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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.–Es declara extingit el cos d’oficials d’arts grà-
fiques, i els funcionaris de carrera que el componen s’in-
tegren al cos especial de tècnics especialistes en repro-
ducció cartogràfica que es crea en aquesta Llei a la seva 
entrada en vigor.

Segona.–Es declara a extingir el cos d’ajudants d’arts 
gràfiques. Els funcionaris de carrera que el componen 
tenen dret a integrar-se al cos especial de tècnics especia-
listes en reproducció cartogràfica mitjançant la superació 
dels cursos de transformació corresponents que esta-
bleixi la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.

Tercera.–U. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
s’amortitza el cos d’oficials d’arts gràfiques, que figura als 
pressupostos generals de l’Estat de mil nou-cents vui-
tanta-dos en la secció onze, servei zero set, numeració 
econòmica cent quinze, i aquest crèdit passa a finançar la 
creació del nou cos.

Dos. A mesura que s’integrin al nou cos els funcio-
naris de carrera del cos d’ajudants d’arts gràfiques, es 
donen de baixa, fins a la seva amortització total, els crè-
dits destinats a aquest cos que figuren als pressupostos 
generals de l’Estat, secció onze, servei zero set, numera-
ció econòmica cent setze, i el crèdit esmentat passa, així 
mateix, a finançar la creació del nou cos.

Tres. Així mateix, es donen de baixa en els crèdits 
que figuren als pressupostos generals de l’Estat per a mil 
nou-cents vuitanta-dos, destinats per a modernització i 
actualització del mapa topogràfic nacional, secció onze, 
servei zero set, numeració econòmica sis-cents tretze, les 
quantitats necessàries per al finançament total d’aquesta 
Llei, sense que en cap moment es produeixi un increment 
de 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, set de juliol de mil nou-
cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

   El president del Govern, 

LEOPOLDO CALVO-SOTELO  Y BUSTELO 

 18271 LLEI 43/1982, de 7 de juliol, sobre inversions 
estrangeres en empreses editorials. («BOE» 173, 
de 21-7-1982.)

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

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a les 
inversions estrangeres en empreses editorials els és ple-
nament aplicable, sense cap excepció, el que disposen el 
text refós de les disposicions legislatives sobre inversions 
estrangeres a Espanya, sancionat amb força de llei pel 
Decret tres mil vint-i-u/mil nou-cents setanta-quatre, de 
trenta-u d’octubre, i el Reglament d’inversions estrange-
res a Espanya dictat per a la seva aplicació, i en conse-
qüència se suprimeixen l’apartat e) de la disposició final 
primera del text refós esmentat i el mateix precepte del 
seu Reglament.

Article segon

Les inversions estrangeres es poden efectuar atenent 
criteris de reciprocitat, tracte més favorable als països de 
l’àrea idiomàtica i cultural hispànica, creació de noves 
empreses, aportació efectiva a la indústria i cultura espa-
nyoles, i foment de l’activitat internacional. Les empreses 
amb participació de capital estranger poden recórrer als 
instruments crediticis, fiscals i comercials existents per al 
llibre, en les condicions que es determinin i considerant 
els criteris anteriors.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin a aquesta Llei, especialment 
en tot el que pugui suposar qualsevol tipus de limitació a 
la inversió estrangera en empreses editorials no previstes 
als textos legals abans esmentats.

DISPOSICIÓ FINAL

U. El Govern, en el termini de sis mesos, ha de dictar 
el Decret que desplegui aquesta Llei.

Dos. Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia que el 
Decret esmentat a l’apartat anterior.

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 de juliol de mil nou-
cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

   El president del Govern, 

LEOPOLDO CALVO-SOTELO  Y BUSTELO  

 18272 LLEI 44/1982, de 7 de juliol, sobre dotacions pres-
supostàries per a inversions i sosteniment de les 
Forces Armades. («BOE» 173, de 21-7-1982.)

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.

PREÀMBUL 

L’any mil nou-cents vuitanta es va formular l’Objectiu 
de Força Conjunt (OFC) que s’havia d’assolir al final de mil 
nou-cents noranta, i que integrava el conjunt de mitjans 
de totes classes dels quals havien  de disposar i mantenir 
les Forces Armades. 

El criteri bàsic que va inspirar la seva definició va ser 
la consideració que les Forces Armades haurien d’aconse-
guir, en la dècada indicada, una estructura equilibrada i 
harmònica que, conjugant les possibilitats de tot tipus 
amb les necessitats de la defensa, fes possible el compli-
ment de la missió que els assigna l’article vuitè de la 
Constitució. 

