’article 63 de la
Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.
2. L’Observatori per a la Prevenció del Tabaquisme, previst en l’article 16 de la Llei
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora
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de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, i creat
per l’Acord del Consell de Ministres de 28 de juliol de 2006.
3. L’Observatori de Salut de la Dona, creat per l’Acord del Consell de Ministres de 5
de març de 2003.
4. L’Observatori de Salut i Canvi Climàtic, creat per l’Acord del Consell de Ministres
de 24 d’abril de 2009.
Disposició addicional quarta. Supressió de la Comissió Interministerial per a l’estudi dels
assumptes amb transcendència pressupostària per a l’equilibri financer del Sistema
Nacional de Salut o implicacions econòmiques significatives.
Queda suprimida la Comissió Interministerial per a l’estudi dels assumptes amb
transcendència pressupostària per a l’equilibri financer del Sistema Nacional de Salut o
implicacions econòmiques significatives, prevista en la disposició final segona de la
Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.
Disposició addicional quinta. Supressió de la Direcció General per a la Igualtat
d’Oportunitats i del Consell Rector de l’Institut de la Dona.
1. Queda suprimida la Direcció General per a la Igualtat d’Oportunitats, les funcions
de la qual seran assumides per l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats. Les
referències fetes a esta Direcció General per l’ordenament jurídic es consideraran
realitzades a l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats.
2. Se suprimix el Consell Rector de l’Institut de la Dona, i la Direcció de l’Institut de
la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats assumix totes les funcions que este òrgan tinga
atribuïdes.
Disposició addicional sexta.

Aportacions als consorcis en què participa l’Estat.

Quan l’Administració General de l’Estat o qualsevol de les seues entitats o organismes
vinculats o dependents siguen membres d’un consorci, no estaran obligats a efectuar
l’aportació al fons patrimonial o el finançament a què s’hagen compromés per a l’exercici
corrent si algun dels altres membres del consorci no ha realitzat la totalitat de les seues
aportacions dineràries corresponents a exercicis anteriors a les quals estiguen obligats.
Disposició addicional sèptima. Comanda general per a la prestació de servicis
d’administració electrònica 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 Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda 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 els anys 2014
i 2015, a través d’una comanda general a realitzar pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
En esta comanda general 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, s’hi
podran incorporar, 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 esmentada en l’apartat anterior haurà de ser, en
tot cas, inferior a la suma de les diferents comandes de gestió vigents que l’entitat té
subscrites individualment amb cada un dels òrgans, entitats i organismes públics vinculats
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a l’Administració General de l’Estat o que en depenguen, que s’incloguen en l’àmbit de la
comanda general, llevat que s’incloguen nous servicis o funcionalitats no previstes, o es
preste servici a òrgans, entitats i organismes actualment no vinculats a través de
comandes vigents.
A l’expedient o expedients que es tramiten amb motiu de la formalització o, si és el
cas, modificació de la comanda general s’hi haurà d’incorporar 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 l’han motivada es mantinguen en exercicis posteriors al 2015.
Disposició addicional octava. Aplicació de l’article 13.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, a determinats òrgans de
l’Administració General de l’Estat.
1. Durant un període transitori de dos anys, es podran seguir utilitzant certificats no
reconeguts en els procediments i servicis del Servici Públic d’Ocupació Estatal i les
entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social, disponibles en la seu electrònica
del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, existents a la data d’entrada en vigor d’esta
llei, sense que, durant el mencionat termini, els siga aplicable el que disposa l’article 13.2
de la Llei 11/2007, de 22 de juny, respecte a l’admissió dels certificats reconeguts inclosos
en la llista de servicis de confiança.
2. El Servici Públic d’Ocupació Estatal i les entitats gestores i servicis comuns de la
Seguretat Social podran exigir l’acreditació prèvia davant de les seues oficines de la
identitat i, si és el cas, relació de representació dels interessats per a la realització de
tràmits per via electrònica en els procediments que ho requerisquen.
Disposició addicional novena.

Integració de fundacions en organismes públics.

La integració de fundacions en organismes públics autoritzada en l’article 4 es
materialitzarà en els termes fixats en l’Acord de Consell de Ministres de 20 de setembre
de 2013, publicat mitjançant una Orde HAP/1816/2013, de 2 d’octubre, sense perjuí del
que preveu esta llei respecte dels organismes Programes Educatius Europeus i ANECA.
Disposició addicional deu.

