
Suplement retrospectiu núm. 1 Any 1979 37

laboral, integrats per un president i dos vocals. Tots ells 
actuen conjuntament. El president és un funcionari públic, 
llicenciat en dret, i els vocals són designats, l’un, pels sin-
dicats de treballadors, i l’altre, per les associacions 
d’empresaris.

Es designa secretari un funcionari públic, que actua 
sense vot.

Els empresaris i treballadors poden sotmetre als tribu-
nals arbitrals laborals totes les controvèrsies, tant indivi-
duals com col·lectives de treball, que sorgeixin entre ells, 
sense altres limitacions que les que s’estableixin regla-
mentàriament.

En els casos i pels motius que reglamentàriament es 
determinin, contra el laude que dictin els àrbitres, es pot 
interposar recurs en els conflictes individuals davant la 
Magistratura de Treball de la localitat, la sentència de la 
qual és ferma, i davant el Tribunal Central de Treball en els 
conflictes col·lectius.

Ferma la decisió arbitral, es pot executar davant la 
Magistratura de Treball del lloc on s’hagi efectuat 
l’arbitratge. Aquesta execució s’ha de portar a efecte de la 
manera que la Llei de procediment laboral estableix per a 
les sentències.

El Govern ha d’aprovar el procediment d’actuació dels 
tribunals arbitrals que s’ajusti, en tot cas, als principis de 
rogació, oralitat, concentració, celeritat i gratuïtat. Així 
mateix ha de regular el règim de recursos.

Es poden crear tribunals als quals es refereix aquest 
article, en localitats on no hi hagi Magistratura de Treball, 
quan el volum d’assumptes ho aconselli.

Article cinquè.–Conciliació obligatòria.

És un requisit previ per a la tramitació de qualsevol 
procediment laboral davant la Magistratura de Treball 
l’intent de realització de l’acte de conciliació a l’Institut de 
Mediació, Arbitratge i Conciliació davant un funcionari 
llicenciat en Dret. L’assistència a aquest acte és obligatòria 
per a les dues parts litigants. Per al seu règim, efectes i 
excepcions cal atenir-se al que preceptuen els articles cin-
quanta, següents i concordants de la Llei de procediment 
laboral, en el que resultin aplicables.

Article sisè.–Mediació.

Els treballadors i empresaris poden sol·licitar a 
l’Institut la designació d’un mediador imparcial en qualse-
vol moment d’una negociació o d’una controvèrsia 
col·lectiva.

L’Administració laboral pot exigir a l’Institut la desig-
nació d’un mediador, quan les circumstàncies ho dema-
nin i amb l’audiència prèvia dels interessats.

Tot això sens perjudici de les facultats que en matèria 
de mediació té atribuïdes la Inspecció de Treball.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–Queda derogat l’article trenta-cinc del Reial 
decret llei de quatre de març de mil nou-cents setanta-set, 
en el que es refereix a la supressió de la conciliació obli-
gatòria.

Segona.–El Govern i el Ministeri de Treball, en l’àmbit 
de les seves respectives competències, poden dictar les 
normes d’aplicació i desplegament d’aquest Reial decret 
llei, que entra en vigor l’endemà de la seva publicació al 
«Butlletí Oficial de l’Estat». Així mateix han de determinar 
l’organització, règim d’actuació i del personal de l’Institut 
i dels seus òrgans.

Tercera.–El ministre de Treball ha de sotmetre a 
l’aprovació del Govern en el termini de sis mesos, amb el 
dictamen previ del Consell d’Estat, un nou text refós de la 
Llei de procediment laboral, en què s’incloguin les modi-
ficacions derivades de la legislació posterior a aquesta, 

s’estableixin les condicions adequades amb vista a una 
regulació perfecta i eficaç del procediment laboral i 
s’elevin les quanties dels dipòsits i sancions que es pre-
veuen en el text esmentat, regularitzant, harmonitzant i 
aclarint els textos legals que han de ser refosos.

Madrid, vint-i-sis de gener de mil nou-cents setanta-
nou.

JUAN CARLOS

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

17464  LLEI 1/1979, de 19 de juliol, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’exercici de 1979. 
(«BOE» 173, de 20-7-1979.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Dels crèdits i les seves modificacions

Article primer.

S’aproven els pressupostos generals de l’Estat per a 
l’exercici econòmic de mil nou-cents setanta-nou, inte-
grats per:

a) El pressupost de l’Estat, en l’estat lletra A del qual, 
de despeses, es concedeixen els crèdits necessaris per 
atendre el compliment de les seves obligacions per un 
import d’un bilió set-cents quaranta-set mil cinc-cents 
milions de pessetes.

Les estimacions dels drets econòmics a liquidar 
durant l’exercici es detallen en l’estat lletra B, d’ingressos, 
per un total d’un bilió sis-cents vuitanta mil milions de 
pessetes.

b) El pressupost dels organismes autònoms de 
l’Estat, de caràcter administratiu, en què es detallen per a 
cada ens els crèdits concedits per atendre el compliment 
de les seves obligacions, per un import total de dos-cents 
quaranta-set mil nou-cents noranta-set milions quatre-
centes setanta-nou mil pessetes.

Els drets liquidables durant l’exercici per cada orga-
nisme es detallen en l’estat d’ingressos, per un import 
global de dos-cents cinquanta-un mil sis-cents quaranta-
un milions dues-centes noranta-dues mil pessetes.

Article segon.

U. Es poden incorporar al pressupost de mil nou-
cents setanta-nou els crèdits anul·lats en exercicis ante-
riors que hagin servit de base per al reconeixement 
d’obligacions d’exercicis tancats, d’acord amb la legisla-
ció aplicable.

A aquest efecte, els departaments ministerials que 
hagin acordat el reconeixement de les obligacions han de 
remetre al Ministeri d’Hisenda, el primer mes de cada tri-
mestre, relacions nominals dels creditors que hagin reco-
negut amb anterioritat, acompanyades dels expedients 
tramitats i de les ordres resolutòries d’aquests, perquè 
s’autoritzi la incorporació dels romanents necessaris per 
al seu abonament en el capítol d’exercicis tancats de les 
seccions corresponents.

La Direcció General de Pressupostos ha de comunicar 
aquestes autoritzacions als ministeris interessats, i tornar 
els expedients perquè puguin  proposar el pagament de 
quantitats reconegudes.
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Dos. S’autoritza el Ministeri d’Hisenda a incorporar 
en el pressupost de l’any mil nou-cents setanta-nou els 
romanents de crèdit de l’exercici precedent, sigui quin 
sigui el capítol en què es produeixin, sempre que proce-
deixin de dotacions fixades en compliment de la Llei 
trenta-dos/mil nou-cents setanta-u, de vint-i-u de juliol, i  
el Reial decret llei cinc/mil nou-cents setanta-set, de vint-i-
cinc de gener.

Article tercer.

El Govern, a proposta del Ministeri d’Hisenda, pot 
autoritzar les transferències de crèdit següents:

U. Les que resultin necessàries com a conseqüència 
de reorganitzacions que afectin els departaments de 
Defensa i Interior, i entre tots els serveis, capítols, articles 
i conceptes dels pressupostos de despeses d’aquests 
departaments, en tot el que es refereixi a dotacions dels 
cossos de seguretat o es tracti de les dotacions fixades en 
l’aplicació de la Llei trenta-dos/mil nou-cents setanta-u, de 
vint-i-cinc de juliol, i el Reial decret llei cinc/mil nou-cents 
setanta-set, de vint-i-cinc de gener.

