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aquesta Resolució, les monedes nacionals són en primer
lloc convertides en dòlars USA, al tipus de canvi vigent
el 28 d’abril de 1978, segons comunicació del Fons Monetari Internacional i reproduït a l’annex unit a aquesta resolució, i posteriorment són convertides en unitats de
compte del Fons, al tipus d’una unitat de compte del fons
per 1,11111 dòlar USA.
CONTRIBUCIONS PER A LA SEGONA RECONSTITUCIÓ
(En unitats de compte del Fons, dòlars USA i monedes
nacionals)
Participants

Alemanya (Rep.
Federal) . . .
Aràbia
Saudita (*) . . . .
BAD . . . . . . . .
Bèlgica . . . . . .
Brasil . . . . . . .
Canadà . . . . . .
Dinamarca . . .
Espanya . . . . .
Estats
Units
d’Amèrica .
Finlandia . . . .
França . . . . . .
Itàlia . . . . . . . .
Japó . . . . . . . .
Kuwait (*) . . .
Noruega . . . . .
Països Baixos .
Regne Unit . .
Suècia . . . . . .
Suïssa . . . . . .
Iugoslàvia . . .

Import equivalent Import equivalent
en UCF
en $ USA

Import en monedes
nacionals

73.500.000

61.868.585

168.870.164 DM

–
10.000.000
12.000.000
9.000.000
67.839.325
25.000.000
10.000.000

–
11.111.100
13.333.320
9.999.990
75.154.730
27.777.750
11.111.100

–
–
430.366.238 Hl
171.649.828 CR $
85.000.000 $ CAN
156.805.390 KRD
898.187.991 PES

112.500.112 125.000.000
125.000.000 $ USA
8.000.000
8.888.880
37.519.982 MKF
19.514.330 21.682.567
100.000.000 FF
30.000.000 33.333.300 28.899.971.100 L
95.000.000 105.555.450 23.528.309.805 YEN
–
–
–
30.000.000 33.333.300
180.083.153 KRN
19.999.980
44.199.955 FL
33.333.300
18.201.988 £
42.000.000 46.866.620
215.508.451 KRS
32.000.000 35.555.520
88.853.264 FS
–
–
–

Total . . . . . . 624.153.767 693.503.492
(*) Contribució encara pendent de comunicació.

NOTA: S’indiquen a continuació els tipus de conversió
referits a les unitats monetàries per dòlar USA, segons
comunicació d’aquests per l’FMI. Es tracta de tipus de
referència al 28 d’abril de 1978, a excepció del franc belga,
que correspon al tipus de referència al 27 d’abril de 1978 i
del franc suís, calculat sobre la base del tipus del dòlar
USA a Zuric, facilitat pel Banc Nacional Suís. Els tipus
s’expressen en unitats monetàries per dòlar USA, llevat
del cas de la lliura esterlina que queda expressada en
dòlar USA per unitat monetària.
Franc belga: 32,2775.
Cruzeiro brasiler: 17,165.
Dòlar canadenc: 1,1310.
Corona danesa: 5,6450.
Marc alemany: 2,0678.
Franc francès: 4,6120.
Lira italiana: 867,0.
Ien japonès: 222,9.
Florí neerlandès: 2,210.
Corona noruega: 5,4025.
Lliura esterlina:1,83130.
Pesseta espanyola: 80,8370.
Corona sueca: 4,6180.
Marc finlandès: 4,2210.
Dinar kuwaitià: 0,27715.
Rial d’Aràbia Saudita: 3,445.
Franc suís: 1,93365.
Dinar iugoslau: 18,5339.

