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Les prioritats esmentades són les següents per als dos 
primers anys d’aplicació de la Llei:

Primera.–Assistència sanitària i prestació farmacèu-
tica.

Segona.–Serveis socials, en especial els centres ocu-
pacionals per a minusvàlids profunds i grans invàlids.

Tercera.–Subsidi d’ingressos mínims, mitjançant aug-
ments percentuals, que s’han de realitzar de forma pro-
gressiva i continuada, i que s’han de determinar regla-
mentàriament, començant amb un mínim que sigui 
superior a les actuals percepcions per aquest concepte.

Quarta.–Subsidi per ajuda de tercera persona.
Cinquena.–Subsidi de mobilitat i compensació de 

transport.
Sisena.–Normativa sobre educació especial.
Setena.–Normativa sobre mobilitat i barreres arqui-

tectòniques.
Vuitena.–Normativa sobre centres especials d’ocu-

pació.
Novena.–Normativa sobre els equips multiprofessio-

nals.
Desena.–Normativa sobre els programes permanents 

d’especialització i actualització que preveu l’article sei-
xanta-tres, dos.

La resta de les prestacions, subsidis, atencions i ser-
veis es poden desenvolupar amb posterioritat al termini 
abans indicat, en funció de les necessitats generades per 
l’aplicació d’aquesta Llei.

Aquest desenvolupament s’ha de fer de manera pro-
gressiva i continuada, perquè cada bienni, fins a arribar al 
termini màxim de deu anys fixats anteriorment, es posin 
en marxa les prestacions, subsidis, atencions i serveis 
que preveu aquesta Llei o es completin els ja iniciats.

Vuitena.–Queden derogades totes les normes que 
siguin contràries 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, set d’abril de mil nou-
cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

que desitgi adherir-se a l’Acord amb el consentiment dels 
estats parts en aquest. Així mateix el Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques d’Espanya, la Secretaria d’Investi-
gació de Dinamarca, el Consell d’Investigacions Científi-
ques del Regne Unit i la Reial Acadèmia de Ciències de 
Suècia van signar en la mateixa data un protocol sobre 
cooperació en matèria d’astrofísica, per al desenvolupa-
ment de la cooperació prevista a l’Acord. 

Davant la imminent entrada en vigor de l’Acord i a fi 
que Espanya pugui complir més adequadament els seus 
compromisos internacionals, es fa necessària i urgent 
l’adopció de les mesures necessàries perquè l’Institut d’As-
trofísica de les Canàries, una vegada reconeguda la seva 
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, pugui assu-
mir les funcions, drets i obligacions derivades de l’Acord i 
protocol esmentats. 

En virtut d’això, amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia trenta 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 : 

Article primer.–Amb la denominació d’Institut d’Astrofí-
sica de les Canàries es crea un consorci públic de gestió la 
finalitat del qual és la investigació astrofísica. 

L’Institut d’Astrofísica de les Canàries està integrat per 
l’Administració de l’Estat, que actua primordialment a tra-
vés del Ministeri de la Presidència, la Junta de les Canàries, 
la Universitat de La Laguna i el Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques. 

Article segon.–L’Institut d’Astrofísica de les Canàries té 
personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment 
dels fins següents: 

a) Realitzar i promoure qualsevol tipus d’investigació 
astrofísica o relacionada amb aquesta. 

b) Difondre els coneixements astronòmics, col-
laborar en l’ensenyament universitari especialitzat d’astro-
nomia i astrofísica al districte universitari de La Laguna i 
formar i capacitar personal científic i tècnic en tots els 
camps relacionats amb l’astrofísica. 

c) Administrar els centres, observatoris i instal·lacions 
astronòmiques ja existents i els que en el futur es creïn o 
incorporin a la seva administració, així com les dependèn-
cies al seu servei. 

d) Fomentar les relacions amb la comunitat científica 
nacional i internacional. 

Article tercer.–L’Administració de l’Estat, la Junta de 
les Canàries, la Universitat de La Laguna i el Consell 
Superior d’Investigacions Científiques exerceixen les 
seves respectives competències a l’Institut a través del 
seu Consell Rector. 