Malgrat la seva gran transcendència, les circumstàn-
cies econòmiques de la nació van obligar a limitar la con-
secució d’aquest Objectiu de Força Conjunt en les tres 
primeres anualitats (mil nou-cents vuitanta, mil nou-cents 
vuitanta-u i mil nou-cents vuitanta-dos) a les disponibili-
tats que preveia la Llei trenta-dos/mil nou-cents setanta-u, 
prorrogada pel Reial decret llei cinc/mil nou-cents setanta-
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set, que regulaven el desenvolupament d’un reduït pro-
grama conjunt d’inversions, manteniment i reposició de 
material i armament per a les Forces Armades durant el perí-
ode mil nou-cents setanta-dos/mil nou-cents vuitanta-dos. 

En finalitzar la vigència del Reial decret llei cinc/mil 
nou-cents setanta-set esmentat, els suprems interessos de 
la nostra pàtria justifiquen la necessitat d’una nova regula-
ció legal que permeti prosseguir el finançament de l’Objec-
tiu de Força Conjunt durant els anys mil nou-cents vui-
tanta-tres a mil nou-cents noranta. 

Aquesta Llei tendeix a aquest propòsit, i assenyala les 
dotacions pressupostàries mínimes de què pot disposar el 
Ministeri de Defensa en els indicats anys de mil nou-cents 
vuitanta-tres a mil nou-cents noranta, per realitzar les 
inversions més urgents, així com per atendre les adquisici-
ons i despeses de tot tipus destinades al sosteniment de 
les Forces Armades, sens perjudici d’incrementar les quan-
ties mínimes esmentades en la mesura que ho permetin 
les circumstàncies. 

Article primer 

S’autoritza el Govern per a la realització d’un nou pro-
grama conjunt d’inversions, reposició de material, equip i 
armament, i sosteniment de les Forces Armades en el perí-
ode de mil nou-cents vuitanta-tres a mil nou-cents noranta, 
ambdós inclosos, i se n’encomana al Ministeri de Defensa 
el desenvolupament i l’execució. 

Article segon 

U. Per a la realització del programa esmentat, l’import 
dels crèdits del Ministeri de Defensa, exclosos els que s’in-
diquen a l’apartat dos d’aquest article, es xifra en els pres-
supostos de cada exercici, en pessetes corrents de cada 
any, de manera que el seu poder adquisitiu real sigui, com 
a mínim, el dels corresponents crèdits consignats el mil 
nou-cents vuitanta-dos, amb un increment anual acumula-
tiu de quatre enters i quatre-centes trenta-dues mil·lèsimes 
per cent (4.432 per 100), també en termes reals. 

Dos. Tenen tractament independent dels assenyalats 
a l’apartat anterior els crèdits corresponents a: 

Dos.U. Retribucions de personal constituïdes pels 
articles onze, dotze, tretze, catorze, setze, disset, divuit i 
dinou i els conceptes cent cinquanta-u i cent cinquanta-
dos, de tots els serveis del Ministeri de Defensa en el pres-
supost de l’any mil nou-cents vuitanta-dos. Els crèdits cor-
responents a aquests articles i conceptes s’han de dotar 
d’acord amb les normes generals vigents a cada moment 
per a les retribucions de funcionaris o amb les específiques 
dictades o que es puguin dictar per al personal al servei del 
Ministeri de Defensa. 

Dos.Dos. Els conceptes i subconceptes, de capítols 
diferents del primer, que, per les seves característiques 
especials, no estan inclosos en les dotacions de la Llei 
trenta-dos/mil nou-cents setanta-u, en el pressupost del 
Ministeri de Defensa de l’any mil nou-cents vuitanta-dos. 

Tres. La conversió a termes monetaris en el pressu-
post de cada exercici, per complir el que ordena l’apartat u 
d’aquest article, s’ha de realitzar mitjançant l’aplicació de 
mètodes de previsió objectius que tinguin en compte la 
inflació i la paritat de la pesseta, i s’han d’efectuar els ajus-
taments que siguin necessaris en les consignacions pres-
supostàries de cada any per corregir les diferències entre 
les previsions i les dades reals, per a la qual cosa s’autorit-
zen les oportunes ampliacions o reduccions dels crèdits 
corresponents. 