Registre de Vehicles del Sector Públic Estatal.

1. Es crea el Registre de Vehicles del Sector Públic Estatal, que té per objecte
agrupar i unificar en un sol arxiu tots els vehicles pertanyents a l’esmentat sector.
2. Estaran inclosos en el Registre tots els vehicles de l’Administració General de
l’Estat i dels organismes i entitats que integren el sector públic estatal, definit en l’article 2
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
3. Queden exclosos els vehicles de les Forces Armades i els de les forces i cossos
de seguretat de l’Estat, sempre que es tracte de vehicles adscrits a l’exercici de funcions
pròpies i específiques de les dites forces o cossos.
4. La gestió del Registre correspondrà a l’organisme autònom Parc Mòbil de l’Estat.
5. Els responsables de la gestió o administració dels vehicles hauran de sol·licitar la
seua inscripció en el registre en el termini de sis mesos a partir de l’aprovació de l’orde
del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques que es dicte en desplegament del que
preveu esta disposició.
6. L’adquisició per compra, rènting, lísing o qualsevol altre negoci jurídic assimilat
que realitzen els subjectes a què es referix l’apartat 2 d’esta disposició haurà de ser
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autoritzada, amb caràcter previ, per la Direcció General del Parc Mòbil de l’Estat, que, a
este efecte, exercirà funcions d’homologació de servicis quant a la determinació dels
models, característiques i tipus de vehicles.
Disposició addicional onze.

Increment del gasto públic.

Les mesures incloses en esta norma no podran implicar increment de dotacions ni de
retribucions ni d’altres gastos de personal, i el funcionament dels diferents òrgans ens i
organismes es durà a terme amb els mitjans materials i personals de què disposen
actualment l’organisme o ens que s’integra i l’organisme en què serà integrat. Els òrgans,
organismes i ens es dotaran exclusivament per mitjà de la incorporació d’efectius dels
propis organismes i ens afectats en cada cas o per mitjà de la redistribució corresponent
d’efectius de qualsevol ens o organisme públic.
Disposició addicional dotze. Límits al permís per assumptes particulars derivats dels
acords, pactes i convenis subscrits per les administracions públiques.
La limitació que l’apartat tres de l’article 8 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
establix respecte als convenis, pactes i acords per al personal funcionari i laboral de les
administracions públiques i els seus organismes i entitats, vinculats o dependents d’estes,
s’ha de considerar referida a la nova redacció que la present llei fa de l’article 48, lletra k),
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Disposició addicional tretze. Eficiència energètica en les adquisicions de les
administracions públiques integrades en el Sector Públic Estatal.
1. Les administracions públiques a què es referix l’apartat 2 de l’article 3 del text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, que pertanguen al Sector Públic Estatal, només podran adquirir béns,
servicis i edificis que tinguen un alt rendiment energètic, en la mesura que això siga
coherent amb la rendibilitat, la viabilitat econòmica, la sostenibilitat en un sentit més ampli,
la idoneïtat tècnica, així com una competència suficient, segons allò que s’ha indicat en
l’annex d’esta llei.
L’obligació establida en el paràgraf anterior serà aplicable als contractes de
subministrament, de servicis i d’obres el resultat dels quals siga la construcció d’un edifici,
sempre que estos contractes siguen d’un valor estimat igual o superior als llindars dels
contractes que determinen la subjecció a una regulació harmonitzada establits en els
articles 14, 15 i 16 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Igualment,
serà aplicable a l’adquisició o arrendament d’edificis.
2. L’obligació a què es referix l’apartat 1 serà aplicable als contractes de les Forces
Armades únicament en la mesura que la seua aplicació no done lloc a cap conflicte amb
la seua naturalesa i amb els objectius bàsics de les seues activitats. L’obligació no
s’aplicarà als contractes de subministrament d’equip militar, entenent per tal l’equip
específicament dissenyat o adaptat per a fins militars destinat a ser utilitzat com a armes,
municions o material de guerra, la contractació del qual està regulada en la Llei 24/2011,
d’1 d’agost, de Contractes del Sector Públic en els àmbits de la defensa i seguretat.
3. El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme impulsarà actuacions encaminades a
aconseguir que les diferents entitats del sector públic autonòmic i local adquirisquen béns,
servicis i edificis amb alt rendiment energètic.
Igualment, els Ministeris d’Indústria, Energia i Turisme, i d’Hisenda i Administracions
Públiques duran a terme les actuacions necessàries per a facilitar que els òrgans de
contractació, en les licitacions per a contractes de servicis amb un component energètic
important, puguen avaluar la possibilitat de subscriure contractes de rendiment energètic
a llarg termini que permeten valorar l’estalvi energètic computat en el període total de
duració del contracte. A este efecte facilitaran als òrgans de contractació, per mitjà de la
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publicació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, ferramentes metodològiques
per a fer l’avaluació, així com models de contracte i clàusules administratives de contingut
jurídic que hagen de contindre els plecs que regisquen la licitació d’este tipus de
contractes.
4. Sense perjuí del que disposa l’apartat 1, quan s’adquirisca un paquet de productes
al qual s’aplique, en el seu conjunt, un acte delegat adoptat en virtut de la Directiva 2010/30/
UE, les administracions públiques a què es referix esta disposició podran exigir que
l’eficiència energètica agregada tinga primacia sobre l’eficiència energètica dels productes
d’eixe paquet considerats per separat, i s’adquirirà el paquet de productes que complisca
el criteri de pertinença a la classe d’eficiència energètica més alta.
Disposició transitòria primera.
de la Joventut d’Espanya.