Al Consell Rector, com a òrgan decisori suprem en 
matèria administrativa i econòmica de l’Institut, li corres-
ponen les funcions següents: 

a) Vetllar pel compliment dels fins de l’Institut. 
b) Desenvolupar la seva organització interna. 
c) Aprovar el Reglament de funcionament. 
d) Aprovar l’avantprojecte de pressupost anual d’ex-

plotació i capital per a la seva elevació al Ministeri d’Hi-
senda. 

e) Acordar la realització d’actes de disposició sobre 
els béns i valors que integrin el seu patrimoni, d’acord amb 
la Llei general pressupostària. 

f)  Acceptar l’adscripció de personal procedent d’al-
tres organismes. 

g) Exercir les facultats que, no previstes als apartats 
anteriors, es refereixin necessàriament al Consell Rector de 
l’Institut. 

Article quart.–El Consell Rector està integrat per un pre-
sident, un vocal en representació de cadascuna de les 

 10344 REIAL DECRET LLEI 7/1982, de 30 d’abril, pel 
qual es crea l’Institut d’Astrofísica de les Canà-
ries i se n’estableix el règim jurídic. («BOE» 107, 
de 5-5-1982.)

Les condicions atmosfèriques requerides per a l’obser-
vació astrofísica es donen a les illes Canàries amb una 
perfecció insòlita, fet que va portar el setze de setembre de 
mil nou-cents setanta-cinc que el Consell Superior d’Inves-
tigacions Científiques, la Mancomunitat Provincial Interin-
sular de Cabildos de Santa Cruz de Tenerife i la Universitat 
de La Laguna subscrivissin davant el ministre d’Educació i 
Ciència un conveni per a l’establiment a les Canàries d’un 
institut d’astrofísica, en el qual col·laboressin les tres insti-
tucions. 

D’altra banda, el Regne d’Espanya va signar el vint-i-sis 
de maig de mil nou-cents setanta-nou un acord amb els 
governs de Dinamarca, Regne Unit de Gran Bretanya i 
Irlanda del Nord i Suècia («Butlletí Oficial de l’Estat» de sis 
de juliol), destinat a promoure la cooperació en matèria 
d’astrofísica entre els quatre països i qualsevol altre estat 
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administracions públiques i organismes que s’especifi-
quen a l’article primer i el director de l’Institut, que n’és 
membre nat. 

El president és nomenat pel Consell Rector a proposta 
d’almenys dos dels seus membres. 

El funcionament del Consell Rector s’ha d’ajustar al que 
preveu el capítol segon del títol primer de la Llei de proce-
diment administratiu, per als òrgans col·legiats. 

Article cinquè.–El director de l’Institut és l’òrgan execu-
tiu del Consell Rector, així mateix li correspon resoldre 
sobre les qüestions d’índole científica. És nomenat pel 
Consell Rector a proposta conjunta de la Universitat de La 
Laguna i del Consell Superior d’Investigacions Científi-
ques.

Correspon al director proposar al Consell Rector l’adop-
ció de les decisions a què es refereixen els apartats b), c), 
d), e) i f) del paràgraf segon de l’article quart, així com 
l’exercici de les funcions executives de l’Institut. 

Article sisè.–L’estructura orgànica de l’Institut d’Astrofí-
sica de les Canàries es determina reglamentàriament, a 
iniciativa del Consell Rector i amb l’informe previ del 
Ministeri d’Hisenda. 

Article setè.–Els mitjans materials al servei de l’Institut 
per al compliment dels seus fins comprenen: 

a) Els béns i valors que integrin el seu patrimoni, jun-
tament amb els productes i rendes obtinguts d’aquest, 
subvencions i, en general, tots els recursos que percebi. 

En cas de dissolució de l’Institut, les administracions 
consorciades han de fixar lliurement el destí d’aquest patri-
moni. 

b) Béns adscrits o cedits en qualsevol altre règim per 
personal o entitats nacionals o estrangeres que conservin 
la titularitat d’aquells. 

Si respecte d’aquests béns el Consell Rector estima 
convenient la realització d’actes de disposició, ho ha de 
posar en coneixement de la persona o entitat titular 
d’aquests perquè aquesta decideixi el que correspongui, 
amb subjecció si s’escau al procediment que sigui aplica-
ble per raó de la naturalesa dels béns. 

Produïda la dissolució de l’Institut, aquests béns rever-
teixen plenament en les persones o entitats que mantin-
guin la seva titularitat. 