Article tercer 

L’import total de la suma dels crèdits pressupostaris 
corresponents als apartats u i dos punt u de l’article ante-

rior –exclosos els crèdits corresponents al pagament de les 
obligacions que es derivin de la Llei vint/mil nou-cents vui-
tanta-u, de sis de juliol, de creació de la reserva acti-
va–, acumulat en els vuit anys de vigència del programa no 
ha de ser superior, en termes reals, al resultat d’aplicar un 
creixement del dos coma cinc per cent (2,5 per 100) anual a 
les xifres consignades per als mateixos crèdits el mil nou-
cents vuitanta-dos, i es permet, amb aquesta finalitat, i en 
cas que sigui necessari, reduir el percentatge establert a 
l’esmentat apartat u de l’article segon. 

Article quart 
Amb el compliment previ dels requisits que estableix la 

legislació vigent sobre contractació administrativa, es 
poden contractar la totalitat de les obres, subministra-
ments, adquisicions o serveis inclosos en el programa, tot 
i que la seva execució hagi de tenir lloc en diverses anuali-
tats, i excedeixin el nombre d’exercicis i els percentatges 
que assenyala el número tres de l’article seixanta-u de la 
Llei general pressupostària, sense que els compromisos 
totals anticipats per a cada any superin el vuitanta per cent 
(80 per 100) dels crèdits previstos en aquesta Llei per a 
cadascun dels esmentats anys d’execució del programa. 

Article cinquè 

En cas que l’índole especial de les adquisicions o inver-
sions exigeixi en alguna anualitat un desemborsament 
superior a l’import dels crèdits habilitats com a conseqüèn-
cia del que disposen els articles anteriors, el Govern, a 
proposta del Ministeri d’Hisenda i a iniciativa del de 
Defensa, pot concedir les ampliacions de crèdit necessà-
ries, i cada proposta d’ampliació ha d’incloure el calendari 
de compensació de la quantitat ampliada, mitjançant la 
reducció corresponent en l’import de l’anualitat o anuali-
tats dels exercicis següents dins el període fixat per a l’exe-
cució del programa. 

Article sisè 

Així mateix, el finançament que es pugui obtenir de 
préstecs concertats es pot aplicar a l’adequació temporal 
en l’execució del programa, i imputar l’amortització del 
principal d’aquests als crèdits pressupostaris esmentats, 
de conformitat amb les condicions financeres respectives 
establertes per a la seva devolució. 

L’import dels préstecs que s’han de contractar, a l’em-
para del que estableix aquest article, el determina en cada 
cas el Govern, dins les limitacions que estableix la Llei de 
pressupostos de cada any respectiu, tenint en compte les 
condicions i circumstàncies d’aquests i les necessitats del 
Ministeri de Defensa. 

El Govern, en el termini de dos mesos a partir de la 
formalització dels préstecs, ha de remetre a les Corts Gene-
rals les condicions i antecedents relatius a aquests. 

Article setè 

Els contractes que tinguin per objecte obres, submi-
nistraments, adquisicions o serveis, inclosos en el pro-
grama a què es refereix aquesta Llei, s’adjudiquen pels 
procediments que estableix la Llei de contractes de l’Es-
tat, excepte els que el titular del Departament de Defensa 
estimi necessari, que es poden concertar directament, 
amb l’acord previ del Consell de Ministres. 

Article vuitè 

En la realització del programa s’ha d’atendre amb 
caràcter prioritari el foment de la producció nacional, 
d’acord amb els criteris següents: 

a) Afavoriment del desenvolupament i utilització de 
tecnologia i indústria pròpies en el nombre més gran de 
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components possibles dels sistemes d’armes i altres mit-
jans adquirits per a les Forces Armades. 

b) Adequació, en la mesura que es pugui, dels pro-
grames de compres a les possibilitats de fabricació de la 
indústria nacional. 

c) Elaboració de plans integrats de recerca, desenvo-
lupament i fabricació per a la indústria nacional. 

Quan no sigui viable l’obtenció en la indústria nacio-
nal dels mitjans previstos en el programa, es poden 
adquirir a l’estranger els elements o unitats que siguin 
indispensables, així com els projectes i patents que es 
considerin necessaris, procurant l’establiment de con-
certs i acords de col·laboració que afavoreixin la transfe-
rència de tecnologia i la incorporació a programes pluri-
nacionals de recerca, desenvolupament i fabricació en 
relació amb la indústria d’armament. 

En els contractes, subcontractes i ordres d’execució 
derivats del programa es poden exigir, a més de les 
garanties generals que estableixen la legislació vigent i 
les especificacions de materials de les Forces Armades, 
una garantia especial, nacional o estrangera, d’assistèn-
cia tècnica i de responsabilitat solidària de firmes industri-
als que tinguin crèdit i experiència suficient. 