Continuació de funcions per l’organisme autònom Consell

1. En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’esta llei es constituirà
l’entitat corporativa de base privada prevista en l’article 21. Fins que es constituïsca la
mencionada entitat corporativa de base privada, l’organisme autònom Consell de la
Joventut d’Espanya al qual es referix la disposició addicional primera continuarà exercint
les seues funcions de conformitat amb les seues normes de creació i funcionament.
Durant este període, els membres de l’organisme autònom Consell de la Joventut
d’Espanya romandran en el seu càrrec en funcions.
2. La formulació i aprovació dels comptes anuals de l’organisme autònom Consell
de la Joventut d’Espanya i la seua rendició al Tribunal de Comptes en els termes que
s’establixen en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, correspondrà
als comptedants del dit organisme, o al director general de l’Institut de la Joventut en cas
que ja s’haja constituït l’entitat corporativa de base privada.
3. Les operacions executades per l’Institut de la Joventut corresponents a
l’organisme autònom suprimit Consell de la Joventut d’Espanya, es registraran en la
comptabilitat i el pressupost de l’organisme autònom Consell de la Joventut d’Espanya,
fins que no es modifique el pressupost de l’Institut de la Joventut per a incorporar els
crèdits corresponents de l’organisme autònom Consell de la Joventut d’Espanya.
4. Es formularà un compte de l’exercici en què s’extingisca l’organisme autònom
Consell de la Joventut d’Espanya corresponent a les operacions realitzades per este i les
indicades en l’apartat 3 anterior, i es rendirà també al Tribunal de Comptes en els termes
que s’establixen en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. El dit
compte serà independent del compte que ha de rendir l’Institut de la Joventut.
Disposició transitòria segona.

Continuació de funcions pels òrgans que se suprimixen.

1. Els òrgans col·legiats adscrits al Pla Nacional sobre Drogues a què es referix la
disposició addicional segona continuaran exercint les seues funcions, de conformitat amb
la seua normativa reguladora, fins al moment de la constitució del Consell Espanyol de
Drogodependències i altres Addiccions creat en l’article 20 d’esta llei.
2. Els observatoris en l’àmbit de la salut a què es referix la disposició addicional
tercera continuaran exercint les seues funcions, de conformitat amb les seues normes de
creació i funcionament, fins al moment de la constitució de l’Observatori de Salut previst
en l’article 63 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional
de Salut en la nova redacció feta per l’article 19 d’esta llei.
Disposició transitòria tercera. Règim transitori de rendició de comptes anuals de
l’exercici 2013 dels organismes del Ministeri de Defensa.
La formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2013 de SMC i CEHIPAR i
la rendició al Tribunal de Comptes en els termes que establix la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, correspondrà als directors generals dels organismes
INVIED i INTA.
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Òrgans directius de la Direcció General per a la Igualtat

Els òrgans directius de la Direcció General per a la Igualtat d’Oportunitats passen a
dependre directament de la Direcció de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats,
i conserven la seua actual denominació, estructura i funcions fins que no es facen les
modificacions orgàniques oportunes en els reials decrets d’estructura de l’esmentat
organisme autònom i del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.
Disposició transitòria quinta.