Article vuitè.- Els mitjans personals al servei de l’Institut 
per al compliment dels seus fins, tots ells sota la depen-
dència funcional del director d’aquell, poden comprendre: 

a) Personal propi del Consorci. 
b) Personal propi de les administracions consorcia-

des que presti els seus serveis a l’Institut d’Astrofísica de 
les Canàries. 

c) Personal al servei d’altres entitats, públiques o pri-
vades, amb les quals l’Institut subscrigui contractes admi-
nistratius o civils, o convenis de cooperació. 

Article novè.–Els mitjans materials posats al servei de 
l’Institut d’Astrofísica de les Canàries per al compliment 
dels seus fins s’han de gestionar d’acord amb les normes 
següents: 

a) L’Institut, encarregat de la utilització, manteniment i 
bon funcionament dels béns que se li confiïn, ha de portar 
a terme les operacions tendents a mantenir-los a cada 
moment en condicions idònies. 

b) En la mesura de les seves possibilitats, l’Institut ha 
de proporcionar als usuaris de les instal·lacions telescòpi-
ques l’assistència personal i material que aquests demanin 
per a la realització del seu treball. 

c) Sens perjudici de l’atenció preferent als seus propis 
fins, l’Institut, a través dels laboratoris, tallers i altres ser-
veis que gestioni, pot prestar assistència tècnica i serveis 
remunerats a altres empreses o institucions que ho sol-
licitin. Aquestes activitats i serveis a tercers s’han de dur a 
terme en règim de dret privat i els ingressos corresponents 

a aquests constitueixen una font de finançament que s’ha 
d’incloure dins de les dotacions estimatives del pressupost 
anual. 

Article deu.–L’activitat contractual de l’Institut d’Astrofí-
sica de les Canàries s’ha d’ajustar al que preveuen els orga-
nismes autònoms en la disposició final segona de la Llei de 
contractes de l’Estat i en el llibre IV del seu Reglament. 
Aquesta equiparació s’entén amb les excepcions que s’in-
diquen a continuació: 

a) Es faculta, per subscriure contractes, com a repre-
sentant legítim de l’Institut el seu director. 

b) No és necessària l’autorització prèvia per a contrac-
tes d’una quantia inferior a deu milions de pessetes, la 
qual, com a manifestació de la potestat de tutela, s’enco-
mana al Consell Rector. 

c) Correspon al Consell Rector autoritzar la delegació 
de les facultats contractuals del director de l’ens a favor 
d’altres òrgans inferiors. 

d) La Mesa de contractació, en els casos en què s’hagi 
de formar, és designada pel director de l’Institut, i s’hi inte-
gra, com a assessor jurídic, el cap de l’advocacia de l’Estat 
de la província en què aquell té la seva seu, i com a inter-
ventor delegat, qui exerceixi les funcions a què es refereix 
l’article següent. 

Article onze.–L’Institut d’Astrofísica de les Canàries 
s’equipara als organismes autònoms de caràcter comer-
cial, industrial, financer o anàleg, i queda subjecte al règim 
que per a aquests preveu la Llei general pressupostària de 
quatre de gener de mil nou-cents setanta-set. 

La intervenció del funcionament de l’Institut la realitza 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, d’acord 
amb l’article cent de la Llei general pressupostària, sens 
perjudici de l’aplicació de les normes vigents respecte al 
funcionament intern de cadascuna de les administracions 
consorciades. 

Article dotze.–L’actuació de l’Institut en virtut de la seva 
personalitat jurídica pública queda, als efectes de procedi-
ment i recursos en via administrativa i jurisdiccional, sot-
mesa al règim de l’Administració de l’Estat. Contra les 
resolucions del director de l’Institut és procedent interpo-
sar un recurs d’alçada davant el Consell Rector, els acords 
del qual exhaureixen la via administrativa. 

Així mateix són aplicables a l’Institut les normes que 
regeixen l’enjudiciament penal, civil i laboral, respecte de 
l’Administració de l’Estat. 

Article tretze.–L’institut d’Astrofísica de les Canàries té la 
seva seu a Santa Cruz de Tenerife, sens perjudici de la pos-
sibilitat de situar les instal·lacions que necessiti en qualse-
vol altre punt d’Espanya o de l’estranger. 