Dos. Les que resultin escaients a favor dels ens 
preautonòmics, dels crèdits corresponents a les funcions 
i serveis de l’Estat que legalment hagin estat transferides 
a aquests ens, així com les que resultin necessàries com a 
conseqüència de la creació de nous ens preautonòmics.

Tres. Les que, a fi de fer efectiva la incorporació de 
les llengües i els continguts culturals que hi ha en els dife-
rents territoris de l’Estat, s’hagin d’efectuar entre les dife-
rents partides del pressupost de despeses dels ministeris 
d’Educació i Ciència i de Cultura.

Quatre. Les que es derivin del procés de transferèn-
cia regulat pel Reial decret llei trenta-u/mil nou-cents 
setanta-set, de dos de juny.

Cinc. Les que resultin necessàries com a conseqüèn-
cia de reestructuracions de l’Administració acordades de 
conformitat amb la normativa que les reguli i les que es 
derivin de transferències de serveis entre l’Estat i la Segu-
retat Social.

Sis. Les que resultin necessàries per restablir en els 
crèdits del pressupost prorrogat de mil nou-cents setanta-
vuit les dotacions que figuren en l’estat de despeses del 
pressupost per a mil nou-cents setanta-nou, quan aquells 
hagin estat afectats per transferències acordades en virtut 
d’autorització legal.

Set. Les que resultin procedents d’operacions de 
capital entre els capítols sisè i setè d’un mateix servei, així 
com entre aquests capítols de diferents serveis en el 
Ministeri d’Obres Públiques, sempre que s’ajustin a les 
condicions següents:

Que siguin autoritzades pel Consell de Ministres, a 
proposta conjunta dels ministeris d’Hisenda i d’Obres 
Públiques.

Que es doni compte al Congrés dels Diputats de la 
transferència realitzada en el termini dels quinze dies 
següents a l’acord del Consell de Ministres.

Vuit. Les que, a iniciativa del Ministeri d’Educació i a 
proposta del d’Hisenda, acordi el Consell de Ministres 
entre els crèdits de la secció divuit, si l’aplicació de la Llei 
general d’educació i finançament de la reforma educativa 
ho fa necessari, particularment les subvencions per a cen-
tres amb un interès social especial per a zones rurals i 
deprimides, així com per concloure concerts amb els cen-
tres que escaiguin. D’aquestes transferència s’ha de 
donar compte, si s’escau, a la Comissió d’Educació del 
Congrés dels Diputats en el termini de quinze dies des de 
l’acord de transferència.

Les transferències a què es refereix el paràgraf anterior 
no poden superar, en cap cas, el límit que implica la des-
pesa del lloc estatal deduït de les despeses que el mateix 
Ministeri d’Educació destina per a l’ensenyament estatal.

Article quart.

Tenen la condició d’ampliables els crèdits de l’Estat i 
dels organismes autònoms que s’especifiquen a l’annex I 
dels pressupostos generals de l’Estat, amb subjecció al 
que s’expressa en aquest annex.

Article cinquè.

Durant l’exercici de mil nou-cents setanta-nou no es 
poden concedir crèdits extraordinaris ni suplements de 
crèdits per a despeses de l’Estat, per raó d’expedients 
iniciats a partir de l’u de gener de mil nou-cents setanta-
nou que excedeixin l’u coma cinc per cent de les despeses 
previstes en els pressupostos generals de l’Estat.

Article sisè.

S’autoritza el ministre d’Hisenda perquè amb càrrec a 
recursos de finançament exterior pugui habilitar crèdits 
pels imports i per a les finalitats s’indiquen continuació:

U. Sis-cents cinquanta milions de pessetes amb des-
tinació a les inversions del segon projecte de ports a què 
es refereix el Decret llei quatre/mil nou-cents setanta-tres, 
de setze de juliol.

Dos. Nou mil sis-cents milions de pessetes per a les 
dotacions derivades de l’aplicació del Tractat d’amistat i 
cooperació entre Espanya i els Estats Units d’Amèrica de 
vint-i-quatre de gener de mil nou-cents setanta-sis i de 
l’Acord complementari número set, sobre cooperació en 
assumptes de material per a les forces armades, de la 
mateixa data.

Dels crèdits de personal

Article setè.

U. Durant l’exercici econòmic de mil nou-cents 
setanta-nou, l’aplicació dels règims retributius a què es 
refereix el Reial decret llei vint-i-dos/mil nou-cents 
setanta-set, de trenta de març, i dels especials regulats en 
normes dictades a l’empara de les disposicions finals 
d’aquesta norma legal, s’ha d’ajustar al que es disposa en 
aquest article.

Dos. S’hi han d’aplicar les retribucions bàsiques de 
sou, trienni i grau, aquest últim en els casos en què esti-
gui regulat, en les quanties anuals següents: 

Proporcionalitat Sou Un trienni Un grau

    

10 487.200 26.640 21.480
8 389.760 21.312 17.184
6 292.320 15.984 12.888
4 194.880 10.656 8.592
3 146.160 7.992 6.444

 Tres. Durant l’exercici econòmic de mil nou-cents 
setanta-nou no es produeix meritació de cap retribució en 
concepte de grau en funció del temps de serveis efectius 
prestats.

Així mateix, i fins que no es reguli la carrera adminis-
trativa, queda en suspens la fixació de graus inicials pre-
vista en els articles segon, punt dos, b), i sisè, punt dos, 
del Reial decret llei vint-i-dos/mil nou-cents setanta-set, 
de trenta de març, i s’assigna provisionalment amb el 
caràcter de retribució bàsica computable a efectes pas-
sius una quantitat equivalent al vuit per cent del sou 
corresponent a cada índex de proporcionalitat.

Aquesta retribució bàsica es merita mitjançant 
l’aplicació dels mateixos criteris que el grau inicial i es fa 
efectiva amb càrrec als crèdits que figuren en els pressu-
postos per atendre el concepte esmentat.
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El grau, la retribució bàsica provisional a què es refe-
reix el paràgraf anterior i les pagues extraordinàries 
corresponents als índexs de proporcionalitat quatre i tres 
es calculen com si el sou que tinguin assignat fos de dues-
centes setze mil pessetes anuals.

Quatre. Les retribucions complementàries mante-
nen durant mil nou-cents setanta-nou l’estructura i la 
quantia vigents el mil nou-cents setanta-vuit.

No obstant això, i amb la finalitat de finançar un pro-
grama tendent a corregir els desequilibris retributius 
entre el personal docent dins de cada sector educacional, 
el Govern, a proposta dels ministres d’Educació i 
d’Universitats i Recerca, pot revisar la quantia dels com-
plements de mil nou-cents setanta-nou – mil nou-cents 
vuitanta, amb càrrec als crèdits de personal docent del 
Ministeri d’Educació i Ciència, i el Ministeri d’Hisenda 
queda autoritzat a efectuar les transferències que siguin 
necessàries.

Cinc. L’increment de retribucions durant l’exercici de 
mil nou-cents setanta-nou no pot ser inferior a quaranta-
dos mil pessetes anuals integres, exclosos triennis. La 
diferència entre aquesta xifra i els increments derivats de 
l’aplicació del que disposa el número dos d’aquest article 
s’acredita com a retribució complementària, especial i 
transitòria.

