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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 formu-
lació 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 esta-
dístiques 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 requi-
sits 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.

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.
El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 13664 LLEI 31/1980, de 21 de juny, de creació del cos 
especial d’inspectors tècnics de formació pro-
fessional. («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. Es crea el cos especial d’inspectors tècnics de for-
mació 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 

l’Estat es fa amb efectes d’u de gener de mil nou-cents vui-
tanta-u.

Article tercer

El cos especial d’inspectors tècnics de formació profes-
sional 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 regla-
mentàriament es determinin.

Article quart

U. La selecció per a l’ingrés al cos especial d’inspectors 
tècnics de formació professional es realitza mitjançant con-
curs 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, apar-
tat 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

S’autoritza el Ministeri d’Educació per procedir a la pro-
visió de les places del cos que es crea per aquesta Llei amb 
anterioritat a la data de l’efectivitat de la seva dotació pres-
supostària, 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 dis-
posa aquesta Llei, per a la qual cosa pot efectuar les trans-
ferències oportunes.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

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.
El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 13666 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.
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Article primer

U. Es crea la Subsecretaria de Pesca i Marina Mer-
cant, del Ministeri de Transports i Comunicacions, com a 
organisme autònom de l’Administració de l’Estat de 
caràcter comercial, el Fons de Regulació i Organització del 
Mercat dels Productes de la Pesca i Cultius Marins, que es 
regeix per aquesta Llei, per les disposicions de la Llei 
general pressupostària, per les normes que regulen les 
entitats estatals autònomes i altres disposicions comple-
mentàries. Es pot designar amb l’anagrama FROM.

Dos. És funció essencial del FROM el foment i 
l’assistència a les associacions, cooperatives i empreses 
extractives de cultius marins, a la flota que habitualment 
ha pescat en pesca costanera i a la que, amb les mateixes 
característiques, realitza pesca costanera o de litoral.

Article segon

Són funcions del FROM:
U. Proposar als organismes competents la realització 

d’accions de propaganda del consum de productes pes-
quers i la seva promoció, tant al mercat interior com a 
l’exterior, mitjançant les accions que s’estimin oportunes.

Dos. Proposar als organismes competents la realit-
zació de les accions necessàries per eradicar les situa-
cions monopolístiques i qualssevol pràctiques que enca-
reixin el mercat, i reduir les diferències entre els preus en 
primera venda i els preus finals al consumidor.

A aquests efectes pot proposar mesures de control i 
vigilància de preus i qualitats a les llotges.

Tres. Acordar suports, si s’escau, independentment 
dels estímuls a l’exportació en vigor, per afavorir l’acció 
exportadora, en circumstàncies especials.

Quatre. Informar de les importacions de peix i 
marisc, i proposar les mesures que siguin necessàries per 
evitar el desequilibri del mercat interior.

Cinc. Amb relació a la pesca costanera o de litoral:
a) Proveir les confraries de pescadors, cooperatives i 

associacions extractives de mitjans financers, en forma 
de crèdits, subvencions i ajudes, per aconseguir el mante-
niment de preus mínims en primera venda.

Reglamentàriament s’han d’establir les condicions en 
què a petició del sector extractiu es pot establir el sistema 
de subhasta a l’alça.

b) Facilitar crèdits de campanya al sector pesquer i 
marisquer i de cultius marins, a fi d’afavorir-ne l’activitat i 
accedir al procés de primera venda en condicions de 
màxima competitivitat.

c) Desenvolupar funcions d’orientació, regulació i 
ordenació del mercat interior, i propiciar la consecució de 
contractes previs intersectorials (productor, transforma-
dor i distribuïdor) referents a les quantitats, preus i quali-
tats.

Sis. En general, dur a terme qualsevol tipus d’accions 
que, dins l’àmbit de la funció del FROM, li encomani el 
Govern a proposta del Ministeri de Transports i Comunica-
cions.

Article tercer

El FROM està regit per:
– El president.
– El Consell General.
– El Comitè Executiu i Financer.
– El secretari general.
– L’administrador general.

Article quart

U. El president és nomenat per decret, a proposta 
del ministre de Transports i Comunicacions.

Dos. L’administrador general és designat pel Minis-
teri d’Hisenda.

Tres. El secretari general és nomenat pel ministre de 
Transports i Comunicacions, a proposta del president.

Quatre. El president i el secretari general han de ser 
nomenats entre persones que tinguin acreditada notòria 
experiència en l’àmbit de la pesca costanera o litoral.