Article catorze.–L’Institut d’Astrofísica de les Canàries es 
crea amb una durada inicial de trenta anys, coincident amb 
la prevista a l’Acord internacional de cooperació científica 
internacional a què es refereix la disposició addicional 
segona d’aquest Reial decret llei, i aquesta durada s’entén 
prorrogada automàticament mentre continuï en vigor 
l’acord esmentat. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera.–Queden adscrits a l’Institut d’Astrofísica de les 
Canàries l’Institut d’Astrofísica dependent del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques i l’Institut Universi-
tari d’Astrofísica de la Universitat de La Laguna. 

Aquesta adscripció es realitza sens perjudici del mante-
niment de la titularitat respectiva per part de les entitats de 
les quals depenen, en els pressupostos i plantilles de les 
quals han de continuar figurant amb plenitud d’efectes.

Segona.–L’Institut assumeix les funcions, drets i obliga-
cions que corresponen a l’Institut d’Astrofísica de les Canà-
ries, de conformitat amb l’Acord de cooperació en matèria 
d’astrofísica signat el vint-i-sis de maig de mil nou-cents 
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setanta-nou pels governs del Regne d’Espanya, del Regne 
de Dinamarca, del Regne de Gran Bretanya i Irlanda del 
Nord i del Regne de Suècia, i el Protocol sobre cooperació 
en matèria d’astrofísica, signat en la mateixa data pel Con-
sell Superior d’Investigacions Científiques d’Espanya, la 
Secretaria d’Investigació de Dinamarca, el Consell d’Inves-
tigacions Científiques del Regne Unit i la Reial Acadèmia de 
Ciències de Suècia. 

Així mateix se subroga en els drets i obligacions de 
naturalesa contractual que l’Institut d’Astrofísica de les 
Canàries, dependent del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques, hagi adquirit amb anterioritat a l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret llei, i especialment en el Con-
veni de cooperació subscrit el setze de setembre de mil 
nou-cents setanta-cinc entre el Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques, la Universitat de La Laguna i la Man-
comunitat Provincial Interinsular de Santa Cruz de 
Tenerife. 

DISPOSICIÓ FINAL

S’autoritza el Ministeri de la Presidència i els departa-
ments competents, per raó de la matèria, perquè dictin 
totes les disposicions que resultin necessàries per al des-
plegament i aplicació d’aquest Reial decret llei. 

Madrid, trenta d’abril de mil nou-cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO  Y BUSTELO 

la corresponent declaració liquidació fins a l’any següent, 
dins els primers vint-i-cinc dies naturals del qual ha de realit-
zar l’ingrés. La necessitat d’esperar que transcorri l’any natu-
ral estava justificada en el règim establert al Reial decret llei 
setze/mil nou-cents setanta-set, de vint-i-cinc de febrer, és a 
dir, abans de la modificació efectuada pel Reial decret llei 
nou/mil nou-cents vuitanta, de vint-i-sis de setembre, quan 
les màquines o aparells automàtics seguien la norma gene-
ral d’abonar el vint per cent sobre les quantitats jugades, ja 
que això comporta la necessitat de deixar transcórrer el perí-
ode de temps esmentat per conèixer l’import de la base, 
però no té justificació amb el sistema actual de quotes fixes, 
en què el transcurs de temps entre l’autorització i el paga-
ment afavoreix indubtablement que l’interessat, fins i tot per 
simple distracció, deixi d’abonar la taxa, sobretot si es té en 
compte que la sanció per omissió és molt petita. 

Aquest sistema de pagament de la taxa ha provocat 
que l’Administració no hagi pogut obtenir conclusions 
definitives fins a una data molt recent. En efecte, ha hagut 
d’esperar que transcorregués el mes de gener de l’any 
corrent per conèixer els resultats recaptadors d’un règim 
que va ser implantat a finals de l’any mil nou-cents vui-
tanta. I aquests resultats no han pogut ser més significa-
tius en suport dels dos aspectes indicats: que la quota que 
suporten les màquines és extraordinàriament baixa en 
proporció a les quantitats que es mouen al voltant 
d’aquestes i que el sistema establert per al pagament de 
la taxa en facilita l’impagament. 

Les circumstàncies assenyalades han conduït a una 
situació insostenible en matèria de fiscalitat del joc que es 
fa necessari corregir amb urgència. D’una banda, les 
màquines i aparells automàtics han experimentat un des-
envolupament tan desmesurat que, amb independència 
d’altres possibles consideracions eticosocials, han donat 
lloc a una retracció notable d’altres modalitats de jocs fis-
calment més controlades, sense la corresponent contra-
partida de l’increment en la recaptació, i d’altra banda, el 
ritme de creixement que experimentaven els ingressos 
procedents d’aquestes altres modalitats s’ha vist tallat en 
els moments actuals. 

