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 5194 LLEI 4/1982, de 24 de febrer, per la qual s’am-
plia la plantilla pressupostària del cos especial 
d’oficials d’aeroport, dependent de Transports i 
Comunicacions. («BOE» 55, de 5-3-1982.)

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 especial d’oficials d’aeroport, 
dependent del Ministeri de Transports i Comunicacions 
(Subsecretaria d’Aviació Civil), s’amplia en vint-i-cinc pla-
ces, i queda fixada en cent quaranta-vuit dotacions. 

Article segon.

La dotació de les noves places creades per aquesta 
Llei en els pressupostos generals de l’Estat s’ha de fer 
amb efectes de l’entrada en vigor d’aquesta, i s’autoritza 
el Ministeri d’Hisenda per habilitar els crèdits necessaris 
per al seu compliment adequat, per a la qual cosa pot 
efectuar les transferències oportunes. 

Article tercer.

A mesura que es  cobrin les noves places s’han de 
donar de baixa en els crèdits corresponents del pressupost 
de l’organisme autònom «Aeroports nacionals», dependent 
del Ministeri de Transports i Comunicacions, les quantitats 
necessàries per finançar-les, sense que en cap moment no 
es produeixi un increment de la despesa pública.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, vint-i-quatre de febrer de 
mil nou-cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 8394 LLEI 6/1982, de 29 de març, de pensions als muti-
lats civils de guerra. («BOE» 80, de 3-4-1982.)

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 mutilats civils sotmesos al Decret sis-cents setanta/
mil nou-cents setanta-sis, de cinc de març, poden gaudir, 
a més de la pensió de mutilació que estableix el Decret 
esmentat, d’una retribució bàsica en els casos, per les 
quanties i en les condicions que estableix aquesta Llei.

Article segon.

U. La retribució bàsica anual és la que correspon per 
aplicació dels percentatges que s’indiquen a continuació, 
segons els diferents graus d’incapacitat que estableix l’ar-

ticle segon del Decret de cinc de març de mil nou-cents 
setanta-sis, a la quantitat de pessetes tres-centes qua-
ranta-sis mil dues-centes, que s’actualitza anualment en 
els termes que preveu l’article disset de la Llei trenta-cinc/
mil nou-cents vuitanta.

a) Per a incapacitat de quart grau (més de cent 
punts), el vuitanta per cent.

b) Per a incapacitat de tercer grau (entre seixanta-
cinc i cent punts), el seixanta per cent.

c) Per a incapacitat de segon grau (entre quaranta-
cinc i seixanta-quatre punts, ambdós inclosos), el qua-
ranta per cent.

Dos. La quantitat que resulti de l’aplicació dels per-
centatges anteriors es distribueix en dotze períodes men-
suals, i, a més, el juliol i desembre de cada any s’abona 
una mensualitat extraordinària.

Tres. El règim de compatibilitat de les percepcions 
que preveu aquesta Llei és el que estableix l’article onze 
de la Llei trenta-cinc/mil nou-cents vuitanta.

Article tercer.

Els perceptors de la retribució bàsica que estableix 
aquesta Llei es poden integrar en el règim general de la 
Seguretat Social; aquesta integració es limita a l’assistència 
medicofarmacèutica i protèsica en cas de malaltia o acci-
dent del beneficiari i als serveis socials. L’assistència protè-
sica també cobreix les ferides o mutilacions de la guerra.

No és procedent la integració dels qui ja siguin titulars 
del dret esmentat en el sistema de la Seguretat Social.

La prestació medicofarmacèutica únicament s’estén a 
les persones que depenguin del titular del dret, quan 
aquestes reuneixin els requisits que exigeix el règim de la 
Seguretat Social.

Article quart.

La retribució bàsica que estableix aquesta Llei és trans-
missible, amb els requisits i en els percentatges fixats en el 
text refós de la Llei de drets passius de vint-i-u d’abril de 
mil nou-cents seixanta-sis i les seves disposicions comple-
mentàries, a favor de les vídues i, si no, dels orfes menors 
d’edat o incapacitats per guanyar-se el pa des d’abans de 
complir els divuit anys, els quals també poden tenir dret a 
pensió en el cas de mutilat civil mort que hagi pogut ser 
qualificat en alguna de les categories que donen dret a 
aquesta retribució bàsica.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.

Els titulars de pensió de mutilació, regulada pel Decret 
sis-cents setanta/mil nou-cents setanta-sis, per obtenir el 
dret a la retribució bàsica que estableix aquesta Llei, s’han 
de sotmetre a un reconeixement mèdic per part del Tribunal 
que l’ha de fer als efectes de la Llei trenta-cinc/mil nou-cents 
vuitanta, per a la seva qualificació segons el quadre de lesi-
ons i malalties vigents per a l’aplicació de la Llei esmentada, 
i aquesta qualificació és la que preval a tots els efectes, fins i 
tot per a la determinació de la pensió de mutilació.

Segona.

