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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
3030

Reial Decret Llei 3/2015, de 22 de març, pel qual es preveu una oferta
d’ocupació pública extraordinària i addicional per a lluitar contra el frau en els
servicis públics, per a l’impuls del funcionament de l’Administració de Justícia i
en aplicació de les mesures previstes en la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
I

Els resultats que en els últims temps contenen els diferents indicadors econòmics
permeten afirmar que l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera no són només
dos pilars en els quals es basa l’actuació econòmica i pressupostària de les
administracions públiques, sinó que es revelen com dos elements fonamentals per a
garantir la reducció del dèficit públic, el creixement econòmic i la creació d’ocupació.
Per a poder garantir de manera adequada el compliment d’estos principis, els quals
es presenten com a indefugibles en l’actuació economicofinancera de les administracions
públiques, només cal comptar amb una adequada planificació i regulació que permeten
una correcta i eficient assignació dels recursos públics, la qual cosa conduïx, des del punt
de vista dels ingressos públics, a la necessitat de dotar-se, tant del marc jurídic necessari,
com dels mitjans materials i, sobretot, personals, que permeten la correcta i completa
aplicació de l’esmentat règim jurídic.
El sistema tributari vigent, en concret, la recent reforma de la Llei de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques, avança de manera decidida en esta línia de garantir
l’eficiència en l’assignació de recursos, la qual cosa permet no sols garantir la sostenibilitat
financera de les administracions públiques, sinó també estimular el creixement econòmic i
la creació d’ocupació, sense descuidar l’atenció als col·lectius més desfavorits.
No obstant això, este sistema quedaria incomplet si no compta amb els mitjans
necessaris que garantisquen el seu correcte compliment, és a dir, de res serviria el model
més complet i equànime.
La lluita contra l’elusió i el frau, tant en l’àmbit tributari com en l’àmbit de les
cotitzacions socials, només es pot alliberar de manera adequada si es compta amb els
mitjans personals adequats.
En este sentit, i a causa de les restriccions pressupostàries hagudes en estos, els
recursos humans que s’han incorporat al servici de l’Administració destinats a la lluita
contra el frau en els seus diferents vessants són insuficients per a dur a terme les diferents
actuacions de control i inspecció que serien necessàries, per la qual cosa es presenta
com a imperatiu la necessitat d’incorporar nous mitjans personals que redoblen els
esforços que són necessaris en este sentit.
La reducció del frau fiscal suposa augmentar els ingressos públics a què les
administracions públiques han de poder accedir per a poder satisfer els interessos
generals; però esta també un element essencial per a permetre que la reducció de la
pressió fiscal i, per tant, el creixement econòmic i la creació d’ocupació, com ja s’ha
indicat.
Tot això, justificaria la incorporació de noves places a les ja previstes en l’oferta
d’ocupació pública per als cossos d’inspecció i lluita contra el frau fiscal i social, per mitjà
de la modificació de la taxa de reposició establida per la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat per a 2015.
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II
Si bé la lluita contra el frau fiscal, en la mesura que és essencial per a garantir
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, per si sola ja representa un element
que permetria l’adopció de mesures de caràcter urgent i extraordinari, cal tindre en
compte que el compliment d’estos principis no només es garantix amb una correcta
assignació de recursos públics, sinó també que cal lluitar contra aquelles actuacions que
en els diversos àmbits dels assumptes públics puguen interferir en el compliment dels
mencionats principis o en la consecució de la reducció del dèficit públic, la qual cosa
exigix reforçar els mitjans personals destinats al control en aquells àmbits que més ho
necessiten.
En este cas, i per a la consecució d’estos objectius, cal reforçar de manera immediata
els mitjans personals destinats a les funcions de control i fiscalització interna de la gestió
economicofinancera i pressupostària, la comptabilitat, tresoreria i recaptació, i
l’assessorament legal, funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals, la
responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris d’administració
local amb habilitació de caràcter nacional, per a donar resposta així a les exigències
d’ordenació i racionalització de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat d’Administració Local i a l’increment del contingut de les funcions de control
econòmic en el marc de la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
III
Un dels paràmetres que es té en compte a l’hora de valorar l’economia d’un país i, per
tant, d’invertir-hi, és la seguretat jurídica que el país oferix, tant en termes de qualitat i
publicitat de les normes, com d’estabilitat i garantia del seu compliment.
En este cas, la garantia última del compliment del dret correspon als òrgans judicials,
la màxima expressió de la qual són els jutges i tribunals. No obstant això, i sense perjuí
del rellevant paper que constitucionalment i legalment els correspon, és necessari
destacar que les últimes reformes processals realitzades han incorporat noves
competències a favor dels secretaris de justícia, essencials per al correcte impuls dels
processos judicials que insten els ciutadans i les empreses.
És necessari reduir els terminis de tramitació dels processos, cosa que redundarà,
sense dubte, en una justícia de major qualitat que té el seu reflex en l’àmbit econòmic, per
mitjà de l’atracció de noves inversions al nostre país, la qual cosa suposa un clar al·licient
per al creixement econòmic i la creació d’ocupació.
Per això, no cal demorar la posada en marxa de mesures destinades a la consecució
d’este fi, entre les quals destacaria la incorporació de nous secretaris judicials, els quals
són els responsables de l’Oficina Judicial i, per tant, de garantir l’eficàcia i eficiència en la
resolució dels assumptes judicials.
IV
Com ha indicat diverses vegades el Tribunal Constitucional, correspon al Govern
apreciar quin és el moment o la conjuntura econòmica més apropiada per a adoptar
mesures de política econòmica general, podent adoptar-se’n quan siga necessari per
mitjà de l’aprovació de disposicions legislatives provisionals i d’eficàcia immediata com
les contingudes en un reial decret llei.
Tots els arguments exposats justifiquen de manera adequada i suficient la urgent i
extraordinària necessitat de l’adopció del present reial decret llei.
En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en l’article 86 de la Constitució
Espanyola, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 de març de 2015,
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DISPOSE:
Article 1. Oferta complementària en l’escala de funcionaris d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
L’any 2015 s’autoritza, addicionalment al nombre de places assignades en la
distribució de la taxa de reposició prevista en l’article 21 de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la convocatòria de fins
a 200 places en l’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, a fi de complir les previsions establides en la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
En les convocatòries que es realitzen per a les places que ara s’autoritzen,
s’especificaran les subescales que corresponguen de les previstes en l’article. 92 bis de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Article 2. Oferta complementària en l’àmbit de la lluita contra el frau fiscal i el control del
gasto.
L’any 2015 s’autoritza, addicionalment al nombre de places assignades en la
distribució de la taxa de reposició prevista en l’article 21 de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la convocatòria de 294
places en l’àmbit de la lluita contra el frau fiscal i el control del gasto, de les quals 30
places en el cos superior d’inspectors d’hisenda de l’Estat, 10 places en el cos superior
d’interventors i auditors de l’Estat, 194 places en el cos tècnic d’Hisenda, 30 places en el
cos tècnic d’auditoria i comptabilitat, i 30 places en el cos general administratiu de
l’Administració de l’Estat, especialitat d’agents de la Hisenda Pública, per mitjà del sistema
d’incorporació de nou personal per a exercir les seues funcions en el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i en l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Article 3. Oferta complementària en l’àmbit de la lluita contra el frau laboral i de Seguretat
Social.
L’any 2015 s’autoritza, addicionalment al nombre de places assignades en la
distribució de la taxa de reposició prevista en l’article 21 de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la convocatòria de 150
places en l’àmbit de la lluita contra el frau laboral i de Seguretat Social, de les quals 19
places en el cos superior d’inspectors de treball i de la Seguretat Social, 13 places en el
cos superior d’interventors i auditors de l’Administració de la Seguretat Social, 5 places en
el cos superior de lletrats de l’Administració de la Seguretat Social, 25 places en el cos
superior de tècnics de l’Administració de la Seguretat Social, 43 places en el cos de
subinspectors d’ocupació i de Seguretat Social, 27 places en el cos de gestió de
l’Administració de la Seguretat Social, i 18 places en el cos de gestió de l’Administració de
Seguretat Social, especialitat d’auditoria i comptabilitat, per mitjà del sistema d’incorporació
de nou personal per a exercir les seues funcions en el Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social i en les entitats gestores de la Seguretat Social.
Article 4.