Article cinquè

U. El Consell General està constituït de la manera 
següent:

a) El president.
b) Tres representants del Ministeri de Transports i 

Comunicacions, dos dels quals amb categoria de director 
general, un dels quals assumeix la Vicepresidència del Fons.

c) Un representant del Ministeri d’Hisenda.
d) Un representant del Ministeri de Comerç.
e) Un representant del Ministeri d’Economia.
f) Un representant del Ministeri d’Indústria i Energia.
g) Un representant del Ministeri d’Obres Públiques i 

Urbanisme.
h) Un representant del Ministeri d’Agricultura.
i) Un representant del Ministeri de Sanitat i Segure-

tat Social.
j) Un representant de l’Institut Espanyol d’Oceano-

grafia.
k) Cinc representants de les confraries de pescadors, 

elegits pels patrons majors d’aquestes d’entre elles.
l) Quatre representants de les associacions extracti-

ves, elegits pels presidents d’aquestes mateixes d’entre 
aquestes.

m) Un representant de la Unió Nacional de Coopera-
tives del Mar.

n) Set representants dels treballadors, quatre dels 
quals del sector extractiu, dos del sector transformador i 
un del comercialitzador dels productes compresos dins 
l’àmbit del FROM.

ñ) Dos representants dels consumidors.

Dos. Cadascun dels representants és designat pels 
ministeris, corporacions, federacions, associacions, 
cooperatives i centrals sindicals, de la forma que regla-
mentàriament es determini.

Article sisè

U. El Comitè Executiu i Financer està constituït de la 
manera següent:

a) El president.
b) El vicepresident.
c) L’administrador general.
d) Un representant del Ministeri d’Hisenda.
e) Un representant del Ministeri de Comerç.
f) Un representant del Ministeri de Transports i 

Comunicacions.
g) Sis representants dels sectors privats: dos de les 

confraries de pescadors, un de les cooperatives del mar, un 
de les associacions del sector extractiu i dos dels treballa-
dors d’aquest sector, elegits per les centrals sindicals.

h) El secretari general.

Dos. Els vocals compresos als apartats d), e), f) i g) 
són elegits o designats d’entre els que formen part del 
Consell General en els termes que es determinen regla-
mentàriament.

Article setè

El president del FROM, que assumeix la direcció de 
l’organisme, té les atribucions següents:

a) Assumir-ne la representació i la direcció de tots els 
serveis.
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b) Convocar i presidir les reunions del Consell Gene-
ral i del Comitè Executiu i Financer; fixar l’ordre del dia 
d’aquestes i donar compte del desenvolupament, execu-
ció dels acords adoptats.

c) Elevar als ministres competents les propostes 
oportunes i informar-los sobre l’execució de les mesures 
aprovades, d’acord amb les propostes del Comitè Exe-
cutiu.

d) Disposar la publicació i divulgació adequades 
dels acords del Consell General i del Comitè Executiu 
Financer.

e) Vetllar pel compliment dels acords, quan siguin 
executius.

f) Ordenar les despeses de l’organisme.
g) Nomenar, a proposta del Comitè Executiu i Finan-

cer, els components de les comissions que per acord del 
Consell es constitueixin per a la preparació dels assumptes 
que hagin de ser coneguts i resolts pel Ple.

h) Qualssevol altres que se li confereixin expressa-
ment.

Article vuitè

Correspon al secretari general:
a) Desenvolupar la Secretaria del Consell General i 

del Comitè Executiu i Financer.
b) Assumir la direcció de tots els serveis per delega-

ció del president, inclosos els administratius d’informació 
i personal.

c) Preparar els estudis i informes que el president li 
encomani.

d) Redactar la Memòria anual.
e) Les altres que se li atribueixin reglamentàriament 

o que li encomani el Consell General, el Comitè Executiu i 
Financer i el president.

Article novè

Correspon a l’administrador general:
a) Dirigir els serveis financers.
b) Confeccionar els projectes de pressupost propi.
c) Proposar al Comitè la distribució dels recursos 

financers.
d) Gestionar el cobrament dels ingressos previstos i 

ordenar els pagaments.
e) Les altres funcions que se li atribueixin reglamen-

tàriament o que li encomanin el Consell General, el 
Comitè Executiu i Financer i el president.

Article deu

El Consell General assumeix la competència genèrica 
que al FROM se li reconeix en aquesta Llei. El Consell Exe-
cutiu i Financer exerceix les que, dins d’aquella, se li atri-
bueixin reglamentàriament.

Article onze

U. Les condicions de funcionament del Consell són 
les que estableix el seu Reglament de règim interior.

Dos. El règim d’acords del Consell General i del 
Comitè Executiu i Financer és el que es determini en els 
articles del novè al quinze, tots dos inclosos, de la Llei de 
procediment administratiu.

Article dotze

Per al compliment de les seves funcions el FROM dis-
posa dels recursos següents:

a) Els crèdits consignats en els pressupostos gene-
rals de l’Estat.

b) El rendiment de l’exacció denominada «drets 
compensatoris» establerta per l’Ordre de tretze de febrer 
de mil nou-cents setanta-cinc, del Ministeri de Comerç.

c) Els préstecs la contractació dels quals aprovi el 
Comitè Executiu i Financer.

d) Les subvencions, donacions, llegats i qualssevol 
altres recursos que se li puguin atribuir.

e) Els que legalment es puguin establir en favor seu.