Notificacions en l’àmbit tributari.

L’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en la redacció
que resulta de la present llei, s’aplicarà a totes les notificacions que hagen de realitzar les
administracions tributàries a partir de l’entrada en vigor, encara que els procediments
tributaris s’hagen iniciat amb anterioritat.
Disposició transitòria sexta.
energètica.

Règim transitori de l’aplicació de mesures d’eficiència

El que preveu la disposició addicional tretze serà aplicable als expedients de
contractació i d’adquisicions i arrendament d’immobles que s’inicien a partir de l’entrada
en vigor de la present llei.
A este efecte, s’entendrà com a data d’iniciació de l’expedient la publicació de la
convocatòria corresponent per a l’adjudicació del contracte o en absència de convocatòria,
la d’aprovació dels plecs corresponents o documents equivalents.
Disposició transitòria sèptima.

Notificacions cadastrals.

La nova regulació de les notificacions cadastrals en els procediments de valoració
col·lectiva de caràcter general i parcial prevista en l’article 29, apartat 4, del text refós de
la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març,
en la redacció que resulta de la present llei, s’aplicarà a les notificacions que s’hagen de
fer a partir del dia 1 de juny de 2015, encara que els procediments dels quals deriven
s’hagen iniciat amb anterioritat.
Disposició transitòria octava.

Llicència esportiva única.

Aquelles federacions que, a l’entrada en vigor d’esta llei, hagen incorporat als seus
estatuts l’expedició de llicències d’acord amb el que disposa l’article 23 o compten ja amb
un sistema d’expedició de llicència única podran mantindre el sistema de repartiment
econòmic i d’expedició que van aplicar, sempre que haja sigut aprovat per majoria
absoluta dels vots de la seua corresponent assemblea general, i s’haurà de comptar a
més amb el vot favorable d’almenys la majoria absoluta dels responsables de les
federacions territorials que siguen designats a este efecte. Estes federacions, al seu torn,
hauran de sumar almenys la majoria absoluta de les llicències totals de la federació
estatal corresponent en eixa modalitat esportiva. En este cas, seran necessàries
idèntiques majories per a modificar posteriorment el mencionat sistema de repartiment
econòmic.
Disposició transitòria novena. Règim aplicable al cessament dels funcionaris de carrera
que hagen obtingut un lloc de treball pel procediment de lliure designació en una altra
administració pública amb anterioritat a l’entrada en vigor d’esta llei.
El que preveu l’article 28, apartat quatre d’esta llei, pel qual es modifica l’article 84.3
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, quant a l’obligació
de l’administració d’origen d’assignar un lloc de treball a aquells funcionaris de carrera
pertanyents a esta que hagen sigut cessats en un lloc de treball en una altra administració
pública obtingut pel procediment de lliure designació, serà aplicable als funcionaris de
carrera que obtinguen un lloc de treball per l’esmentat procediment en una altra
administració pública a partir de l’entrada en vigor d’esta llei.
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En este sentit, els funcionaris de carrera que havent obtingut un lloc de treball pel
procediment de lliure designació en una altra administració pública abans de l’entrada en
vigor d’esta reforma, siguen cessats en el dit lloc o este siga objecte de supressió,
romandran en l’administració de destinació, que haurà d’assignar-los un lloc de treball
d’acord amb els sistemes de carrera i provisió de llocs vigents en la dita administració.
Disposició transitòria deu.

Règim transitori.

Les modificacions introduïdes en l’article 30 (de modificació de la Llei 38/2003)
entraran en vigor tres mesos després de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».
La modificació arreplegada en l’article 20.8 i les correlatives dels articles 17.3.b, 18
i 23.2, seran aplicables a les subvencions convocades o concedides a partir de l’1 de
gener de 2016.
No obstant això, a l’efecte de complir la previsió arreplegada en l’article 10 de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
en referència al que s’ha establit en l’article 8.1.c), la Base de Dades Nacionals de
Subvencions donarà publicitat a les subvencions i ajudes públiques concedides a partir
de 2014 per l’Administració General de l’Estat i els seus organismes i entitats vinculants o
dependents, amb indicació de la convocatòria, beneficiari i import concedit a partir de
l’entrada en vigor de l’esmentat article 10.
Disposició derogatòria.

Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que s’oposen a la present llei, i
específicament:
– La Llei de 3 de juny de 1940, per la qual es constituïx en institució autònoma, amb
personalitat jurídica i patrimoni propis, dependent del Ministeri d’Assumptes Exteriors,
l’Obra Pia dels Santos Llocs i se’n reorganitza la junta de patronat.
– L’Orde del Ministeri de la Governació de 23 de març de 1960, sobre reorganització
de l’Obra Assistencial Familiar de la Província de Sevilla, i el Reglament de 5 de febrer
de 1938, per a l’aplicació del Ban del General en Cap de l’Exèrcit del Sud, de 14 de
desembre de 1936.
– La Llei 18/1983, de 16 de novembre, de creació de l’organisme autònom Consell de
la Joventut d’Espanya.
– La disposició final segona de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat
del Sistema Nacional de Salut.
– L’article 16 de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant
del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i publicitat dels
productes del tabac.
– La disposició addicional setze de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual
es modifica la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats.
– La disposició addicional quinta del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
– La disposició addicional primera de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es
modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i
altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de
novembre.
– El Reial Decret 434/2004, de 12 de març, pel qual es crea la Comissió Interministerial
per a l’estudi dels assumptes amb transcendència pressupostària per a l’equilibri financer
del Sistema Nacional de Salut o implicacions econòmiques significatives.
– El Reial Decret 1116/2006, de 2 d’octubre, pel qual es determina la composició i
estructura del grup interministerial per al Pla Nacional sobre Drogues.
– L’Orde de 24 de novembre de 1998, per la qual es regulen les funcions, composició
i estructura del Consell Assessor de l’Observatori Espanyol de la Droga i les Toxicomanies.
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Disposició final primera. Modificació de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de Funcionament del
Tribunal de Comptes.
Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional quarta de la Llei 7/1988, de 5 d’abril,
de Funcionament del Tribunal de Comptes, amb la redacció següent:
«2. A més dels requisits generals establits en la legislació general de la Funció
Pública, per a l’ingrés en el cos superior de lletrats del Tribunal de Comptes s’exigirà
estar en possessió del títol de llicenciat en Dret o títol de Grau en Dret que el
substituïsca.
Podran accedir al cos superior d’auditors del mateix tribunal els que estiguen en
possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer i arquitecte. Igualment podran
accedir al dit cos els que es troben en possessió del títol de grau o el que, si és el
cas, es puga establir per a l’accés a cossos o escales classificats en el subgrup A1.»
Disposició final segona. Modificació de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i
funcionament de l’Administració General de l’Estat.
Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional deu de la Llei 6/1997, de 14 d’abril,
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, que queda redactat
com seguix:
«1. La Comissió Nacional del Mercat de Valors, el Consell de Seguretat
Nuclear, les universitats no transferides, l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, el Consorci de la Zona Especial Canària, la Comissió Nacional dels Mercats
i la Competència, el Consell de Transparència i Bon Govern, el Museu Nacional del
Prado i el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía es regiran per la seua legislació
específicament i, supletòriament, per esta llei.
El Govern i l’Administració General de l’Estat exerciran respecte d’estos
organismes les facultats que la normativa de cada un d’ells els assigne, si és el
cas, amb respecte estricte als seus corresponents àmbits d’autonomia.»
Disposició final tercera.
Ferroviari.
U.

Modificació de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector

Es modifica l’article 77, que queda redactat de la manera següent:
«Article 77.

Actualització.

1. La modificació o actualització de les quanties resultants del que establixen
els articles 74 i 75 haurà de ser elaborada per l’administrador d’infraestructures
ferroviàries, junt amb la memòria economicofinancera corresponent sobre el cost o
valor del recurs o activitat de què es tracte i la justificació de la quantia proposada,
la qual s’haurà d’ajustar al que establix l’article 20.1 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril,
de Taxes i Preus Públics.
Esta modificació serà sotmesa a consulta de les empreses ferroviàries i a
informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i establirà els valors
concrets dels paràmetres dels cànons, particularitzant si és el cas, en cada línia,
element de la xarxa o períodes d’aplicació.
2. Sense perjuí de les facultats que corresponen a la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència, els valors així obtinguts es remetran al Ministeri de
Foment perquè s’incloguen en els avantprojectes de les lleis de pressupostos
generals de l’Estat.»
Dos. Es modifica la lletra j) de l’apartat 1 de l’article 81, que queda redactada de la
manera següent:
«j) El desenrotllament del marc general de cànons i del sistema d’incentius a
aplicar per l’administrador d’infraestructures ferroviàries.»
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Títols competencials.