Aquesta disposició pretén aturar el problema plantejat 
actuant en les direccions següents: 

— Elevant les quotes fixes de les màquines o aparells 
automàtics en una mesura que, si pot semblar de certa con-
sideració —de sis mil a quaranta mil pessetes— per a les 
màquines de tipus B, recreatives amb premi, encara queda 
molt lluny del tipus normal de gravamen (vint per cent sobre 
la quantitat jugada) que suporten altres modalitats del joc. 

— Modificant el sistema actualment vigent quant a la 
meritació i pagament de la taxa: d’una banda, s’estableix 
que l’any d’autorització de la màquina la meritació ha de 
coincidir amb la data d’aquella, i s’estableix l’obligació 
que el pagament de la taxa fiscal precedeixi l’autorització 
governativa; i, de l’altra, es manté com a data de merita-
ció, per als anys posteriors al de l’autorització, la de l’u de 
gener, si bé per evitar que els transcurs d’un període de 
temps llarg entre la data de la meritació i la de pagament 
d’aquesta faciliti l’impagament, es modifica la normativa 
reglamentària, i s’estableix que el pagament s’ha de rea-
litzar els primers vint-i-cinc dies del mes de gener del 
mateix any de la meritació. 

— Així mateix, i amb la finalitat d’intentar regularitzar en 
la mesura que es pugui la situació recaptadora per la taxa 
fiscal, s’avança el pagament de la taxa meritada l’u de gener 
de l’any corrent als vint-i-cinc primers dies del pròxim mes 
de juliol. 

Al compliment d’aquestes tres finalitats respon aquest 
Reial decret llei, que s’estructura en quatre articles, una dis-
posició transitòria i dues disposicions finals. 

L’article primer es limita a donar una nova redacció al 
número dos de l’apartat quart de l’article tercer del Reial 
decret llei setze/mil nou-cents setanta-set, de vint-i-cinc de 

 10687 REIAL DECRET LLEI 8/1982, de 30 d’abril, pel 
qual es modifica parcialment el Reial decret llei 
16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els 
aspectes penals, administratius i fiscals dels 
jocs de sort, envit o atzar i apostes. («BOE» 110, 
de 8-5-1982.)

L’experiència recollida en l’aplicació de la taxa fiscal que 
grava els jocs de sort, envit o atzar ha posat en relleu anoma-
lies molt importants en la modalitat que recau sobre l’explo-
tació de màquines o aparells automàtics. 

D’una banda, ha posat de manifest el tractament fiscal 
beneficiós que suporten, ja que mentre la generalitat dels 
jocs queden gravats al tipus proporcional del vint per cent 
que es gira sobre una base imposable constituïda per l’im-
port total de les quantitats jugades, en canvi les quotes fixes 
que recauen sobre les màquines o aparells —tal com va 
establir el Reial decret llei nou/mil nou-cents vuitanta, de 
vint-i-sis de setembre, que va modificar l’apartat quart de 
l’article tercer del Reial decret llei setze/mil nou-cents 
setanta-set, de vint-i-cinc de febrer— estan molt lluny de 
representar el percentatge assenyalat respecte de les quan-
titats jugades, quantitats que, a més, com és públic i notori, 
experimenten un creixement progressiu i continuat. Especi-
alment significatiu és el cas de les màquines de tipus B, o 
recreatives amb premi, que en l’actualitat estan gravades 
amb una quota anual de sis mil pessetes, la qual cosa, al 
tipus normal establert per a altres modalitats de joc, signi-
fica presumir que la quantitat que es juga anualment en 
aquest tipus de màquines és de trenta mil pessetes, xifra 
que, sembla innecessari destacar-ho, queda molt per sota de 
la realitat. 

Es pot afirmar que, amb independència d’altres possi-
bles causes, la situació actual és motivada pel sistema esta-
blert en matèria de meritació i pagament de la taxa. Efectiva-
ment, la taxa és exigible per anys naturals, i es merita el dia 
1 de gener de cada any, sigui quina sigui la data de l’autorit-
zació o permís, però l’interessat no està obligat a presentar 