Sis. Durant l’exercici de mil nou-cents setanta-nou 
les quanties que es fixin per a les indemnitzacions, pen-
sions de mutilació i recompenses no poden excedir les 
vigents el mil nou-cents setanta-vuit, incrementades com 
a màxim un onze per cent.

Article vuitè.

No obstant el que indica l’article anterior, els incre-
ments que resultin del que disposen els números dos i 
cinc de l’article esmentat s’han d’aplicar en la quantia que 
escaigui a la compensació de retribucions que s’hagi 
reconegut o declarat que tenen el caràcter d’absorbibles 
per futures millores o increments. La compensació s’ha 
de fer, si s’escau, amb càrrec a les retribucions comple-
mentàries.

Article novè.

U. El total de retribucions íntegres anuals dels fun-
cionaris interins experimenta l’increment següent, segons 
l’índex de proporcionalitat assignat al cos de què ocupin 
vacant: 

Índex 
de proporcionalitat

Increment anual

  

10 99.792
8 79.842
6 59.878
4 39.914
3 29.932

 En aquest increment, que s’imputa a retribucions 
bàsiques, és inclosa la millora de les pagues extraor-
dinàries, que no poden ser inferiors a divuit mil pessetes 
cadascuna.

Dos. El personal contractat en règim de dret admi-
nistratiu, i l’eventual, experimenta el mateix increment 
que el personal interí.

Tres. El que disposa l’article setè, número cinc, 
d’aquesta Llei és aplicable al personal a què es refereixen 
els números anteriors.

Article deu.

U. Als efectes de determinació dels havers passius 
dels funcionaris civils i militars, quan el sou establert a 
l’article setè, dos, d’aquesta Llei, que ha de formar part de 
la base reguladora, sigui inferior a dues-centes setze mil 
pessetes, s’entén elevat a aquesta xifra per a la fixació de 
la pensió corresponent.

Dos. En l’actualització dels havers passius causats 
amb anterioritat a l’u de gener de mil nou-cents setanta-
nou, s’ha de tenir en compte el que disposa el número 
anterior.

Tres. En cap cas el percentatge d’increment dels 
havers passius dels funcionaris a què es refereix l’article 
setè d’aquesta Llei no pot ser inferior a l’onze per cent 
respecte del corresponent a mil nou-cents setanta-vuit.

Quatre. Les pensions causades amb posterioritat a 
l’u de gener de mil nou-cents setanta-nou no poden ser 
inferiors a les que resultin d’aplicar el que disposa el 
número anterior.

Article onze.

A partir de l’u de gener de mil nou-cents setanta-nou 
els mínims de percepció de les pensions de classes passi-
ves es fixen en les quantitats mensuals següents: en dotze 
mil cent vint pessetes per a les pensions de jubilació i de 
retir i en set mil nou-centes cinquanta per a les pensions 
familiars.

Article dotze.

Els funcionaris públics al servei de l’Administració de 
l’Estat o dels seus organismes autònoms que hagin obtin-
gut autorització per compatibilitzar la seva plaça amb una 
altra de caràcter docent i no estiguin afectats per una pos-
terior declaració legal d’incompatibilitat, o excepcional-
ment obtinguin en endavant l’autorització indicada, tenen 
dret a percebre en concepte de gratificació el sou i una 
quantitat equivalent al vuit per cent del que correspongui 
a la plaça de caràcter docent, d’acord amb el que estableix 
el número dos de l’article setè, amb càrrec a les dotacions 
del capítol primer, article onze, sense que aquestes remu-
neracions donin dret a pagues extraordinàries.

Aquests conceptes retributius es perceben en el vui-
tanta per cent de l’import fixat a l’article setè, número dos.

Article tretze.

Durant l’exercici de mil nou-cents setanta-nou no es 
pot contractar personal laboral amb càrrec a crèdits 
d’inversions.

No obstant això, i excepcionalment quan els departa-
ments ministerials i els organismes autònoms realitzin, 
per administració directa i per aplicació de la legislació de 
contractes d’estat, les obres o els serveis corresponents a 
alguna de les inversions incloses en el seu pressupost, i 
per executar-les necessitin contractar personal, els paga-
ments per aquest concepte es poden imputar als respec-
tius crèdits d’inversions.

L’expedient tramitat a aquest efecte s’ha de remetre al 
Ministeri d’Hisenda perquè autoritzi el que escaigui, amb 
caràcter previ a la contractació del personal. En l’expedient 
s’ha d’acreditar de forma escaient la necessitat ineludible 
de procedir a la contractació, pel fet de no disposar de 
personal fix a aquest efecte.

En els contractes que inexcusablement s’han de for-
malitzar per escrit s’ha de fer constar el seu caràcter labo-
ral, d’acord amb la legislació vigent, l’obra o el servei 
concret per a l’execució del qual es contracta i el temps de 
durada, que no pot excedir el d’execució de l’obra o servei 
de què es tracti, sense que en cap cas aquests contractes 
no determinin dret a favor del personal respectiu més 
enllà dels límits fixats en aquests.
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Article catorze.

U. Amb l’objecte de regularitzar la situació del perso-
nal laboral contractat amb caràcter temporal en exercicis 
anteriors i que hagi adquirit fixesa en l’ocupació incorpo-
rant-se a les plantilles de personal laboral fix de cada 
ministeri o organisme, les retribucions d’aquest personal 
han de quedar incloses en els crèdits que per remunera-
cions de personal laboral apareixen en el pressupost del 
ministeri o organisme corresponent.

Dos. Durant l’exercici de mil nou-cents setanta-nou 
el Govern, respecte al personal laboral contractat amb 
caràcter temporal en exercicis anteriors que encara no 
hagi adquirit fixesa en l’ocupació i hi tingui dret, ha de 
determinar el personal que pot passar a les plantilles del 
personal laboral fix del respectiu ministeri o organisme, a 
iniciativa del departament corresponent i a proposta del 
d’Hisenda.

Tres. Durant l’exercici de mil nou-cents setanta-nou, 
cada ministeri o organisme ha d’iniciar els corresponents 
expedients de transferència amb la finalitat que tot el per-
sonal laboral percebi les seves retribucions amb càrrec a 
un crèdit únic del ministeri o organisme, que han de ser 
autoritzats pel Ministeri d’Hisenda, i n’ha de donar compte 
a la Comissió de Pressupostos del Congrés dels Diputats.

Article quinze.

U. Per poder variar el règim econòmic del personal 
laboral, en cas de modificació del salari mínim interpro-
fessional, disposat amb caràcter general o d’aplicació al 
personal laboral al servei de l’Estat o dels seus organis-
mes autònoms de reglamentacions de treball, ordenan-
ces laborals i convenis col·lectius que afectin tota la 
branca d’activitat del personal laboral afectat, supòsit a 
què es refereix el número tres de l’article cinquè de la Llei 
trenta-vuit/mil nou-cents setanta-tres, de dinou de desem-
bre, en la redacció donada per l’article vint-i-set del Reial 
decret llei disset/mil per l’article vint-i-set del nou-cents 
setanta-set, de quatre de març, només és necessària la 
tramitació, si s’escau, de l’expedient d’habilitació de 
crèdit oportú.