Esta llei es dicta a l’empara dels següents títols competencials de l’Estat:
– El que disposa la secció 2a del capítol II, relativa als consorcis, té caràcter bàsic i
es dicta a l’empara de l’article 149.1.18a de la Constitució que establix la competència de
l’Estat per a determinar les bases del règim jurídic de les administracions públiques.
– Els articles 24 i 25 i la disposició final segona es dicten a l’empara de
l’article 149.1.18a de la Constitució, que atribuïx a l’Estat competència exclusiva en
matèria de bases del règim jurídic de les administracions públiques i en matèria de
procediment administratiu comú.
– L’article 26 i l’article 27 es dicten a l’empara de l’article 149.1.14a de la Constitució
que atribuïx a l’Estat competència exclusiva en matèria d’hisenda general i deute de
l’Estat.
– L’article 28 i la disposició addicional dotze (permís per assumptes particulars),
tenen caràcter bàsic i es dicten a l’empara de l’article 149.1.18a de la Constitució, que
establix la competència de l’Estat per a determinar les bases del règim estatutari dels
funcionaris públics.
– L’article 29 es dicta a l’empara de l’article 149.1.4a de la Constitució que atribuïx a
l’Estat competència exclusiva en matèria de defensa i forces armades.
– La disposició final tercera es dicta a l’empara de l’article 149.1.21a de la Constitució,
que establix la competència sobre ferrocarrils i transports terrestres que transcórreguen
pel territori de més d’una comunitat autònoma i règim general de comunicacions.
– L’annex es dicta a l’empara de l’article 149.1.18a, sobre legislació bàsica sobre
contractes i concessions administratives.
Disposició final quinta.

Habilitació per al desplegament reglamentari.

El Govern i els ministres afectats podran dictar les normes reglamentàries necessàries
per al desplegament i aplicació d’esta llei.
El Govern, mitjançant un reial decret, desenrotllarà les previsions establides en
l’article 25 d’esta llei.
Disposició final sexta.

Estatut de l’Obra Pia dels Sants Llocs.

El Govern, per reial decret, aprovarà l’estatut de l’Obra Pia dels Sants Llocs, a
iniciativa del titular del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació i a proposta del
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques a fi d’adaptar el règim de l’organisme al
que disposa esta llei.
Fins que no s’aprove l’estatut de l’Obra Pia dels Sants Llocs, els òrgans previstos en
la Llei de 3 de juny de 1940 continuaran exercint les seues funcions.
L’estatut tindrà el contingut previst en l’article 62 apartat primer de la Llei 6/1997, de 14
d’abril.
Disposició final sèptima.

Transposició de la Directiva d’Eficiència Energètica.

A través de la disposició addicional tretze d’esta llei s’incorpora a l’ordenament jurídic
intern l’article 6 de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25
d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE i es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE.
Disposició final octava. Modificació de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’orde social.
Es modifica l’article 28 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’orde social, en els termes següents:
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«Article 28. Taxa per homologació, equivalència a titulació i a nivell acadèmic, i
convalidació de títols i estudis estrangers.
U.

Creació de la taxa.

Es crea la taxa per homologació, equivalència de titulació i nivell acadèmic, i
convalidació de títols i estudis estrangers, que es regirà per la present llei i per les
altres fonts normatives que per a les taxes establix l’article 9 de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.
Dos.

Fet imposable.

Constituïx el fet imposable de la taxa la iniciació, a sol·licitud de l’interessat,
d’un expedient d’homologació o d’equivalència de titulació i de nivell acadèmic de
títols estrangers d’educació superior, o bé d’un expedient d’homologació o
convalidació de títols o estudis estrangers d’educació no universitària.
Tres.

Meritació.

La meritació de la taxa es produirà en el moment de la presentació de la
sol·licitud d’homologació, equivalència de titulació i de nivell acadèmic o
convalidació. La justificació de l’abonament de la taxa serà requisit necessari per a
la tramitació de l’expedient.
Quatre. Subjecte passiu.
Seran subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten
l’homologació, equivalència de titulació i de nivell acadèmic o convalidació de títols
o estudis estrangers.
Cinc.
1.

