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 26005 LLEI 67/1980, de 25 de novembre, per la qual 
s’amplien les plantilles dels cossos de profes-
sors d’educació general bàsica, catedràtics 
numeraris i professors agregats de batxillerat i 
professors numeraris i mestres de taller de les 
escoles de mestratge industrial. («BOE», 289, 
de 2-12-1980.)

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.–La plantilla del cos de professors 

d’educació general bàsica es fixa en cent cinquanta-set 
mil noranta-quatre places, amb un increment de quatre 
mil tres-centes seixanta-vuit sobre les existents.

Article segon.–La plantilla del cos de catedràtics 
numeraris de batxillerat es fixa en nou mil vuit-centes 
setanta-sis places, amb un increment de vuit-centes tres 
places sobre les existents.

Article tercer.–La plantilla del cos de professors agre-
gats de batxillerat es fixa en vint-i-cinc mil cent noranta 
places, amb un increment de dues mil set-centes vuitanta-
una sobre les existents.

Article quart.–La plantilla del cos de professors nume-
raris d’escoles de mestratge industrial es fixa en nou mil 
vint-i-vuit places, amb un increment de mil nou-centes 
trenta-nou sobre les existents.

Article cinquè.–La plantilla del cos de mestres de taller 
d’escoles de mestratge industrial es fixa en cinc mil qua-
tre-centes quaranta-sis places, amb un increment de mil 
cent vuitanta-una sobre les existents.

Article sisè.–La dotació en els pressupostos generals 
de l’Estat de les places de les plantilles que s’amplien per 
aquesta Llei s’ha de realitzar a partir de l’u de gener de mil 
nou-cents vuitanta.

Article setè.–El finançament de la despesa que deter-
mina les ampliacions de plantilles aprovades en aquesta 
Llei s’ha de realitzar parcialment, si s’escau, amb càrrec al 
concepte divuit punt zero tres punt cent vint-i-vuit del 
pressupost del Ministeri d’Educació per a mil nou-cents 
vuitanta i s’autoritza el Ministeri d’Hisenda per a la realit-
zació de les transferències de crèdit necessàries fins al 
cost total de les ampliacions amb càrrec a crèdits del 
Ministeri d’Educació, inclosos els d’inversions.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

A les convocatòries a què es refereix la disposició addi-
cional cinquena, dos, del Reial decret llei vint-i-dos/mil 
nou-cents setanta-set, de trenta de març, hi poden partici-
par els qui hagin prestat serveis durant un mínim de tres 
anys acadèmics complets i ininterromputs en qualitat de 
professors interins o contractats en els cossos docents les 
plantilles dels quals s’amplien per aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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-cinc de novembre de mil 
nou-cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 26006 LLEI 68/1980, d’1 de desembre, sobre expedició 
de certificats i informes sobre conducta ciuta-
dana. («BOE» 289, de 2-12-1980.)

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.

Els certificats i els informes de conducta ciutadana 
consisteixen en la certificació d’antecedents penals, expe-
dida pel Registre Central de Penats i Rebels, complemen-
tada amb la declaració a què es refereix l’article segon, 
llevat de prescripció en contra, inclosa en una norma amb 
rang de llei.

Article segon.

U. La declaració complementària a què es refereix 
l’article anterior ha d’expressar:

a) Si està inculpat o processat.
b) Si se li ha aplicat cap mesura de seguretat, així 

com si està implicat en diligències seguides en un proce-
diment fundat en la Llei de perillositat social.

c) Si ha estat condemnat en un judici de faltes durant 
els tres anys immediatament anteriors a la declaració.

d) Si en els tres anys immediatament anteriors a la 
data de la declaració se li ha imposat una sanció governa-
tiva com a conseqüència d’un expedient administratiu 
sancionador per fets que tinguin relació directa amb 
l’objecte de l’expedient en què s’exigeixi el certificat o 
l’informe de conducta.

A aquests efectes, no són objecte de declaració les 
sancions governatives imposades per actes merament 
imprudents ni les que procedeixin d’infraccions de trànsit.

Dos. Si l’interessat està inclòs en qualsevol dels supò-
sits a què es refereix el número anterior, ho ha de fer 
constar, amb expressió de l’òrgan jurisdiccional davant el 
qual s’hagin seguit les diligències o que li hagi imposat 
una mesura de seguretat o, si s’escau, de l’autoritat 
governativa que l’hagi sancionat.

Article tercer.

Els ajuntaments i els governs civils han de facilitar els 
impresos oportuns per a la realització de les declaracions 
a què es refereix l’article anterior. Al seu revers s’ha 
d’imprimir el text de l’article tres-cents tres del Codi penal 
i del número quatre de l’article tres-cents dos.

Article quart.

El que estableixen els articles anteriors no obsta a la 
facultat del jutge instructor per sol·licitar els informes 
sobre la moralitat dels processats, de conformitat amb 
l’article tres-cents setanta-set de la Llei d’enjudiciament 
criminal.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Des que el Registre Central de Penats expedeixi certi-
ficats que incloguin les mesures de seguretat, no és exigi-
ble la declaració a què es refereix la lletra b) del paràgraf 
u de l’article segon.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

L’entrada en vigor d’aquesta Llei no altera el règim 
jurídic actual sobre informes dins la competència del ram 
de Defensa, ni en els que regulen els reglaments d’armes 
i explosius.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

El Govern ha de dictar, en el termini de tres mesos, les 
disposicions reglamentàries per a l’execució d’aquesta 
Llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions que s’oposin 
al que estableix 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, u de desembre de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 26968 REIAL DECRET LLEI 15/1980, de 12 de desem-
bre, sobre limitació de determinades rendes. 
(«BOE» 300, de 15-12-1980.)