Article tretze

U. Correspon al Comitè Executiu i Financer la formu-
lació d’un pla anual d’actuació financera, de cada exercici 
i abans del començament de l’exercici, que ha d’elevar al 
Consell General, el qual, amb informe del Ministeri de 
Transports i Comunicacions, els ha de remetre al 
d’Hisenda per al seu informe i posterior aprovació per 
part del Govern.

Dos. El pla esmentat ha de comprendre:
a) Les previsions dels recursos de què pot disposar 

cada any el FROM, incloent-hi, si s’escau, els saldos que 
resultin de l’exercici anterior.

b) Les dotacions màximes que s’assignin per cobrir 
totes les necessitats que s’assenyalin per a l’exercici, 
entre les quals ha de figurar una partida en concepte 
d’imprevistos o eventualitats.

Tres. Durant el transcurs de l’exercici el Ministeri de 
Transports i Comunicacions, a proposta del Consell Gene-
ral, pot autoritzar transferència entre les dotacions del pla 
financer, sempre que no exigeixin un increment dels seus 
recursos, i ho ha de posar en coneixement del ministre 
d’Hisenda.

Quatre. El Fons ha de funcionar circumscrit en 
l’ordre econòmic als pressupostos anuals que s’estableixin 
i en cap cas el seu funcionament no ha d’originar altres 
obligacions que les que pugui finançar amb els recursos 
de l’article dotze anterior.

Cinc. El Comitè Executiu i Financer ha de donar 
compte al final de cada exercici al Consell General de 
l’Estat dels seus comptes amb justificació de les subven-
cions, els crèdits i les transferències de qualsevol tipus 
efectuades.

Article catorze

U. El president ha d’elevar, amb la iniciativa prèvia 
del Comitè Executiu i Financer, el projecte de plantilles de 
l’organisme al ministre de Transports i Comunicacions, el 
qual, amb la seva aprovació, li ha de donar la tramitació 
corresponent.

Dos. El personal que serveixi les plantilles aprova-
des es regeix per la Llei de vint-i-sis de desembre de mil 
nou-cents cinquanta-vuit, sobre entitats estatals autòno-
mes, i el seu Estatut de vint-i-tres de juliol de mil nou-
cents setanta-u, i, si s’escau, si es tracta de funcionaris de 
carrera de l’Administració civil de l’Estat, per la Llei de set 
de febrer de mil nou-cents setanta-quatre.

Tres. En els pressupostos generals de l’Estat, i en la 
secció corresponent al Departament de Transports i 
Comunicacions, s’hi han de fer figurar els crèdits necessa-
ris per a les despeses que origini el funcionament del 
FROM.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En el termini de tres mesos a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei els ministeris d’Hisenda i de Comerç 
han d’adoptar les mesures necessàries per transferir al 
FROM els saldos existents a la Comissaria General de 
Proveïments i Transports, per rendiments, fins a la data, 
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dels drets compensatoris variables a la importació de pro-
ductes pesquers.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les atribucions que s’encomanin al FROM en aquesta 
Llei s’entenen sens perjudici de les competències que 
posseeixin les comunitats autònomes pels estatuts 
d’autonomia corresponents.

DISPOSICIÓ FINAL

Queden facultats els ministres d’Hisenda i Transports i 
Comunicacions per dictar, conjuntament o separadament, 
si s’escau, les disposicions necessàries per al desplega-
ment d’aquesta Llei.

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.

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 14756 LLEI 35/1980, de 26 de juny, sobre pensions als 
mutilats excombatents de la zona republicana. 
(«BOE» 165, de 10-7-1980.)

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.

Exposició de motius:
La necessitat de superar les diferències que van divi-

dir els espanyols durant la passada contesa, fos quin fos 
l’exèrcit en què van lluitar, fa que sigui obligat establir el 
mateix tracte a aquells ciutadans que, havent quedat 
mutilats com a conseqüència de la Guerra Civil de mil 
nou-cents trenta-sis – mil nou-cents trenta-nou, no tinguin 
encara prou reconeguts els seus drets justos.

Amb la restauració de la monarquia constitucional 
s’inicia a Espanya un procés normatiu que ha cristal·litzat 
en una sèrie de disposicions les més importants de les 
quals són la Llei quaranta-sis/mil nou-cents setanta-set, 
d’amnistia; el Reial decret sis/mil nou-cents setanta-vuit, 
de sis de març, pel qual s’estén aquesta, en regular la 
situació dels militars professionals que van prendre part 
en la Guerra Civil, i la Llei cinc/mil nou-cents setanta-nou, 
de divuit de setembre, sobre concessió de drets als fami-
liars dels espanyols morts com a conseqüència de la gue-
rra esmentada.