Article novè 

La importació de maquinària i material de qualsevol 
classe que requereixi la realització d’aquest programa 
està exempta dels drets establerts a l’aranzel de duanes i 
de l’impost de compensació de gravàmens interiors, i 
s’han d’observar, en tot cas, les normes legals aplicables 
en matèria de protecció a la indústria nacional. 

Article deu 

El Govern, davant les circumstàncies de qualsevol 
ordre que puguin incidir en la realització del programa 
que empara aquesta Llei, ha de proposar a les Corts 
Generals, mitjançant el projecte de llei oportú i quan 
aquestes circumstàncies ho aconsellin, l’actualització de 
les consignacions pressupostàries corresponents i, si 
s’escau, la revisió i modificació del programa esmentat. 

En qualsevol cas, el Govern ha d’enviar a les Corts 
Generals, abans de l’u de gener de mil nou-cents vuitanta-
sis, un informe sobre el desenvolupament del programa en 
els primers quatre anys de vigència de la Llei, incloent-hi la 
xifra de les dotacions de material i les despeses totals de 
defensa i la seva comparació amb les previsions fixades als 
articles anteriors, i un projecte de llei que revisi i, si s’escau, 
modifiqui les consignacions corresponents als quatre anys 
del període que ara es determina i ampliï la vigència 
d’aquesta Llei fins al final de l’any mil nou-cents noranta-
quatre, i doni continuïtat al programa conjunt d’inversions, 
reposicions i sosteniment de les Forces Armades. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Sigui quin sigui el concepte pressupostari dels crèdits 
per a alimentació de tropa i marineria, l’import de l’haver 
d’alimentació continua formant part de la base regula-
dora per assenyalar la pensió dels drethavents d’acord 
amb el que estableixen les disposicions vigents.

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.–No obstant el que disposa l’article tercer 
d’aquesta Llei, en la mesura que ho permetin els recursos 
globals disponibles i atès el caràcter de mínims que s’atri-
bueix als crèdits emparats a l’apartat u de l’article segon, 
els crèdits esmentats es poden incrementar en els pressu-
postos de cada any, un cop s’hagin realitzat, si s’escau, els 
ajustaments derivats de l’aplicació de l’article tercer 

esmentat, amb la finalitat d’accelerar el compliment del 
programa o millorar-lo o revisar-lo. 

Segona.–Els avançaments concedits durant l’any mil 
nou-cents vuitanta-dos s’han de reemborsar amb els crèdits 
que preveu aquesta Llei i dins el seu període de vigència. 

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 de juliol de mil nou-
cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R. 

El president del Govern, 

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 18274 LLEI 46/1982, de 9 de juliol, sobre la contribució 
d’Espanya a la sisena ampliació de recursos de 
l’Associació Internacional de Foment. («BOE» 173, 
de 21-7-1982.)

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

Espanya participa en la sisena ampliació de recursos 
de l’Associació Internacional de Foment amb tres mil tres-
cents tres milions nou-centes mil pessetes convertibles en 
les condicions que estableix la resolució del seu Consell 
de Governadors de vint-i-sis de març de mil nou-cents 
vuitanta, que es publica com a annex a aquesta Llei. 

Article segon

El pagament de la contribució espanyola es fa en tres 
terminis d’acord amb les modalitats que preveu la resolu-
ció esmentada a l’article anterior. 

No obstant això, i per tal de garantir un repartiment 
equitatiu de la càrrega, s’autoritza el ministre d’Hisenda, 
en la seva qualitat de governador per Espanya de l’Asso-
ciació Internacional de Foment, a acomodar el calendari i 
la quantia dels pagaments a la d’altres països donants. 

Article tercer

S’autoritza el Banc d’Espanya, d’acord amb les fun-
cions que li atribueixen les disposicions vigents, a aplicar 
les pessetes convertibles que siguin necessàries per al 
pagament de les operacions esmentades. 

Amb aquest objectiu, el Banc d’Espanya pot expedir 
pagarés i altres títols similars no negociables, sense inte-
rès i pagadors a la vista i pel seu valor nominal, en subs-
titució dels pagaments a realitzar en efectiu. 

Als efectes de la subscripció que s’autoritza, el Banc 
d’Espanya exerceix les funcions que preveu l’article quart 
del Decret llei onze/mil nou-cents seixanta, de vint-i-u de 
setembre. 

Article quart

Es faculta els ministeris d’Economia i Comerç, Hisenda 
i Afers Exteriors per adoptar totes les mesures que siguin 
necessàries per a l’execució del que disposa aquesta Llei. 