Oferta complementària en l’àmbit de l’Administració de Justícia.

L’any 2015 s’autoritza, addicionalment a les previsions de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la convocatòria de 160
places en el cos de secretaris judicials, per a exercir les seues funcions en l’àmbit dels
òrgans jurisdiccionals que integren l’Administració de Justícia.
De conformitat amb el que establix la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juny, del Poder
Judicial, el cinquanta per cent de les places que s’autoritzen es reserven per a proveir-les
pel sistema de promoció interna en els termes que preveu l’apartat 2 de l’article 442 de la
indicada norma; les que no es cobrisquen per este procediment incrementaran la
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convocatòria de torn lliure, amb el límit màxim de les places que s’autoritzen en l’apartat
anterior.
Article 5.

Quota de persones amb discapacitat.

Les convocatòries de proves selectives que es realitzen d’acord amb el que establixen
els articles 1, 2 i 3 d’este reial decret llei, reservaran una quota no inferior al set per cent
del total de les places convocades per a ser cobertes entre persones amb discapacitat.
Les convocatòries de proves selectives que es realitzen d’acord amb el que indica
l’article 4 d’este reial decret llei, reservaran una quota no inferior al cinc per cent del total
de places incloses en l’esmentat article per a ser cobertes entre persones amb
discapacitat, d’acord amb el que establix la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juny, del Poder
Judicial.
Disposició final única.

Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el «Boletín Oficial
del Estado».
Madrid, 22 de març de 2015.
FELIPE R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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