Dos. No obstant això, per poder modificar o trami-
tar noves reglamentacions de treball i ordenances labo-
rals, així com per poder modificar nous convenis 
col·lectius que afectin exclusivament el personal laboral 
al servei de l’Administració de l’Estat, dels seus organis-
mes autònoms o de societats estatals, compreses en 
l’apartat quatre de l’article vuitanta-set de la Llei general 
pressupostària, supòsit a què es refereix el número u de 
l’article cinquè de la Llei trenta-vuit/mil nou-cents 
setanta-tres, de dinou de desembre, en la redacció 
donada per l’article vint-i-set del Reial decret llei disset/
mil nou-cents setanta-set, de quatre de març, és neces-
sari que el departament ministerial corresponent sotmeti 
el respectiu expedient a l’informe previ del Ministeri 
d’Hisenda.

Les variacions que resultin necessàries en els crèdits 
del pressupost de l’Estat o dels organismes autònoms 
s’han de tramitar de la forma prevista a la Llei general 
pressupostària.

Article setze.

Les vacants que es produeixin a les plantilles o en pla-
ces declarades «a extingir» o «a amortitzar», compreses 
com a tals en les diferents seccions dels pressupostos de 
l’Estat, queden amortitzades en el mateix moment en què 
s’originin, i d’acord amb les disposicions de cada servei, 
sempre que no hi hagi petició de reingrés formulada per 
funcionaris amb dret a ocupar-les;  es prohibeix fer nous 

nomenaments amb càrrec als respectius crèdits, encara 
que aquests no s’anul·lin fins a la fi de l’exercici.

S’exceptuen d’aquesta prohibició els nomenaments 
que originin el pas del personal d’altres situacions a les 
de «a extingir» o «a amortitzar», previst mitjançant la 
inclusió de nous crèdits a les seccions que correspongui.

Per fer efectiu en els seus respectius terminis els sous 
o emoluments de qualsevol classe que aquest personal 
tingui assignat, és indispensable que la nòmina o els 
documents acreditatius d’aquests siguin intervinguts per 
l’interventor delegat del ministeri, centre o dependència a 
què els interessats estiguin adscrits.

Els caps de serveis en què aquest personal exerceixi la 
seva tasca són responsables, juntament amb els interven-
tors i els ordenadors de pagaments, dels havers i altres 
meritacions que s’acreditin a aquest personal, contraven-
int el que disposa aquest article.

La facultat ordenadora d’aquests pagaments s’atribueix 
exclusivament a l’Ordenació Central de Pagaments dels 
ministeris civils i a l’Ordenació de Pagaments Militars.

Dels crèdits d’inversions 

Article disset.

U. Si les dotacions contingudes en els capítols rela-
tius a despeses consumptives són insuficients per atendre 
al volum real de despeses derivades de l’entrada en servei 
o funcionament normal de les inversions, es poden habili-
tar excepcionalment les dotacions per a les dites despeses 
complementàries així ocasionades, amb càrrec als crèdits 
existents en el pressupost per a inversions reals de natura-
lesa semblant a les que van originar la despesa.

Dos. Per determinar la qualificació de despeses con-
sumptives que han de tenir aquesta consideració es 
requereix que els departaments ministerials ho proposin i 
justifiquin al Ministeri d’Hisenda, al titular del qual 
s’autoritza perquè, una vegada efectuada la seva classifi-
cació, realitzi la transferència o les transferències que 
escaiguin als conceptes dels corresponents capítols, si es 
coneix el detall de les despeses, o, si no, a l’article vint-i-
nou, «Dotacions per a serveis nous», amb la creació dels 
conceptes que siguin necessaris. Quant a «Personal», les 
transferències s’han d’efectuar al capítol i article que 
escaiguin, una vegada hagi establert la llei les places que 
sigui necessari crear. Aquesta formalitat legal no és apli-
cable quan es tracti del personal laboral. D’aquestes 
transferències s’ha de donar compte a la Comissió de 
Pressupostos del Congrés dels Diputats.

Article divuit.

L’aplicació dels percentatges assenyalats a l’article 
setanta-u de la Llei general pressupostària, quan es tracti 
de l’execució per anualitats d’obres que siguin competèn-
cia de les juntes i comissions administratives de Ports, 
s’ha de realitzar sobre la base de les xifres globals consig-
nades per als organismes esmentats en aquest exercici, 
en els corresponents capítols d’inversions, tant si el seu 
finançament prové dels crèdits que figuren en el capítol 
setè d’aquests pressupostos generals de l’Estat, com si es 
deriva dels fons propis dels organismes assenyalats 
inclosos en els seus pressupostos.

El Ministeri d’Hisenda ha de dictar les normes comple-
mentàries que puguin resultar necessàries per al compli-
ment del que disposa aquest article.

Article dinou.

U. Al servei de la política economicosocial s’habiliten 
les dotacions següents:

Primer. Setanta-cinc mil milions de pessetes per 
finançar programes d’inversions públiques que aprovi el 
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Govern en els termes previstos a l’article cinquanta-set de 
la Llei general pressupostària.

Segon. Vint mil milions de pessetes a través del fons 
de compensació per a realització d’inversions, a distribuir 
per les Corts Generals.

Tercer. Nou mil cinc-cents milions de pessetes per 
finançar programes de creació de llocs de treball mit-
jançant subvencions a inversions que portin a terme les 
empreses, especialment a través de les petites i mitjanes, 
tant en regions en què a conseqüència de reestructura-
cions de sectors s’origini un augment extraordinari en el 
nivell de desocupació, com en el medi rural.

El Govern, a iniciativa dels òrgans competents i a pro-
posta del Ministeri d’Hisenda, prenent com a base 
l’evolució de la situació economicosocial, ha d’autoritzar 
la utilització i les transferències de crèdits que resultin 
necessàries per a l’execució del que disposen els apartats 
precedents.

Dos. El finançament de les dotacions a què es refe-
reix el número anterior s’ha de realitzar parcialment i fins 
a la xifra de setanta mil milions de pessetes amb càrrec a 
l’emissió de deute interior, prevista a l’article vint-i-u 
d’aquesta Llei, i la resta mitjançant avançaments al Tresor 
del Banc d’Espanya.

De les operacions financeres

Article vint.

U. L’import total dels avals a prestar per l’Estat 
durant l’exercici de mil nou-cents setanta-nou, per raó 
d’operacions de crèdit exterior de qualsevol naturalesa, 
no pot excedir de seixanta-cinc mil milions de pessetes.

No s’ha d’imputar al límit esmentat l’import dels avals 
que es prestin amb motiu del refinançament o substitució 
d’operacions de crèdit que impliquin cancel·lació d’avals 
concedits anteriorment.

Dos. S’autoritza la concessió de garanties per l’Estat 
a l’Institut Nacional d’Indústria durant l’exercici de mil 
nou-cents setanta-nou, quant a les obligacions a emetre a 
l’interior pel dit Institut en aquest exercici, per un import 
màxim de trenta mil milions de pessetes.

Així mateix s’autoritza la concessió de garanties per 
l’Estat a la Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols, 
quant als crèdits que concerti a l’interior la societat estatal 
esmentada durant aquest exercici i per un import màxim 
de cinc mil milions de pessetes.

Tres. S’autoritza l’Institut Nacional d’Indústria a 
prestar avals durant l’exercici de mil nou-cents setanta-
nou, en relació amb les operacions de crèdit que concer-
tin les societats mercantils, en el capital de les quals parti-
cipa, fins a un límit màxim de vuitanta-dos mil milions de 
pessetes.