Des de l’any mil nou-cents setanta-tres s’han promul-
gat, de manera periòdica, normes amb rang formal de llei 
que han incidit en els factors econòmics que es conside-
rava que tenien una repercussió més fonda en la política 
de preus i rendes.

La Llei quaranta-sis/mil nou-cents vuitanta, d’u 
d’octubre, és la més recent de les disposicions esmenta-
des i conté una sèrie de limitacions referents a les rendes 
dels arrendaments urbans i a la distribució de participa-
cions en els beneficis a favor de consellers d’administració, 
que han de ser objecte d’una flexibilització gradual, i amb 
aquesta finalitat, quan es refereix als arrendaments 
urbans d’habitatges, optar per la fórmula d’augmentar el 
percentatge de la variació percentual experimentada a 
l’índex de preus al consum del vuitanta al noranta per 
cent durant mil nou-cents vuitanta-u, i deixar lliure les 
elevacions de rendes dels locals de negoci a partir de l’u 
de gener de mil nou-cents vuitanta-u; es mantenen les 
limitacions en la distribució de beneficis a consellers i es 
deixa subsistent el sistema vigent d’aplicació a la revisió 
de preus dels contractes de l’Estat.

En virtut d’això, en ús de l’autorització inclosa a 
l’article vuitanta-sis de la Constitució i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia dotze de 
desembre de mil nou-cents vuitanta,

D I S P O S O :

Article primer.–U. Des de l’u de gener fins al trenta-u 
de desembre de mil nou-cents vuitanta-u, les rendes dels 
arrendaments urbans relatius a habitatges en situació de 
pròrroga legal, la quantia dels quals s’hagi de modificar 
per disposició de llei, per determinació del Govern, per 
revisió legalment autoritzada o per pacte exprés de les 
parts, no poden patir elevacions que excedeixin el noranta 
per cent de la variació percentual experimentada en els 
dotze mesos immediatament anteriors a la data de revisió 
per l’índex nacional general del sistema d’índexs de preus 

al consum, que elabora l’Institut Nacional d’Estadístiques. 
La limitació esmentada no afecta els increments que escai-
guin per repercussió del cost dels serveis de subministra-
ment, obres de reparacions necessàries i altres quantitats 
assimilades a renda.

Dos. Transcorregut el termini fixat a l’apartat anterior, 
les rendes d’arrendament urbans d’habitatges, amb clàu-
sules d’actualització es poden revisar en els termes previs-
tos en aquestes, si bé la renda que s’ha de tenir en compte 
com a base per a l’aplicació dels increments que escaiguin 
és l’exigible durant l’any mil nou-cents vuitanta-u en virtut 
de les limitacions legalment establertes. Les variacions 
percentuals fixades per a la revisió en funció del sistema 
d’índex de preus al consum elaborat per l’Institut Nacional 
d’Estadística es calculen prenent com a índex inicial el 
corresponent al mes de gener de mil nou-cents vuitanta-u 
o el posterior que sigui procedent, si s’escau.

Article segon.–El que disposa per a la revisió de les 
rendes dels arrendaments d’habitatges l’apartat dos de 
l’article primer d’aquest Reial decret llei és aplicable a partir 
de l’u de gener de mil nou-cents vuitanta-u als arrenda-
ments de locals de negoci amb clàusula d’actualització. Les 
variacions percentuals fixades per a la revisió en funció del 
sistema d’índex de preus al consum elaborat per l’Institut 
Nacional d’Estadística es calculen prenent com a índex 
inicial el corresponent al mes de gener de mil nou-cents 
vuitanta o el posterior que en un altre cas sigui procedent.

Article tercer.–Mentre no es disposi el contrari, conti-
nua vigent el percentatge establert a l’apartat dos de 
l’article primer de la Llei quaranta-sis/mil nou-cents vui-
tanta, d’u d’octubre, per a tots els arrendaments urbans, 
tant si es tracta d’habitatges com de locals de negoci.

Article quart.–Es prorroga durant l’any mil nou-cents 
vuitanta-u la vigència de l’article sisè del Reial decret llei 
divuit/mil nou-cents setanta-sis, de vuit d’octubre, pel qual 
es limita la distribució per participacions en els beneficis a 
favor dels consellers d’administració o de les juntes que 
actuïn en el seu lloc i és aplicable, si escau, el que preveu 
l’apartat següent.

L’import de les participacions en els beneficis que les 
societats o empreses hagin retingut, si s’escau, com a con-
seqüència de les prohibicions de distribució establertes a 
l’article onze del Decret llei dotze/mil nou-cents setanta-
tres, de trenta de novembre, i restants decrets llei de limita-
ció de rendes, així com en el que estableix la Llei quaranta-
sis/mil nou-cents vuitanta, ha de passar al compte de 
resultats de la societat o empresa respectiva per a l’exercici 
econòmic de mil nou-cents vuitanta.

Article cinquè.–Aquest Reial decret llei entra en vigor el 
dia u de gener de mil nou-cents vuitanta-u.

Madrid, dotze de desembre de mil nou-cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 27702 LLEI ORGÀNICA 12/1980, de 16 de desembre, 
de modificació del paràgraf quart de l’article 
vuitè de la Llei orgànica reguladora de les dife-
rents modalitats de referèndum. («BOE» 308, 
de 24-12-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.