Pel que fa als mutilats excombatents de la zona repu-
blicana es van concedir unes primeres pensions pel 
Decret sis-cents setanta/mil nou-cents setanta-sis, de cinc 
de març, que posteriorment va ser millorat pels reials 
decrets llei de vint-i-u de desembre de mil nou-cents 
setanta-vuit, el quaranta-tres/mil nou-cents setanta- vuit, 
pel qual es reconeixien pensions als excombatents, i el 
quaranta-sis/mil nou-cents setanta-vuit als militars pro-
fessionals.

Totes aquestes disposicions han comportat avenços 
notables cap a l’objectiu d’aconseguir una màxima igual-
tat en el règim, aplicable als militars, combatents, fami-
liars i, en general, protagonistes o víctimes d’un signe o 
altre, però encara quedaven algunes llacunes o imperfec-
cions que és convenient corregir. En conseqüència, per 
aquesta Llei s’amplien els beneficis concedits pels reials 

decrets llei quaranta-tres/mil nou-cents setanta-vuit i qua-
ranta-sis/mil nou-cents setanta-vuit, i en fer-ho s’ha consi-
derat que era obligació inexcusable del legislador prestar 
atenció als drets individuals legítims de tots els ciutadans, 
homes o dones combatents o civils, que van patir mutila-
cions com a conseqüència de la guerra, i simultàniament 
preveure l’interès de la societat global, el bé comú 
d’aquesta, que exigeix recompensar especialment el 
mutilat de guerra i a continuació qui ho va ser per raó del 
servei.

D’altra banda, resulta evident que l’Estat ha de prote-
gir especialment els mutilats que pateixen mutilacions 
més importants, o sigui, els mutilats absoluts que no es 
poden valer per ells mateixos, sobre els permanents, que 
pateixen dificultats notòries per dur a terme la vida nor-
mal i aquests sobre els mutilats útils que poden fer un 
treball de forma gairebé normal. Per això, el legislador 
s’ha esforçat a prestar especial atenció als mutilats abso-
luts i permanents, i, alhora, a aconseguir el màxim 
d’ajudes econòmiques, sanitàries i assistencials a tots els 
mutilats.

Article primer.

Tenen dret a gaudir dels beneficis que s’estableixen 
en aquesta Llei els espanyols excombatents de la zona 
republicana que, formant part de manera permanent o 
circumstancial dels exèrcits, forces d’ordre públic de 
caràcter i organització militar o col·laborant-hi sota les 
ordres dels seus comandaments naturals, hagin patit le-
sions corporals que afectin de manera permanent la seva 
integritat física o psíquica o pateixin inutilització del 
mateix caràcter a causa de malalties produïdes o agreuja-
des en la prestació d’un servei durant el període de temps 
comprès entre el divuit de juliol de mil nou-cents trenta-
sis i l’u d’abril de mil nou-cents trenta-nou, o originades 
durant la captivitat soferta com a conseqüència directa 
d’accions de guerra d’aquest període.

Article segon.

Són excombatents mutilats de la zona republicana els 
següents: els mutilats de guerra, els mutilats en acte de 
servei i els inutilitzats per raó del servei.

U. Es consideren mutilats de guerra els qui van patir 
lesions o mutilacions permanents en el desenvolupament 
d’una missió de guerra en acció militar conseqüència del 
combat o en captivitat soferta com a presoner.

Dos. Es consideren mutilats en acte de servei els qui 
van patir lesions o mutilacions permanents en accident 
ocorregut durant la prestació d’un servei, en ocasió 
directa d’aquest servei o a conseqüència d’altres accions 
específiques de la vida militar, sense que hagués, per part 
seva, dol o culpa greu.

Tres. Es consideren inutilitzats per raó del servei els 
qui per efecte de malaltia produïda o agreujada a con-
seqüència de les situacions o serveis esmentats en els 
dos aspectes anteriors, quedin inutilitzats de manera per-
manent per a qualsevol activitat o la seva capacitat fun-
cional per a la vida normal i laboral resulti molt limitada, 
sense que els correspongui cap de les classificacions 
anteriors.

Article tercer.

U. Els mutilats de guerra i en acte de servei es classi-
fiquen en absoluts, permanents i útils, segons la gravetat 
de les lesions i la manera que aquestes afectin la seva 
integritat física o psíquica, d’acord amb la valoració 
d’aquestes que figuri al quadre de lesions i malalties 
orgàniques i funcionals vigent a cada moment.

Dos. Es consideren mutilats absoluts aquells la gran 
mutilació dels quals els hagi incapacitat de forma perma-


