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DISPOSICIÓ FINAL
Els beneficis reconeguts en aquesta Llei tenen efectes 

des de l’u de gener de mil nou-cents vuitanta-u.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, nou d’octubre de mil 
nou-cents vuitanta-u.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 25101 LLEI 38/1981, de 19 d’octubre, relativa a transfor-
mació de l’organisme autònom Consejo de Admi-
nistración de Minas de Almadén y Arrayanes en 
societat estatal. («BOE» 258, de 28-10-1981.)

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.–El Ministeri d’Hisenda, en el termini 

màxim de quatre mesos, ha de transformar l’organisme 
autònom «Consejo de Administración de Minas de Alma-
dén y Arrayanes» en una societat estatal amb capital 
completament públic, xifrat i desemborsat en la quantia 
que es consideri necessària per a un desenvolupament 
regular de les activitats d’aquesta societat.

Aquesta societat ha de prosseguir, des de la seva 
constitució formal, sense solució de continuïtat, les acti-
vitats de l’organisme autònom esmentat, i s’ha de subro-
gar en tots els drets i obligacions de l’organisme.

Article segon.–L’objecte social de «Minas de Almadén 
y Arrayanes, SA», es defineix per:

Primer.–L’administració i explotació dels béns i drets 
pertanyents a l’Estat, fins ara encomanades a l’organisme 
autònom «Consejo de Administración de Minas de Alma-
dén y Arrayanes» en la Llei de setze de setembre de mil 
nou-cents trenta-dos.

Segon.–Totes les activitats que siguin necessàries per 
a la reconversió econòmica i social de la comarca 
d’Almadén.

Tercer.–La recerca i explotació, per compte de l’Estat, 
de tots els jaciments de mercuri que hi ha a la reserva 
definitiva per al metall esmentat, definida per un cercle 
de vint-i-cinc quilòmetres de radi, el centre del qual està 
constituït pel pou de San Teodoro; el benefici dels mine-
rals extrets de les mines; la comercialització dels produc-
tes obtinguts, així com la compravenda de mercuri nacio-
nal o estranger per a la regulació del mercat.

Quart.–La recerca, per compte de l’Estat, de la reserva 
provisional, per a una sèrie de substàncies, denominada 
Almadén, durant el seu període de vigència actual i prò-
rrogues que siguin procedents fins a transformar-se en 
reserva definitiva; l’explotació de tots els jaciments mine-
rals que es descobreixin a la reserva; el benefici, si és 
procedent, dels minerals extrets; la comercialització dels 
productes obtinguts.

Cinquè.–La posada en explotació agrícola, ramadera i 
forestal de la finca patrimonial denominada Dehesa de 
Castilseras.

Sisè.–L’establiment i explotació de totes les indústries 
que es concebin dins el Pla de reconversió econòmica de 
la comarca d’Almadén.

Setè.–La subscripció d’acords amb ens privats o esta-
tals, així com la participació en societats mercantils la 
finalitat de les quals constitueixi el desenvolupament 
econòmic de la zona.

Vuitè.–La recerca, per compte de l’Estat, mitjançant sis-
tema i mètodes actualitzats, de les concessions d’Arrayanes; 
explotació de possibles noves reserves a descobrir en 
aquestes concessions; el benefici, si és procedent, dels 
minerals; la comercialització dels productes obtinguts.

Novè.–Qualsevol altra activitat directa o indirecta 
relacionada amb els aspectes enunciats anteriorment, 
siguin per compte de l’Estat o de la mateixa societat.

Article tercer.–En el termini de quatre mesos, a partir 
de la publicació d’aquesta Llei, el Govern ha d’aprovar, a 
proposta del Ministeri d’Hisenda, un contracte regulador 
de les relacions de qualsevol índole entre l’Estat, titular 
dels béns administrats, i la nova societat administradora, 
així com un contracte programa d’activitats econòmi-
ques a realitzar per la nova societat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El Ministeri d’Hisenda ha d’adaptar, en el termini de 
quatre mesos a partir de la data de publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» d’aquesta Llei, el Reglament de la Dehesa 
de Castilseras (Reial ordre de trenta de maig de mil nou-
cents tretze), de manera que es puguin assolir les finalitats 
que es pretén aconseguir amb la seva posada en explotació 
immediata i sense que es vulnerin els drets individuals 
adquirits pels beneficiaris actuals, drets que, en qualsevol 
cas, són rescatables mitjançant pactes amb la nova societat 
i que tenen el caràcter genèric de drets a extingir, sense que 
cap personal pugui meritar nous drets.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–El personal laboral que, com a conseqüèn-
cia de la transformació, quedi integrat en la nova socie-
tat, conserva l’antiguitat, categoria i retribucions que li 
hauria correspost en l’organisme autònom anterior.

Els funcionaris públics de l’Estat que ocupin llocs de 
treball a les instal·lacions que l’organisme té a Almadén i 
que hi tinguin establerta la seva residència habitual 
poden optar per la seva integració plena, en règim de 
dret laboral, a les plantilles que la societat estructuri, 
sense minva dels drets econòmics que tenen consolidats 
en la seva situació actual –en aquest cas quedarien en la 
d’excedència en el seu cos d’origen– o per la seva rein-
corporació a les tasques o llocs que els correspongui al 
Ministeri o centre a què siguin destinats per l’autoritat 
competent, i són baixa a tots els efectes en el servei a 
l’organisme autònom.

Queden suprimides totes les places de funcionaris 
públics de l’Estat existents en l’organisme l’exercici de 
les quals es porta a terme a les oficines d’aquest orga-
nisme radicades a Madrid i a Linares (Jaén), així com les 
de la mateixa classe radicades a Almadén, que no es 
transformin en places de règim laboral en virtut de l’acció 
a què es refereix el paràgraf precedent.

Segona.–En els pressupostos generals de l’Estat 
s’han d’incloure anualment els crèdits necessaris per fer 
les inversions incloses en el contracte programa 
l’execució de les quals s’hagi de portar a terme en 
l’exercici econòmic corresponent.

Tercera.–Queden derogades totes les disposicions, de 
qualsevol rang, 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 de la Zarzuela, Madrid, dinou d’octubre de mil 
nou-cents vuitanta-u.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 