Article vint-i-u.

U. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del 
ministre d’Hisenda:

Primer. Emeti deute públic de l’Estat interior, amortit-
zable, per un import de quaranta-dos mil milions de pes-
setes, ampliable fins a setanta mil milions, en la mesura 
que no s’utilitzi el deute del Tresor interior, amortitzable, 
l’emissió del qual s’autoritza fins a un import màxim en 
circulació de vint-i-vuit mil milions de pessetes. Ambdós 
deutes, de l’Estat i del Tresor, es destinen a finançar par-
cialment les dotacions a què es refereix l’article dinou 
d’aquesta Llei.

El deute del Tresor pot estar representat tant en títols-
valors com per anotacions en comptes i el seu termini de 
reemborsament no pot ser inferior a tres mesos. Tant en 

l’emissió com en la transmissió o negociació del deute del 
Tresor no és necessària la intervenció de fedatari públic.

Segon. Emeti deute exterior per un import de vint-i-
dos mil milions de pessetes per finançar inversions inclo-
ses en el pressupost de despeses de l’Estat.

Tercer. Concerti operacions de crèdit exterior per un 
import de nou mil sis-cents milions de pessetes per 
finançar les dotacions derivades de l’aplicació del Tractat 
d’amistat i cooperació entre Espanya i els Estats Units 
d’Amèrica, de vint-i-quatre de gener de mil nou-cents 
setanta-sis, i de l’Acord complementari número set, sobre 
cooperació en assumptes de material per a les forces 
armades, de la mateixa data.

Quart. Emeti cèdules per a inversions fins a una xifra 
màxima de dos-cents deu mil milions de pessetes, per 
finançar la dotació del Tresor al crèdit oficial i atendre els 
reemborsaments de cèdules conforme al que estableixen 
els respectius quadres d’amortització.

Cinquè. Procedeixi a refinançar i/o substituir opera-
cions de crèdits concertats en exercicis anteriors quan, 
per alteració de les condicions de mercat, sigui possible 
obtenir economia en la càrrega financera, així com que 
procedeixi al reemborsament anticipat d’operacions de 
crèdit amb la mateixa finalitat, sense substituir-les per 
altres, quan la situació de la reserva de divises així ho 
aconselli. En aquest supòsit s’han d’habilitar els correspo-
nents crèdits en la secció de deute públic.

Dos. S’autoritza el ministre d’Hisenda per assenyalar 
el tipus d’interès, condicions, exempcions i altres caracte-
rístiques de les operacions d’endeutament assenyalades 
en l’apartat anterior i per formalitzar, si s’escau, en repre-
sentació de l’Estat, aquestes operacions.

Tres. S’autoritza els organismes autònoms que figu-
ren a l’annex II dels pressupostos generals de l’Estat, i per 
una xifra total de cent vint-i-tres mil tres-cents vuit mil 
milions nou-centes tretze mil pessetes, a concertar durant 
mil nou-cents setanta-nou operacions de crèdits pels 
imports respectius que s’indiquen en l’annex esmentat.

Quatre. El Govern ha de donar compte a la Comissió 
de Pressupostos del Congrés de totes i cadascuna de les 
operacions de crèdit realitzades a l’empara de les autorit-
zacions previstes en el número u. El ministre d’Hisenda, 
amb l’informe previ del ministre titular del departament 
del qual, en cada cas, depengui l’organisme autònom, ha 
de donar compte així mateix a la Comissió esmentada de 
les operacions de crèdit a què es refereix el número dos.

Article vint-i-dos.

U. La dotació global del Tresor al crèdit oficial el mil 
nou-cents setanta-nou és de cent quaranta mil milions de 
pessetes. La part d’aquesta dotació que temporalment o 
definitivament durant l’exercici esmentat no pugui ser 
coberta mitjançant la col·locació de cèdules d’inversions 
pot ser finançada mitjançant avançaments del tresor.

Dos. A la dotació assenyalada en l’apartat anterior 
s’han d’addicionar les quantitats que expressament aprovin 
les Corts per a la concessió de crèdits de l’Estat espanyol a 
altres estats o institucions estrangeres, l’execució dels quals 
es canalitza a través de l’Institut de Crèdit Oficial.

Tres. Pel crèdit oficial es poden destinar fins a deu 
mil milions de pessetes a la concessió de crèdits amb des-
tinació al fons d’ajuda al desenvolupament.

Quatre. El Govern ha de tenir en compte en la distri-
bució del crèdit oficial les previsions de la Llei setanta-u/
mil nou-cents setanta-vuit per al desenvolupament de la 
pesca a les Canàries.

Article vint-i-tres.

S’autoritza el Govern a ampliar en vint mil milions de 
pessetes la dotació esmentada a l’apartat u de l’article 
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anterior amb destinació a finançar els sectors naval i side-
rúrgic i altres en crisis i actuacions urgents dels municipis.

Article vint-i-quatre.

L’import màxim de la moneda metàl·lica en circulació 
durant l’exercici de mil nou-cents setanta-nou es fixa en 
quaranta mil milions de pessetes.

Normes complementàries 

Article vint-i-cinc.

Les quantitats que amb càrrec a les dotacions consig-
nades a l’article setè es lliurin als organismes que figura-
ven a l’estat lletra C del pressupost del bienni mil nou-
cents seixanta-dos – mil nou-cents seixanta-tres meriten 
interès a favor de l’Estat al tipus del quatre per cent 
anual.

S’autoritza el Govern perquè, a proposta del Ministeri 
d’Hisenda, pugui:

a) Exceptuar la meritació d’aquest interès o reduir-ne 
el tipus quan es tracti de dotacions que els organismes 
hagin d’emprar necessàriament en finalitats improducti-
ves per a aquests, i

b) Estendre a altres organismes de l’Administració el 
que disposa aquest article.

Article vint-i-sis.

Els crèdits que hagin de ser emprats en l’execució 
d’obres o serveis de caràcter eminentment provincial o 
local els ha d’assenyalar el Govern, a proposta dels depar-
taments ministerials interessats, i amb l’informe previ 
d’Hisenda.

S’autoritza el Consell de Ministres perquè, a proposta 
de la Subcomissió de Plans Provincials d’Obres i Serveis, 
amb càrrec al crèdit de plans provincials, assigni les quan-
titats per al pagament d’interessos i amortització de les 
operacions de crèdit concertades entre la Mancomunitat 
de Diputacions de Règim Comú i el Banc de Crèdit Local, 
per al Pla de condicionament i construcció de camins veï-
nals i per a la construcció, ampliació i millora de centres 
hospitalaris dependents de les diputacions, així com per-
què, amb càrrec al mateix crèdit, assigni el pagament 
d’interessos i amortitzacions d’altres préstecs que amb 
aquelles finalitats pugui concertar la Mancomunitat 
esmentada, amb l’autorització prèvia del Consell de 
Ministres.

Les despeses de sosteniment de les comissions pro-
vincials de col·laboració de l’Estat amb les corporacions 
locals les han d’abonar les delegacions d’Hisenda, amb 
imputació al crèdit pressupostari de plans provincials, 
una vegada l’ordenació central de pagaments hagi 
comptabilitzat els manaments oportuns.

