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natural o jurídica que tingui un interès directe en
l’assumpte.
Tres. El Ministeri Fiscal sempre és part d’aquests
procediments.
Article tretze.—U. El procediment és l’establert per als
incidents en la Llei d’enjudiciament civil, amb les especialitats següents:
Primera.—El termini de resposta a la demanda és
comú per a tots els demandats i intervinents.
Segona.—No escau el termini extraordinari de prova.
Tercera.—La vista, en cas que se sol·liciti, ha de tenir
lloc abans dels set dies següents al de la formulació de la
petició.
Article catorze.—U. La sentència que recaigui es pot
apel·lar a ambdós efectes.
Dos. Poden interposar el recurs els qui, d’acord amb
el que disposa l’article dotze, estiguin legitimats per
actuar com a demandants o demandats.
Tres. Els coadjuvants no poden recórrer amb independència de les parts principals.
Article quinze.—U. Les apel·lacions se substancien
mitjançant els tràmits establerts a la secció tercera del
títol VI del llibre II de la Llei d’enjudiciament civil, amb les
modificacions següents:
Primera.—El termini de proves, si s’escau, és de deu
dies.
Segona.—La vista ha de tenir lloc dins dels set dies
següents al de la finalització del termini concedit al ponent
per a instrucció.
Tercera.—Entre la citació i la vista s’han de posar de
manifest les actuacions a les parts a la Secretaria, perquè
puguin instruir-se’n.
Dos. Contra la sentència dictada en apel·lació es pot
interposar recurs de cassació o, si s’escau, de revisió.
DISPOSICIÓ FINAL
Dins els dos mesos des de l’entrada en vigor de la
Constitució, i mentre es regula definitivament el procediment jurisdiccional d’empara o tutela dels drets que s’hi
reconeixen, el Govern, per decret legislatiu, amb
l’audiència prèvia del Consell d’Estat, pot incorporar a
l’àmbit de protecció d’aquesta Llei els nous drets constitucionalment declarats que en siguin susceptibles.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen els incisos B), C), D) i E) de l’apartat dos
de l’article seixanta-quatre de la Llei de premsa vigent; el
Reial decret llei vint-i-quatre/mil nou-cents setanta-set,
d’u d’abril, i el Reial decret mil quaranta-vuit/mil noucents setanta-set, de tretze de maig, i qualssevol altres
disposicions que s’oposin al que preveu aquesta Llei.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
U. Les causes que estiguin en tràmit, per accions o
omissions compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Llei, s’han d’ajustar a les prescripcions d’aquesta, sigui
quin sigui el seu estat, fins i tot en cas que hagi recaigut
sentència sempre que aquesta no sigui ferma.
Dos. Els jutjats, els tribunals i les autoritats de qualssevol ordre i jurisdicció diferents dels que componen la
jurisdicció ordinària, que coneguin d’actuacions compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, s’han d’inhibir
immediatament en favor d’aquelles. El fiscal del Tribunal
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Suprem ha d’acordar el que condueixi al compliment
d’aquestes normes.
Madrid, vint-i-sis de desembre de mil nou-cents
setanta-vuit.
JUAN CARLOS
El president de les Corts,
ANTONIO HERNÁNDEZ GIL
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LLEI 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l’Administració
pública. («BOE» 9, de 10-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts,
sanciono:
Article primer.—U. Es reconeixen als funcionaris de
carrera de l’Administració de l’Estat, de la local, de la institucional, de la de justícia, de la de jurisdicció del treball i
de la Seguretat Social la totalitat dels serveis indistintament prestats per ells en les administracions esmentades,
previs a la constitució dels corresponents cossos, escales
o places, o al seu ingrés en aquests, així com el període de
pràctiques dels funcionaris que hagin superat les proves
d’ingrés a l’Administració pública.
Dos. Es consideren serveis efectius els prestats
indistintament a les esferes de l’Administració pública
indicades en el paràgraf anterior, tant en qualitat de funcionari d’ocupació (eventual o interí) com els prestats en
règim de contractació administrativa o laboral, tant si
s’han formalitzat documentalment els contractes esmentats com si no s’han formalitzat.
