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centes setanta-cinc places, amb un increment de mil nou-
centes quinze sobre les existents.

Article segon

De les places que s’amplien per aquesta Llei, vuit mil 
quatre-centes, del Cos de Professors d’Educació General 
Bàsica; quatre-centes trenta-cinc, del de Professors Agre-
gats de Batxillerat; mil quatre-centes noranta-cinc, del de 
Professors Numeraris d’Escoles de Mestria Industrial, i 
nou-centes, del de Mestres del Taller d’Escoles de Mestria 
Industrial, les ha d’ocupar, com a funcionaris interins, el 
personal contractat en la data de terminació del curs aca-
dèmic mil nou-cents setanta-set – mil nou-cents setanta-
vuit, en les categories docents esmentades, i queden reser-
vades per a la seva provisió com a funcionaris de carrera, 
que duen a terme serveis de caràcter permanent, en torn 
restringit, durant el termini de cinc anys a què es refereix la 
disposició addicional cinquena, dos, del Reial decret llei 
vint-i-dos/mil nou-cents setanta-set, de trenta de març. 
Transcorregut el termini esmentat, les places no proveïdes 
ho han de ser pel procediment reglamentari establert.

Article tercer

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

DISPOSICIÓ FINAL

Els augments de plantilles consignats a l’article pri-
mer d’aquesta Llei i que s’han fet figurar en els pressu-
postos generals de l’Estat per a mil nou-cents setanta-
nou, secció divuit, servei zero tres, concepte cent dotze, 
subconceptes de vint-i-cinc a vint-i-nou, ambdós inclosos, 
el Ministeri d’Hisenda els transfereix als subconceptes en 
què figuren les plantilles dels cossos respectius.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial, de Madrid, dos d’octubre de mil nou-cents 
setanta-nou.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 23828 LLEI 24/1979, de 2 d’octubre, sobre ampliació de 
plantilles dels cossos de catedràtics numeraris i 
professors adjunts d’universitat. («BOE» 240, 
de 6-10-1979.)

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

La plantilla del Cos de Catedràtics Numeraris 
d’Universitat es fixa en tres mil nou-centes vint-i-cinc pla-
ces, amb un increment de mil vuit-centes sobre les exis-
tents.

Article segon

La plantilla del Cos de Professors Adjunts d’Universitat 
es fixa en set mil tres-centes places, amb un increment de 
mil vuit-centes sobre les existents.

Article tercer

L’increment de places que comporta l’aprovació de les 
plantilles dels Cossos Docents Universitaris a què es refe-
reix aquesta Llei es retribueix entre les Facultats Universi-
tàries i les Escoles Tècniques Superiors, amb atenció pre-
ferent a les necessitats plantejades pels Centres de creació 
recent o pròxima creació.

Article quart

La dotació en els Pressupostos Generals de l’Estat de 
les places de les plantilles que s’amplien per aquesta Llei 
s’ha de fer de la manera següent:

L’u de setembre de mil nou-cents setanta-nou, mil 
dues-centes places de catedràtics numeraris i mil dues-
centes de Professors adjunts.

L’u de setembre de mil nou-cents vuitanta, sis-centes 
places de catedràtics numeraris i sis-centes de Professors 
adjunts.

Article cinquè

A mesura que, en compliment de l’article anterior, 
s’incloguin en els Pressupostos Generals de l’Estat els 
crèdits necessaris per a les ampliacions de plantilles dis-
posades en aquesta Llei, s’han de donar de baixa en els 
crèdits de contractació les dotacions corresponents al 
mateix nombre de places. A aquests efectes, el Ministeri 
d’Hisenda ha de realitzar les transferències oportunes de 
crèdit als conceptes corresponents.

Article sisè

S’autoritza el Ministeri d’Universitats i Recerca per 
procedir a la provisió de places que han de ser augmenta-
des en cada exercici, durant l’any anterior a les dates 
d’efectivitat de les ampliacions indicades a l’article quart. 
La presa de possessió i els efectes econòmics inherents a 
aquesta queden demorats a les dates esmentades.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial, de Madrid, dos d’octubre de mil nou-cents 
setanta-nou.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 23829 LLEI 25/1979, de 2 d’octubre, sobre ampliació 

de plantilles dels cossos de catedràtics nume-

raris i professors agregats d’escoles universi-

tàries. («BOE» 240, de 6-10-1979.)

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

Es fixen en dues mil nou-centes quaranta-cinc les pla-
ces de la nova plantilla del Cos de Catedràtics Numeraris 
d’Escoles Universitàries, amb un increment de nou-cen-
tes vuitanta sobre les existents.