El que disposa la Llei quaranta-dos/mil nou-cents vui-
tanta-u, de vint-i-vuit d’octubre, sobre el fraccionament en 
el pagament d’endarreriments de pensions derivades de 
la guerra civil, s’aplica sobre les quantitats meritades fins 
al trenta de setembre de mil nou-cents vuitanta.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei té efectes econòmics a partir de l’u de 
gener de mil nou-cents vuitanta-dos.
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Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, vint-i-nou de març de mil 
nou-cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 8396 LLEI 8/1982, de 31 de març, de cessió de la 
forest Aezcoa a la Junta General de la Vall del 
mateix nom. («BOE» 80, de 3-4-1982.)

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.

L’Estat cedeix, a títol gratuït, a la Junta General de la Vall 
d’Aezcoa el domini de la forest inscrita amb el número u del 
Catàleg de les d’utilitat pública a Navarra denominada 
«Aezcoa», amb tots els drets, càrregues i pertinences.

Article segon.

La Junta General de la Vall d’Aezcoa queda subjecta, 
en l’exercici de les seves facultats dominicals, a l’ordena-
ment vigent, sota la gestió tècnica de la Diputació Foral de 
Navarra, i, en tot cas, la forest continua catalogada, però a 
favor de la Junta General de la vall.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.

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

Segona.

Queda derogat el Reial decret dos mil dos-cents vint-i-
nou/mil nou-cents setanta-nou, de set de setembre, i totes 
les disposicions 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 de la Zarzuela, Madrid, trenta-u de març de mil 
nou-cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

econòmics, en especial els relatius a conjuntura industrial 
i sector exterior, les dades relatives a l’evolució de l’atur i 
la població ocupada han tornat a mostrar un deteriora-
ment que, encara que menys intens el mil nou-cents vui-
tanta-u que el mil nou-cents vuitanta, aconsella l’adopció 
d’un conjunt de mesures que puguin actuar immediata-
ment sobre els nivells de contractació laboral.

Aquest Reial decret llei conté un conjunt de mesures de 
caràcter urgent relatives a la inversió pública i a l’exporta-
ció, com a variables bàsiques que s’han de tenir en compte 
en les circumstàncies actuals de l’economia espanyola.

En primer lloc, s’estima necessari que el sector públic 
emprengui, amb caràcter extraordinari, l’execució d’un 
conjunt de projectes d’inversió pública compost per peti-
tes obres, especialment seleccionades per la seva alta 
incidència en la generació de llocs de treball i la seva loca-
lització en les zones més afectades per l’atur.

Amb la finalitat que aquest programa extraordinari 
d’inversions es pugui començar a executar en el termini 
de temps més curt possible, s’ha d’utilitzar, en tots els 
casos que ho permetin, el sistema de contractació directa 
establert a l’article dotze de la Llei quaranta-quatre/mil 
nou-cents vuitanta-u, de pressupostos generals de l’Estat 
per a mil nou-cents vuitanta-dos.

En segon lloc, a la vista de l’evolució de les nostres 
exportacions durant el segon semestre de mil nou-cents 
vuitanta-u i de les previsions pel que fa a la necessitat 
financera del sector exportador per a aquest any de mil 
nou-cents vuitanta-dos, es fa necessari concedir a l’Insti-
tut de Crèdit Oficial una autorització addicional a la inclosa 
en la vigent Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 
mil nou-cents vuitanta-dos perquè, mitjançant operacions 
de crèdit interior i exterior, pugui fer front a les necessitats 
del crèdit oficial d’exportació, i establir simultàniament 
les previsions legals necessàries per a la compensació a 
l’Institut de Crèdit Oficial pels resultats del volum addicio-
nal de finançament de l’exportació que pugui proporcio-
nar durant aquest any.

En tercer lloc, aquest Reial decret llei preveu una nova 
organització dels serveis de promoció comercial de l’Estat 
mitjançant la creació d’un nou ens de dret públic, orientat 
a dotar de més operativitat i flexibilitat les actuacions de 
promoció comercial i foment de l’exportació, a una coor-
dinació més gran entre els sectors públic i privat i a la 
màxima eficàcia en la despesa pública.

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

D I S P O S O :

I. PROGRAMA EXTRAORDINARI D’INVERSIONS PÚBLIQUES

Article primer.–Per tal de finançar un programa extra-
ordinari d’inversions públiques, s’aproven crèdits extra-
ordinaris en el pressupost de l’Estat per a mil nou-cents 
vuitanta-dos per un import de cinquanta mil milions de 
pessetes, aplicats als conceptes següents: 

 8640 REIAL DECRET LLEI 6/1982, de 2 d’abril, sobre 
inversions públiques de caràcter extraordinari i 
mesures de foment de l’exportació. («BOE» 83, 
de 7-4-1982.)

L’evolució recent de l’economia espanyola indica la 
persistència i gravetat dels problemes de l’ocupació. En 
efecte, malgrat l’evolució positiva d’alguns indicadors 

Milers
de pessetes

  

Secció 17. Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme.  

Servei 04. Direcció General de Carreteres..  
Capítol 6. Inversions reals.  
Article 61. Creació d’infraestructura viària.  
Concepte 612. (Concepte 611 del pressupost 

de 1982):  
1. A la xarxa interurbana  . . . . . . . . . . . . . . . 2.578.000 