Quantia.

Les quanties de la taxa seran les següents:
Euros

a) Sol·licitud d’homologació al títol espanyol de Doctor
b) Sol·licitud d’homologació a un títol espanyol universitari de Llicenciat, Enginyer o
Arquitecte
c) Sol·licitud d’homologació a un títol espanyol universitari de Diplomat, Enginyer
Tècnic o Arquitecte Tècnic
d) Sol·licitud d’homologació al títol superior de Música, Dansa o Art Dramàtic
e) Sol·licitud d’homologació al títol espanyol de Batxiller, Tècnic Superior de Formació
Professional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, Tècnic Esportiu Superior, o
títol professional de Música o Dansa
f) Sol·licitud d’homologació al títol espanyol de Tècnic de Formació Professional,
Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu
g) Sol·licitud d’homologació al títol espanyol de Conservació i Restauració de Béns
Culturals
h) Sol·licitud d’homologació al Certificat d’Aptitud de les Escoles Oficials d’Idiomes
i) Sol·licitud de convalidació per cursos o mòduls d’ensenyances espanyoles de nivell
no universitari
j) Sol·licitud d’homologació a un títol espanyol universitari de Grau o Màster
k) Sol·licitud d’equivalència de titulació i de nivell acadèmic

118
80
40
80
40
40
40
40
20
160
160

2. Quan es tracte de títols o estudis no mencionats expressament en els
subapartats anteriors, s’aplicarà la quantia corresponent al títol o estudis
equivalents pels seus efectes o nivell acadèmic.
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Exempcions.

No es meritarà cap taxa per la sol·licitud d’homologació al títol espanyol de
Graduat en Educació Secundària, ni per la sol·licitud d’homologació de títols
d’especialitats en Ciències de la Salut.
Set.

Gestió i recaptació.

1. El pagament de la taxa es farà per mitjà d’ingrés en efectiu en entitat de
depòsit autoritzada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i li serà
aplicable el que disposa el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial
Decret 939/2005, de 29 de juliol.
2. No obstant això, en aquells països de residència dels sol·licitants en què no
hi haja entitat de depòsit autoritzada, l’ingrés es verificarà per mitjà del seu ingrés
en comptes restringits de recaptació oberts en entitats de depòsit per a este fi.
3. La gestió de la taxa la duran a terme els servicis competents del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.»
Disposició final novena. Modificació de la Llei 14/2000, de 29 desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’orde social.
Es modifica l’annex II de la disposició addicional vint-i-nou de la Llei 14/2000, de 29
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’orde social, en els termes següents:
«Procediment

Norma
reguladora

Article

Els procediments d’expedició, renovació, revalidació, homologació,
convalidació, reconeixement, correspondència i equivalència de titulació
i de nivell acadèmic de títols, diplomes, assignatures, llicències i
certificats acadèmics o professionals.

(la resta, igual).»
Disposició final deu. Modificació de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de
noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut.
Es modifica la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves formes de gestió
del Sistema Nacional de Salut, per a incloure-hi una nova disposició addicional única,
amb la redacció següent:
«Disposició addicional única.

Règim jurídic dels consorcis sanitaris.

1. Els consorcis sanitaris l’objecte principal dels quals siga la prestació de
servicis del Sistema Nacional de Salut estan adscrits a l’administració sanitària
responsable de la gestió d’estos servicis en el seu àmbit territorial d’actuació i el
seu règim jurídic és l’establit en esta disposició i, subsidiàriament, en allò que no
regula esta llei, la normativa que regula amb caràcter general la resta de consorcis
administratius.
2. Els consorcis sanitaris estan subjectes al règim de pressupostació,
comptabilitat i control de l’Administració sanitària a què estiguen adscrits, sense
perjuí de la seua subjecció al que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. En tot cas, es durà a terme
una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de l’òrgan de control de
l’Administració sanitària a què estiga adscrit el consorci.
3. El personal al servici dels consorcis sanitaris podrà ser funcionari, estatutari
o laboral procedent de les administracions participants o laboral en cas de ser
contractat directament pel consorci. El personal laboral contractat directament pels
consorcis sanitaris adscrits a una mateixa administració se sotmetrà al mateix
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règim. El règim jurídic del personal del consorci serà el que corresponga d’acord
amb la seua naturalesa i procedència.»
Disposició final onze.

Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».
La nova redacció de l’apartat 4 de l’article 32 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de
l’Esport, entrarà en vigor l’1 de juliol de 2015.
La nova redacció de l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, entrarà en vigor l’1 de juny de 2015.
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei i que la
facen complir.
Madrid, 16 de setembre de 2014.
FELIPE R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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ANNEX
Requisits d’eficiència energètica per a l’adquisició de béns, servicis i edificis per
les administracions públiques centrals
Les administracions a què es referix la disposició addicional tretze d’esta llei que
adquirisquen béns, servicis o edificis, en la mesura que esta adquisició s’ajuste a la
rendibilitat, la viabilitat econòmica, la sostenibilitat en un sentit ampli, la idoneïtat tècnica,
així com a una competència suficient, hauran d’actuar de les maneres següents:
a) Quan un producte estiga cobert per un acte delegat adoptat en virtut de la
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la Comissió per la qual s’aplica la Directiva 2010/30/
UE, adquirir només els productes que complisquen els criteris de pertinença a la classe
d’eficiència energètica més alta possible, tenint en compte la necessitat de garantir una
competència suficient.
b) Quan un producte no cobert per la lletra a) estiga cobert per una mesura
d’execució adoptada, després de l’entrada en vigor de la Directiva 2012/27/UE, d’acord
amb la Directiva 2009/125/CE, adquirir només productes que complisquen els nivells
d’eficiència energètica especificats en la dita mesura d’execució.
c) Adquirir productes d’equip ofimàtic coberts per la Decisió 2006/1005/CE del
Consell, de 18 de desembre de 2006, relativa a la celebració de l’Acord entre el Govern
dels Estats Units d’Amèrica i la Comunitat Europea sobre la coordinació dels programes
d’etiquetatge de l’oficina energètica per als equips ofimàtics que complisquen requisits
d’eficiència energètica no menys exigents que els indicats en l’annex C de l’acord adjunt a
la dita decisió.
d) Adquirir només pneumàtics que complisquen el criteri de tindre, en termes de
consum de carburant, la classe d’eficiència energètica més alta definida en el Reglament
(CE) núm. 1222/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009,
sobre l’etiquetatge dels pneumàtics en relació amb l’eficiència en termes de consum de
carburant i altres paràmetres essencials. Este requisit no impedirà que les administracions
públiques a què es referix esta disposició adquirisquen pneumàtics de les classes més
altes d’adherència en superfície mullada o de soroll de rodament extern, quan això estiga
justificat per raons de seguretat o salut pública.
e) Exigir en les seues licitacions per a adjudicar contractes de servicis que els
prestadors del servici utilitzen, per als fins del dit servici, només productes que
complisquen els requisits indicats en les lletres a) a d), al prestar el servici en qüestió.
Este requisit únicament s’aplicarà als nous productes adquirits parcialment o totalment pel
prestador de servicis per als fins del dit servici.
f) Adquirir només edificis o subscriure nous contractes d’arrendament que
complisquen els requisits mínims d’eficiència energètica, fixats en cada moment per la
normativa interna, d’acord amb el que preveuen els articles 4 i 5 de la Directiva 2010/31/
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència
energètica dels edificis.
Fins que no es modifique la regulació vigent que en esta matèria inclou el Codi Tècnic
de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març i les seues modificacions
ulteriors, la qualificació exigible als edificis d’ús administratiu a què es referix este annex
serà:
– Classe C per a l’indicador de demanda energètica de calefacció.
– Classe C per a l’indicador de demanda energètica de refrigeració.
– Classe C per a l’indicador de consum d’energia primària no renovable.
A este efecte el rendiment energètic d’un edifici s’acreditarà per mitjà dels certificats
d’eficiència energètica, regulats en el Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova
el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.
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No serà aplicable el que disposen els paràgrafs precedents quan la finalitat de
l’adquisició o arrendament siga:
– La renovació en profunditat o la demolició de l’edifici.
– La devolució de l’edifici al tràfic jurídic, sense ser ocupat per les administracions
públiques a què es referix el present annex.
– Preservar-lo com a edifici protegit oficialment o com a part d’un entorn declarat
protegit oficialment, o per raons del seu particular valor arquitectònic o històric.
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