L’execució dels plans aprovats amb anterioritat a la 
vigència de la Llei quaranta-nou/mil nou-cents setanta-
quatre, de dinou de desembre, amb càrrec als crèdits de 
l’exercici mil nou-cents setanta-cinc, s’ha de realitzar 
d’acord amb les normes establertes a l’article cinquanta-u 
de la Llei de pressupostos generals de l’Estat, número 
trenta-u/mil nou-cents setanta-tres, de dinou de desem-
bre, i acords adoptats en el seu compliment pel Consell de 
Ministres.

Article vint-i-set.

S’autoritza el Banc de Crèdit Local d’Espanya perquè 
concerti amb les corporacions locals operacions especials 
de crèdit per al finançament de pressupostos extraordina-
ris de liquidació de deutes a trenta-u de desembre de mil 
nou-cents setanta-vuit, en la forma i les condicions que 
determini el Govern i fins a un import de seixanta mil 

milions de pessetes, que es computen dins del límit 
màxim de dotació global del Tresor al crèdit oficial autori-
tzat per aquesta Llei.

Article vint-i-vuit.

Els subjectes passius de l’impost sobre societats 
poden actualitzar, sense meritació d’aquest impost, els 
valors dels seus actius fixos materials que figurin en la 
seva comptabilitat a trenta-u de desembre de mil nou-
cents setanta-vuit; per a la seva realització s’han d’ajustar 
a les normes que els siguin aplicables contingudes al 
capítol primer de la Llei de regularització de balanços, text 
refós de dos de juliol de mil nou-cents seixanta-quatre, 
amb les modificacions que s’assenyalen.

a) Els coeficients màxims de regularització a què es 
refereix l’article deu del text esmentat són els següents: 

Any d’adquisició de l’element
Coefi cient màxim 
de regularització

  

1942 i anteriors  . . . . . . . . . . . . . . . . 37,24
1943 a 1946  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,06
1947 a 1950  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,61
1951 a 1955  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,45
1956 a 30-6-59  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,70
1-7-59 a 1960  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,46
1961  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,10
1962  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,91
1963 i 1964  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,72
1965 a 1967  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,35
1968 a 1970  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,89
1971  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,51
1972  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,29
1973  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,01
1974  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,86
1975  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,61
1976  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,41
1977  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,18
1978  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

 b) No són aplicables en tot cas els articles segon, 
tretze, catorze, quinze, disset, divuit i vint-i-tres del text 
refós de dos de juliol de mil nou-cents seixanta-quatre.

Article vint-i-nou.

Totes les operacions de regularització es poden realit-
zar fins al trenta-u de desembre de mil nou-cents setanta-
nou, i les amortitzacions sobre els nous valors comencen 
a computar a partir de la data en què es comptabilitzin les 
operacions esmentades.

Article trenta.

En cap cas no es poden acollir al règim tributari de 
regularització a què es refereix aquesta Llei la incorpora-
ció d’actius ocults, l’eliminació de passius ficticis i altres 
operacions a què es refereix l’article tretze del text refós.

En conseqüència, la realització de les operacions indi-
cades comporta la meritació dels tributs corresponents, 
així com la imposició de les sancions que escaiguin, inclo-
ses les derivades de la legislació de contraban i de delic-
tes monetaris.

Article trenta-u.

El Govern ha de determinar, en el termini de tres 
mesos, la destinació dels resultats de les operacions 
d’actualització, que han de constar en els llibres de 
l’empresa amb la denominació «Actualització Llei de pres-
supostos de mil nou-cents setanta-nou».
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Article trenta-dos.

U. Les inversions que realitzin els subjectes passius de 
l’impost sobre societats, que creïn nous llocs de treball, 
tenen dret a la deducció de:

a) El quinze per cent de l’import d’aquestes inver-
sions, i

b) El vint-i-cinc per cent dels sous, salaris i càrregues 
socials que per un període de dos anys abonin en relació 
amb el nou personal.

Dos. Per gaudir de la deducció a què es refereix el 
número anterior, en tot cas s’han de complir les condi-
cions següents:

a) Que aquestes inversions es realitzin en el termini 
comprès entre el dia u de juliol de mil nou-cents setanta-nou 
i el trenta-u de desembre de mil nou-cents setanta-nou.

b) Que aquestes inversions es realitzin en actius 
fixos nous.

c) Que aquestes inversions originin un increment de 
la plantilla de l’empresa per damunt del nivell d’aquesta 
el dia primer de juny de mil nou-cents setanta-nou, i que 
aquest augment es mantingui almenys els anys mil nou-
cents vuitanta – mil nou-cents vuitanta-u.

Tres. La deducció a què es refereix el número u ante-
rior s’aplica sobre la quantitat líquida resultant d’efectuar 
en la quota íntegra les deduccions a què es refereixen els 
números u i dos de l’article vint-i-quatre de la Llei 
seixanta-u/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-set de 
desembre. Aquesta deducció té el límit del quaranta per 
cent d’aquesta quantitat liquidada.

Quatre. La quantitat deduïble que excedeixi els límits 
a què es refereix el número anterior es pot deduir successi-
vament de les quotes corresponents als tres exercicis 
següents, respecte, en tot cas, dels límits esmentats.

Article trenta-tres.

Els subjectes passius de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, titulars de béns fiscalment amortitzables, 
poden computar les seves amortitzacions sobre el valor 
amb què aquests figurin en la declaració de l’impost extraor-
dinari sobre el patrimoni de mil nou-cents setanta-vuit, sem-
pre que tinguin el caràcter d’actius fixos materials.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. S’aprova el pressupost resum dels organis-
mes autònoms de l’Estat amb caràcter comercial, indus-
trial i financer, en què es detallen per a cada ens les dota-
cions, amb l’avaluació de les necessitats per al 
desenvolupament de les seves activitats en l’exercici, per 
un import total de nou-cents cinquanta-vuit mil nou-cents 
vint-i-tres milions quatre-centes vuitanta-quatre mil pes-
setes, així com els recursos estimats per a cadascun de 
aquests ens, l’import total dels quals ascendeix a la suma 
de nou-cents cinquanta-vuit mil nou-cents vint-i-tres 
milions quatre-centes vuitanta-quatre mil pessetes.

Segona. S’aprova el pressupost resum de la Segure-
tat Social per a l’any mil nou-cents setanta-nou, important 
les despeses per atendre la totalitat de les seves obliga-
cions, tant en règim general com en règims especials, un 
bilió cinc-cents noranta-set mil cent setanta-dos milions 
de pessetes.

Els recursos previstos per a l’exercici es xifren en un 
bilió cinc-cents noranta-set mil cent setanta-dos milions 
de pessetes.

El Govern ha d’adoptar les mesures oportunes perquè 
abans del trenta-u de desembre de mil nou-cents setanta-
nou, siguin reintegrats a les corresponents entitats, ser-
veis i altres organismes de la Seguretat Social els funcio-
naris i altres persones d’aquests, sigui quina sigui la 
naturalesa del seu vincle, que actualment presten els seus 

serveis a l’Administració estatal, local o institucional. 
Queda prohibida a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei de pressupostos l’agregació de nou personal de la 
Seguretat Social a altres esferes de l’Administració 
pública.

Tercera. S’amplia el control de l’assignació de recur-
sos a través de pressupostos per programes durant mil 
nou-cents setanta-nou en les seccions d’Educació, Uni-
versitats i Agricultura.