13662

43

LLEI 29/1980, de 21 de juny, d’autòpsies clíniques. («BOE» 154, de 27-6-1980.)
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
U. La realització d’estudis autòpsics clínics s’ha de
fer en els llocs que per a cada cas es determinin reglamentàriament i que reuneixin les condicions adequades
de locals, mitjans físics i personal idoni.
Dos. Tots els hospitals que ho vulguin han de disposar d’una sala d’autòpsies adequadament dotada i d’un
personal mèdic i auxiliar, propi o compartit amb altres
institucions, plenament capacitat per al desenvolupament
d’aquests procediments. Tanmateix, en certes circumstàncies, es poden organitzar «centres regionals de patologia»
adscrits a un hospital regional, en què se centralitzin les
funcions en aquesta matèria d’una certa àrea geogràfica,
a fi d’obtenir avantatges econòmics i científics de la concentració en un sol centre de múltiples recursos.
Tres. Les autòpsies clíniques les han de realitzar
metges anatomopatòlegs, adequadament titulats, amb la
presència i col·laboració, si s’escau, d’altres metges especialistes interessats i sol·licitats en l’estudi autòpsic, així
com de personal auxiliar especialment qualificat.
Article segon
U. S’han d’arbitrar els mitjans perquè la realització
dels estudis autòpsics i el trasllat de cadàvers, si escau,
no sigui en cap cas costós per a la família del difunt.
Dos. Així mateix, s’han d’arbitrar per llei els mitjans
per al finançament adequat del trasllat de cadàvers quan
així escaigui
Tres. El Servei d’Anatomia Patològica que realitzi
l’autòpsia ha d’emetre un informe, als efectes d’inhumació,
al metge de capçalera o cap del servei del qual procedeixi
l’autopsiat i ha de mantenir el protocol d’aquesta a disposició dels esmentats, de la Direcció del centre que hagi
sol·licitat l’autòpsia o de la del centre on s’hagi practicat.
Quatre. Quan els familiars ho sol·licitin expressament, tenen dret a un informe del resultat de l’autòpsia,
emès, així mateix, pel Servei d’Anatomia Patològica que
l’hagi practicat.
Article tercer
U. La realització d’estudis autòpsics només es pot fer
amb la constatació i comprovació prèvies de la mort. Per
poder iniciar aquests estudis s’ha d’estendre un certificat
mèdic especial, en què només s’ha de consignar el fet de la
mort certa i que únicament és vàlid a aquests efectes.
L’informe de l’autòpsia, remès pel Servei d’Anatomia
Patològica al metge de capçalera o, si s’escau, al cap del
servei corresponent, serveix per estendre el certificat
mèdic de la defunció, que ha de reunir els requisits legalment establerts a aquest efecte.
Dos. Els pacients morts que, per ells mateixos o a
través del seu cònjuge o dels seus familiars en primer
grau, no hagin manifestat la seva oposició al procediment, poden ser sotmesos, complint la resta de requisits
establerts en aquesta Llei, a un estudi autòpsic, que ha de
garantir als familiars la no-desfiguració manifesta del
cadàver i la no-comercialització de les vísceres.
La Direcció del centre on es practiquin els estudis
autòpsics clínics ha de garantir en tot cas als familiars i
propparents, una vegada finalitzat l’estudi, l’accés al
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cadàver i la permanència a les dependències adequades,
en les proximitats d’aquest.
Tres. Els hospitals que ho vulguin i que reuneixin les
condicions previstes a l’epígraf u poden sol·licitar
l’autorització perquè tots els malalts que hi morin puguin
ser autopsiats sense més requisits, si els serveis mèdics
ho estimen necessari. Aquesta autorització s’ha de fer per
ordre ministerial de forma individualitzada.
Article quart
U. Per al millor aprofitament cientificosocial de
dades, cada estudi autòpsic ha d’anar seguit de la formulació per part del l’anatomopatòleg responsable dels
diagnòstics finals corresponents.
Dos. Qualsevol cas autopsiat ha de ser objecte d’una
avaluació final clinicopatològica i el material científic que se’n
derivi s’ha de posar a disposició dels metges per a la seva
formació i educació continuada, i s’ha d’incloure en les estadístiques que cada centre ha de portar reglamentàriament.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
El Govern ha de desplegar, per via reglamentària, el
que disposa la Llei i, en especial, les condicions i els requisits que han de reunir el personal i els serveis dels centres
hospitalaris a què es refereix aquesta Llei.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Queden convalidats els centres que en l’actualitat tenien
reconegudes les facultats previstes a l’article tercer, tres.
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l’Estat es fa amb efectes d’u de gener de mil nou-cents vuitanta-u.
Article tercer
El cos especial d’inspectors tècnics de formació professional té al seu càrrec les funcions d’inspecció tècnica que
s’especifiquen a l’article 142 de la Llei general d’educació,
en els diferents graus de formació professional que s’hi
estableixen. El cos esmentat té les especialitats que reglamentàriament es determinin.
Article quart
U. La selecció per a l’ingrés al cos especial d’inspectors
tècnics de formació professional es realitza mitjançant concurs de mèrits o concurs oposició, entre funcionaris de
carrera en actiu, amb un mínim de tres anys de pràctiques
docents en centres de formació professional i pertanyents
a algun dels cossos docents de numeraris d’escoles de
mestria industrial i instituts tècnics d’ensenyament mitjà, o
a aquells en què es puguin integrar els amunt dits, en la
forma que reglamentàriament es determini.
Dos. Els funcionaris que en virtut del que disposa el
punt anterior ingressin al cos especial d’inspectors tècnics
de formació professional queden al seu cos d’origen en la
situació d’excedència voluntària.
Article cinquè
Les plantilles dels cossos al·ludits a l’article quart, apartat u, es redueixen el nombre de places equivalent al de
funcionaris de carrera de cadascun dels cossos esmentats
que accedeixin al cos d’inspectors tècnics.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

DISPOSICIÓ FINAL
Queden derogades les disposicions que s’oposin a
aquesta Llei.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau Reial de Madrid, vint-i-u de juny de mil nou-cents
vuitanta.
JUAN CARLOS R.

S’autoritza el Ministeri d’Educació per procedir a la provisió de les places del cos que es crea per aquesta Llei amb
anterioritat a la data de l’efectivitat de la seva dotació pressupostària, i la presa de possessió i els efectes econòmics
inherents a aquesta queden demorats a la data esmentada.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
S’autoritza el Ministeri d’Hisenda per habilitar els
crèdits necessaris per al compliment adequat del que disposa aquesta Llei, per a la qual cosa pot efectuar les transferències oportunes.
DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ
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LLEI 31/1980, de 21 de juny, de creació del cos
especial d’inspectors tècnics de formació professional. («BOE» 154, de 27-6-1980.)

Queden derogades les disposicions del mateix rang o
inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau Reial de Madrid, vint-i-u de juny de mil nou-cents
vuitanta.
JUAN CARLOS R.

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
U. Es crea el cos especial d’inspectors tècnics de formació professional dependent del Ministeri d’Educació, la
plantilla del qual es fixa en cent vuitanta places.
Dos. Aquest cos es regeix per la Llei de funcionaris
civils de l’Estat i per les normes d’aquesta Llei.
Article segon
La dotació de les places de la plantilla del cos que es
crea per aquesta Llei en els pressupostos generals de

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ
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LLEI 33/1980, de 21 de juny, sobre creació d’un
fons de regulació i organització del mercat de
productes de la pesca i cultius marítims
(FROM). («BOE» 154, de 27-6-1980.)
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.