Tres. Els funcionaris de carrera inclosos en l’apartat
u tenen dret a percebre l’import dels triennis que tinguin
reconeguts per serveis successius prestats, ocupant una
plaça o una destinació en propietat, en qualsevol de les
esferes de l’Administració esmentades, o en l’Administració
militar i cossos de la guàrdia civil i policia armada.
Article segon.—U. La meritació dels triennis s’efectua
aplicant-hi el valor que correspongui al del cos, escala,
plantilla o plaça amb funcions anàlogues a les exercides
durant el temps de serveis prestats que es reconeguin de
conformitat amb el que disposa l’article anterior.
Dos. Quan els serveis computables a què es refereix
el punt tres de l’article anterior no arribin a completar un
trienni en passar d’una esfera a una altra de l’Administració
pública, s’han de considerar prestats en aquesta última, i
així s’han de tenir en compte, a efectes de triennis, segons
la legislació que sigui aplicable seguint l’ordre cronològic
de la prestació dels serveis successius.
Article tercer.—El que estableix aquesta Llei també és
d’aplicació als funcionaris que com a tals hagin causat
pensió en el règim de drets passius, en el sistema de la
Seguretat Social o en qualsevol altra mutualitat obligatòria.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.—Els drets individuals de naturalesa econòmica que resultin del que estableix aquesta Llei han de ser
computats per les respectives unitats o direccions de personal a instància de part; aquesta ha de justificar la seva
pretensió mitjançant certificació acreditativa dels serveis
prestats, que les autoritats competents han d’estendre i hi
han de fer constar els anys, mesos i dies de serveis prestats.
Segona.—En tots els concursos o les proves que es
convoquin per cobrir places de funcionaris de carrera de
l’Administració de l’Estat i altres a què es fa referència en
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l’article primer d’aquesta Llei, s’ha de reservar una quota
de fins a un vint-i-cinc per cent de les places a cobrir per
al personal eventual, interí o contractat que ocupi places
de la mateixa categoria que les que són objecte del concurs.
En l’adjudicació de les places assignades a aquesta
quota s’ha de tenir especialment en compte la circumstància que el concursant ingressat hagi ocupat ja abans la
mateixa plaça convocada i en la mateixa localitat en què
correspongui prestar el servei.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totalment o parcialment les disposicions, sigui quin sigui el seu rang, que s’oposin al que
disposa aquesta Llei.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Llei i els drets econòmics que s’hi estableixen
entren en vigor el dia primer del mes següent al de la seva
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, vint-i-sis de desembre de mil nou-cents
setanta-vuit.
JUAN CARLOS
El president de les Corts,
ANTONIO HERNÁNDEZ GIL
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LLEI 71/1978, de 26 de desembre, de desenvolupament de la pesca a les Canàries. («BOE» 9,
de 10-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts,
sanciono:
Article primer.—U. En el termini de cinc anys a partir
de la promulgació d’aquesta Llei, s’han de portar a terme
les inversions necessàries per al desenvolupament de la
pesca a les Canàries, de tal manera que s’incorpori el
nombre més gran possible de treballadors a aquesta activitat, es millorin les seves condicions socials i laborals,
s’incrementi l’activitat del sector, s’aconsegueixi la reversió de la riquesa creada a l’economia canària i es contribueixi a un desenvolupament econòmic i social equilibrat
en tot l’arxipèlag.
Dos. Les inversions previstes han de tenir en compte
la millora i, si s’escau, la creació de la flota, d’indústries
derivades i d’instal·lacions portuàries, així com dels centres de recerca i formació pesquera necessaris, concedint
especial atenció als recursos autòctons.