Quarta. En el termini d’un any, comptat a partir de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, s’han de remetre al Consell 
d’Estat els reglaments a què fa referència la regla tercera de 
l’article setanta-sis de la Llei general pressupostària.

Constitueix un dels criteris informadors d’aquest la des-
centralització dels pagaments, amb la finalitat d’aconseguir 
la màxima agilitat possible en la seva realització.

ANNEX I

Crèdits ampliables

Es consideren ampliables, fins a una suma igual a 
l’import de les obligacions que es reconeguin, amb el com-
pliment previ de les formalitats legalment establertes, o 
que s’estableixin, els crèdits que es detallen a continuació:

A) Pressupostos de l’Estat.

U. Els que, en la secció zero tres, «Deute públic», es 
destinin al pagament d’interessos, amortització i despe-
ses dels deutes de l’Estat, del Tresor o dels especials que 
hi hagi. Els pagaments d’aquesta secció s’apliquen sem-
pre al pressupost de l’exercici econòmic de mil nou-cents 
setanta-nou.

Dos. Tots els de la secció zero quatre, «Classes pas-
sives», i els que, amb la mateixa finalitat, figurin compre-
sos en les seccions corresponents als departaments 
ministerials.

Tres. Els compresos en les seccions relatives als 
departaments ministerials i en la de «Despeses de diver-
sos ministeris», amb destinació a satisfer:

a) La indemnització per residència que meriti el per-
sonal en els punts en què s’hagi reconegut aquest dret, 
conforme a la legislació vigent.

b) Les quotes de la Seguretat Social i el complement 
familiar (ajuda o indemnització familiar), d’acord amb els 
preceptes en vigor, així com el subsidi familiar del personal 
adscrit als serveis de l’Estat amb dret a percebre’l, i també 
l’aportació de l’Estat al règim de previsió social dels funcio-
naris públics civils i militars, establert per les lleis vint-i-
vuit/mil nou-cents setanta-cinc i vint-i-nou/mil nou-cents és 
setanta-cinc, de vint-i-set de juny, i el Reial decret llei setze/
mil nou-cents setanta-vuit, de set de juliol.

c) Els crèdits destinats al pagament de jornals, en el 
que necessitin ser incrementats com a conseqüència 
d’elevacions salarials disposades durant l’exercici per 
modificació del salari mínim interprofessional disposada 
amb caràcter general, per aplicació de reglamentacions 
de treball, ordenances, convenis col·lectius o decisions 
arbitrals obligatòries que siguin d’aplicació al personal de 
caràcter laboral.

d) Els crèdits la quantia dels quals es moduli per la 
recaptació obtinguda en taxes o exaccions parafiscals que 
dotin conceptes integrats en els pressupostos de l’Estat.

e) Els crèdits que es financin amb la taxa sobre els 
jocs de sort, envit o atzar, d’acord amb el que disposa el 
número setè de l’article tercer del Reial decret llei setze/
mil nou-cents setanta-set, de vint-i-cinc de febrer, pel que 
fa als rendiments que realment s’obtinguin en l’exercici 
econòmic.

f) Els triennis derivats del còmput del temps de ser-
veis realment prestats a l’Administració.
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Quatre. En la secció vint-i-quatre, «Ministeri de 
Transports i Comunicacions», els destinats al pagament 
de les atencions següents:

a) Despeses de transferències, girs i altres d’anàlegs 
dels serveis de gir postal.

b) Indemnitzacions reglamentàries per pèrdues o 
sostraccions de correspondència certificada o assegu-
rada, fons i efectes del gir postal i altres de derivats, amb 
relació a expedients que resolguin dins de l’exercici.

c) Comptes de vals resposta i pagament de saldos 
de correspondència postal internacional i dels drets per 
expedició de girs internacionals, els comptes dels quals 
es tanquin o liquidin dins de l’exercici.

d) Despeses de transferències, segells i certifica-
cions en el Servei del Gir Telegràfic.

e) Saldos de la correspondència telegràfica, radiote-
legràfica o telefònica internacional o interior, els comptes 
dels quals es liquidin durant l’exercici.

f) Anivellament del capital del gir telegràfic pels 
menyscaptes soferts a causa de l’extraviament, frau, 
robatori o incidències del servei.

Cinc. A la secció vint-i-sis, «Ministeri de Cultura», el 
destinat a dotar el «Fons de protecció a la cinematografia 
i teatre», en funció de la recaptació que es realitzi en el 
Tresor pels diferents recursos que, conforme a la legisla-
ció en vigor, serveixin de base per determinar el xifratge 
d’aquest crèdit.

Sis. En la secció quinze, «Ministeri d’Hisenda», els 
destinats al pagament dels premis de cobrança de les 
contribucions, impostos i arbitris, la recaptació dels quals 
és a càrrec de la hisenda pública, i al de premis o partici-
pacions en funció de la recaptació, en les condicions que 
els mateixos conceptes determinin, així com al dels efec-
tes timbrats, bitllets, llistes i altres documents del Servei 
de Loteries i, en general, de tots els documents, que pugui 
requerir l’administració i cobrança de contribucions i 
taxes de l’Estat.

Set. A la secció trenta-u, «Despeses de diversos 
ministeris», els destinats al pagament de:

a) Participacions en contribucions i impostos en fun-
ció de la seva recaptació, que s’hagin de satisfer a corpo-
racions locals.

b) Altres drets legalment establerts a favor de les 
corporacions locals.

La dotació del crèdit a què es refereix l’apartat d) del 
número tres és estimativa, i la seva disponibilitat queda 
supeditada a la xifra d’ingressos que s’obtinguin per 
cadascuna de les taxes o exaccions parafiscals que els 
modulin.

Els diferents crèdits compresos en aquest article, que 
es doten en funció de determinades recaptacions, es 
poden ampliar en la suma dels ingressos obtinguts l’any 
mil nou-cents setanta-vuit, que excedeixin la dotació 
assignada al corresponent concepte pressupostari en 
l’exercici esmentat.

Tots els crèdits compresos en aquest annex, excepte 
els inclosos en els apartats a) i b) del número quatre, es 
poden destinar al pagament d’obligacions legalment ori-
ginades en exercicis anteriors.

B) Pressupostos d’organismes autònoms.

U. La indemnització per residència que meriti el per-
sonal en els punts en què s’hagi reconegut aquest dret, 
conforme a la legislació vigent.

Dos. Les quotes de la Seguretat Social i el comple-
ment familiar (ajuda o indemnització familiar), d’acord 
amb els preceptes en vigor, així com el subsidi familiar del 
personal adscrit als serveis de l’Estat amb dret a percebre’l, 
i també l’aportació de l’Estat al règim de previsió social 
dels funcionaris públics, civils i militars, establert per les 

lleis vint-i-vuit/mil nou-cents setanta-cinc i vint-i-nou/mil 
nou-cents setanta-cinc, de vint-i-set de juny.

Tres. Els crèdits destinats al pagament de jornals en 
el que necessitin ser incrementats com a conseqüència 
d’elevacions salarials disposades durant l’exercici per 
modificació del salari mínim interprofessional disposada 
amb caràcter general, per aplicació de reglamentacions 
de treball, ordenances, convenis col·lectius o decisions 
arbitrals obligatòries que siguin d’aplicació al personal de 
caràcter laboral.

Quatre. Els crèdits la quantia dels quals es moduli 
per la recaptació obtinguda en taxes i exaccions parafis-
cals que dotin conceptes integrats en el pressupost del 
respectiu organisme, així com els que es financin amb la 
taxa sobre els jocs de sort, envit o atzar a què es refereix 
l’apartat e) del punt A) precedent.

ANNEX II

Operacions de crèdit autoritzades als organismes 
autònoms

Ministeri de Justícia

Patronat de Cases de Funcionaris: Cent cinquanta 
milions de pessetes.

Ministeri de Defensa

Patronat de Cases Militars: Cinc-cents setanta-sis 
milions noranta mil pessetes.

Patronat de Cases de l’Armada: Vuit-cents vuitanta-
quatre milions quatre-centes setanta mil pessetes.

Patronat de Cases del Ram de l’Aire: Sis-cents milions 
de pessetes.

Ministeri d’Hisenda

Patronat de Cases de Funcionaris. Trenta-tres milions 
de pessetes.

Ministeri de l’Interior

Patronat Nacional de Cases del Ministeri: Sis-cents 
milions de pessetes.

Patronat d’Habitatges de la Policia Armada: Cent vui-
tanta-set milions cinc-centes setanta-vuit mil pessetes.

Patronat d’Habitatges de la Guàrdia Civil: Trenta 
milions de pessetes.

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme

Junta del Port i Ria de Bilbao: Cinc-cents cinquanta-
dos milions de pessetes.

Confederació Hidrogràfica del Guadiana: Dos-cents 
setanta-nou milions cent setanta-una mil pessetes.

Confederació Hidrogràfica del Tajo: Dos-cents 
cinquanta milions de pessetes.

Mancomunitat dels Canals del Taibilla: Quatre-cents 
vint-i-cinc milions de pessetes.

Patronat de Cases de Funcionaris i Empleats del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme: Set-cents 
cinquanta milions de pessetes.

Ministeri d’Educació i Ciència

Patronat de Cases: Sis-cents quaranta-set milions sis-
centes quatre mil pessetes.

Ministeri de Treball

Patronat d’Habitatges: Dos-cents setanta-set milions 
de pessetes
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Ministeri d’Indústria i Energia

Institut Nacional d’Indústria: Vint-i-vuit mil milions de 
pessetes.

Ministeri d’Agricultura

Servei Nacional de Productes Agraris.
Préstecs a llarg termini del Banc de Crèdit Agrícola per 

a les millores d’emmagatzematge: Tres-cents milions de 
pessetes.

Institut de Reforma i Desenvolupament Agrari. Prés-
tecs del Banc de Crèdit Agrícola acollits a la legislació de 
l’organisme: Set mil cent cinquanta milions de pessetes.

Patronat de Cases de Funcionaris: Trenta milions de 
pessetes.

Ministeri de Comerç i Turisme

Patronat de Cases: Trenta milions de pessetes.

Ministeri d’Economia

Institut de Crèdit Oficial: Vuitanta mil milions de pes-
setes.

L’Institut de Crèdit Oficial pot acudir al mercat de capi-
tals fins a un import de vint mil milions de pessetes, amb 
l’objecte de finançar préstecs per a habitatges.

Ministeri de Transports i Comunicacions

Patronat d’Habitatges de Correus, Telecomunicació i 
Caixa Postal d’Estalvis: Cinc-cents cinquanta-set milions 
de pessetes.

Ministeri de Cultura

Consell Superior d’Esports: Mil milions de pessetes.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i la facin complir.

Palau Reial, de Madrid, dinou de juliol de mil
nou-cents setanta-nou.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 23317 LLEI 5/1979, de 18 de setembre, sobre reco-
neixement de pensions, assistència medicofar-
macèutica i assistència social en favor de les 
vídues, els fills i altres familiars dels espanyols 
morts com a conseqüència o amb motiu de la 
passada guerra civil. («BOE» 233, de 28-9-1979.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 
següent i jo la sanciono:

Article primer.

Causen dret a les prestacions regulades en aquesta 
Llei:

U. Els qui hagin mort durant la guerra:

a) En acció bèl·lica, tinguessin o no la condició de 
combatents.

b) Per condemna, acció violenta o en situació de pri-
vació de llibertat.

c) Per malaltia o lesió originades així mateix en acció 
bèl·lica o situació de privació de llibertat.

Dos. Els qui hagin mort després de la guerra:

a) Com a conseqüència de ferides, malaltia o lesió 
accidental originades en acció bèl·lica, en el termini de 
dos anys.

b) Per condemna, acció violenta o en situació de pri-
vació de llibertat, motivades per la seva participació en la 
guerra.

c) Com a conseqüència d’actuacions o opinions polí-
tiques i sindicals, quan es pugui establir així mateix una 
relació de causalitat personal i directa entre la guerra civil 
i la mort i aquesta no hagi estat conseqüència d’execució 
de sentència, ni derivada d’acció violenta del mateix cau-
sant.

Tres. Els desapareguts al front o en un altre lloc, 
quan es pugui establir una presumpció de mort per les 
causes enunciades als paràgrafs u, b), i dos, b), d’aquest 
article.

Quatre. Els qui hagin causat pensió amb motiu 
d’esdeveniments bèl·lics anteriors a mil nou-cents trenta-
sis, quan el gaudi o inici de tramitació suficientment acre-
ditat d’aquesta pensió hagi quedat interromput amb 
motiu de la guerra de mil nou-cents trenta-sis – trenta-
nou.

Article segon.

Tenen dret a la pensió regulada per aquesta Llei, sem-
pre que reuneixin les condicions exigides per la legislació 
general sobre classes passives, les vídues, i si no n’hi ha, 
els fills incapacitats, les filles solteres o viudes i els 
pares.

Article tercer.

L’acció protectora reconeguda per aquesta Llei com-
prèn: 

a) Pensions vitalícies de viduïtat, d’orfandat o en 
favor dels familiars del causant.

b) Assistència medicofarmacèutica en cas de malal-
tia o accident del beneficiari, en els mateixos termes i 
condicions que els pensionistes del règim general de la 
Seguretat Social.

c) Serveis socials en els termes previstos per als 
pensionistes del règim general esmentat, i especialment 
l’accés a les residències i llars del Servei Social 
d’Assistència a Pensionistes de la Seguretat Social en 
igualtat de drets amb els pensionistes d’aquesta.

Les pensions reconegudes a l’empara d’aquesta Llei 
són compatibles amb qualssevol altres que es puguin 
percebre de l’Estat, província, municipi, Seguretat Social 
o altres ens públics o privats, sempre que no tinguin fona-
ment en les mateixes causes de les que extableix aquesta 
Llei.

Article quart.

U. Es fixa la quantia de pensió en vuit mil cent 
setanta-dues pessetes mensuals, que s’abonen en catorze 
mensualitats anuals.

Dos. Per als professionals de les Forces Armades i 
Forces d’Ordre Públic, la quantia de les pensions previs-
tes en aquest article és equivalent al dos-cents per cent de 
la base reguladora que correspondria en l’actualitat al 
causant, atenent la graduació i els anys de servei que 
tenia en el moment de la seva mort.

Tres. Aquestes pensions experimenten les actualit-
zacions que per a les d’aquesta naturalesa s’estableixen 
en la legislació de classes passives de l’Estat o, si s’escau, 
en l’anual de pressupostos generals de l’Estat.