Article segon.—A l’efecte del que preveu l’article primer, s’han de realitzar les activitats següents:
a) Confecció d’una carta de pesca i algologia per a la
zona econòmica de les illes i quantificació i avaluació dels
seus recursos.
b) Adopció de les mesures necessàries per a
l’actuació de la flota canària en altres àrees.
c) Elaboració dels estudis necessaris de caràcter
comercial i d’infraestructura, d’acord amb el desenvolupament pesquer que es propugna.
d) Desenvolupament dels cultius marins, tant de
peixos com de mol·luscos i crustacis, mitjançant les
accions i els estudis pertinents, especialment els que realitzin centres de recerca establerts a les Canàries.
e) Ampliació dels centres de recerca a l’arxipèlag,
amb la dotació d’una planta pilot per a estudis de preparació i conserva.
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f) Creació o ampliació, si s’escau, dels centres necessaris de formació tècnica i professional, amb la dotació de
les beques salari que es considerin necessàries.
g) Construcció de les unitats pesqueres que siguin
necessàries per a un desenvolupament harmònic del sector extractiu, com a conseqüència dels estudis esmentats.
h) Creació o perfeccionament, si s’escau, d’acord
amb les possibilitats extractives, d’indústries auxiliars per
al tractament i la transformació a les illes dels productes
pesquers.
i) Adequació de la xarxa comercial, tant en la seva
fase de primera venda com en la subsegüent de distribució, mitjançant la construcció, si s’escau, de les
instal·lacions necessàries.
j) Dotació de la infraestructura portuària i de les
instal·lacions necessàries per al manteniment i la conservació dels pesquers, en la mesura necessària per al desenvolupament previst.
Article tercer.—U. Independentment de les consignacions pressupostàries que en cada cas es puguin aplicar,
per al compliment d’aquesta Llei, el Govern ha de disposar, a proposta del Ministeri de Transports i Comunicacions, un crèdit extraordinari de tres mil milions de pessetes.
Dos. Les inversions que realitzin les empreses públiques o privades a l’efecte del que preveu aquesta Llei
s’han de finançar mitjançant l’atorgament de crèdits oficials dedicats especialment a aquestes finalitats, en les
condicions més avantatjoses vigents quant a termini i
tipus d’interès, per un import de fins a dotze mil milions
de pessetes.
Tres. En situació de concurrència, tenen dret preferent a la concessió de crèdits, per aquest ordre, les confraries i cooperatives de pescadors, els treballadors del mar
i els propietaris de vaixells pesquers, individualment o
associativament, si estaven establerts a les Canàries
abans de la promulgació d’aquesta Llei.
Article quart.—U. Les inversions a què es refereix
l’article tercer, número dos, les han de desenvolupar subsidiàriament empreses públiques o mixtes que ha de
crear l’Institut Nacional d’Indústria, sempre que ho justifiquin els estudis realitzats, si al final del segon any dels
cinc previstos no s’assoleix el quaranta per cent de la
inversió total projectada. Aquestes empreses, que han de
tenir les mateixes facilitats creditícies que les privades,
s’han de constituir en finalitzar el tercer any, amb una
capacitat financera de com a mínim el vint per cent del
total de la inversió, per a la seva realització dins del
període previst.
Dos. En cas que abans de finalitzar el període previst
en l’article primer s’hagin cobert els objectius que s’hi
estableixen, es poden atendre, amb càrrec a les inversions programades, actuacions complementàries que
facilitin i potenciïn les del sector pesquer.
Article cinquè.—U. Sens perjudici de les competències
de l’Administració de l’Estat en matèria de pesca, la Junta
de les Canàries ha d’emetre informe de la concessió dels
crèdits a què fa referència l’article tercer, número dos, i,
amb la participació del sector pesquer, ha de realitzar la
planificació i el control del conjunt de les activitats necessàries per al compliment dels fins previstos en aquesta
Llei.
Dos. En la planificació de les activitats esmentades
la indústria conservera s’ha d’adequar a la capacitat
d’extracció del sector.
Article sisè.—Les indústries pesqueres que s’instal·lin
a les Canàries durant aquest període gaudeixen dels
beneficis que les lleis atribueixen als pols o polígons de
desenvolupament industrial.

