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LLEI 9/1983, de 13 de juliol, de pressupostos
generals de l’Estat per a 1983. («BOE» 167,
de 14-7-1983.)
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.
Dels crèdits i el seu finançament
Article 1. Crèdits inicials i el seu finançament.
S’aproven els pressupostos generals de l’Estat per a
l’exercici econòmic de 1983, integrats per:
1. El pressupost de l’Estat, en l’estat de despeses del
qual, es concedeixen els crèdits necessaris per atendre el
compliment de les seves obligacions per un import de
4.513.365.839.000 pessetes.
El pressupost de despeses de l’Estat es finança:
a) Amb els drets econòmics a liquidar durant l’exercici que es detallen a l’estat d’ingressos, estimats en un
import total de 3.402.110.050.000 pessetes.
b) Amb l’import de les operacions d’endeutament
que s’expressen a l’article 23 d’aquesta Llei i amb subjecció als tipus i quanties màxims que s’expressen per a
cadascun.
Els beneficis fiscals que afecten els tributs de l’Estat
s’estimen en 691.200.000.000 de pessetes.
2. Els pressupostos dels organismes autònoms de
l’Estat de caràcter administratiu, en què es detallen per a
cada ens els crèdits concedits per atendre el compliment
de les seves obligacions, per un import total
d’1.149.974.807.000 pessetes.
Les estimacions dels drets econòmics a liquidar durant
l’exercici per cada organisme es detallen als estats d’ingressos, i el seu import total és d’1.153.855.786.000 pessetes.
3. Els pressupostos dels organismes autònoms de
l’Estat de caràcter comercial, industrial o financer, en què
es detallen per a cada ens els crèdits concedits per atendre el compliment de les seves obligacions en l’exercici,
per un import total de 2.191.249.464.000 pessetes.
Els recursos estimats per a cada organisme es detallen als estats d’ingressos, l’import total dels quals puja a
la suma de 2.191.249.464.000 pessetes.
4. El pressupost de la Seguretat Social, important els
crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions,
tant en règim general com en règims especials, la quantitat de 2.739.466.807.000 pessetes.
Els recursos previstos per a l’exercici es xifren en
2.739.466.807.000 pessetes.
5. El pressupost de l’ens públic Radiotelevisió Espanyola, comprensiu de les dotacions necessàries per atendre el desenvolupament de les seves activitats, per un
import total de 26.463.794.000 pessetes, així com els
recursos estimats en la quantia total de 26.463.794.000
pessetes.
Els pressupostos de les societats estatals per a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió a què es
refereix la Llei 4/1980, de 10 de gener, amb el detall
següent:
— Televisió Espanyola (TVE), per un import total de
dotacions de 49.190.268.000 pessetes, i de recursos que
pugen a 49.190.268.000 pessetes.
— Ràdio nacional d’Espanya (RNE), per un import
total de dotacions de 7.457.269.000 pessetes, i de recursos, que pugen a 7.457.269.000 pessetes.
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— Ràdio Cadena Espanyola (RCE), per un import
total de dotacions de 4.243.583.000 pessetes, i de recursos, que pugen a 4.243.583.000 pessetes.
6. El pressupost del Consell de Seguretat Nuclear,
per un import total de dotacions de 705.686.000 pessetes,
i de recursos, que puja a 571.544.000 pessetes.
7. El pressupost del Consell d’Administració del Patrimoni Nacional, per un import total de dotacions de
3.586.770.647 pessetes, i de recursos, que puja a
3.586.770.647 pessetes.
8. El pressupost de l’Institut Nacional de Foment de
l’Exportació, per un import total de dotacions de
3.181.500.000 pessetes, i de recursos, que puja a
3.181.500.000 pessetes.
Dels crèdits de personal actiu
Article 2. Retribucions de funcionaris de l’Estat.
1. Les retribucions bàsiques corresponents als règims
a què es refereix el Reial decret llei 22/1977, de 30 de març,
i als especials regulats en les normes dictades a l’empara
de les disposicions finals de la norma legal esmentada, es
fixen en les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Proporcionalitat

Sou

Triennis

Un grau

10 (coef. 5,5)

1.415.040

38.640

32.880

10

1.286.400

38.640

32.880

8

1.029.120

30.912

26.304

6

771.840

23.184

19.728

4

514.560

15.456

13.152

3

385.920

11.592

9.864

2. No obstant el que disposa el número anterior, i amb
efectes d’1 de gener de 1983, el sou es redueix a les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Proporcionalitat

Sou

10 (coef. 5,5)

933.300

10

850.752

8

695.868

6

551.736

4

441.864

3

385.920

3. El grau de carrera administrativa s’aplica el 1983,
d’acord amb el que preveu l’article 8è, 2, de la Llei 42/1979,
de 29 de desembre.
4. Durant l’exercici econòmic de 1983 no es produeix
meritació de cap retribució pel concepte de grau en funció
del temps de serveis efectius prestats.
5. Les retribucions totals íntegres dels funcionaris
calculades en base anual experimenten un increment proporcional del 9 per 100, respecte a 1982, i s’adequa la
quantia de les retribucions complementàries per tal de no
excedir l’increment esmentat. En els casos en què no sigui
possible efectuar aquesta adequació es redueix transitòriament el sou assenyalat al número 2 d’aquest article en la
quantia que sigui procedent.
Per a la instrumentació del que preveu el paràgraf
anterior, es poden refondre conceptes corresponents a
retribucions complementàries.
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6. Les gratificacions, el complement familiar, l’ajuda
per al menjar i les retribucions que tinguin el caràcter
d’absorbibles per futures millores o increments es regeixen per la seva normativa específica, i s’exclouen de
l’augment a què es refereix aquesta Llei.
7. Els increments que es deriven d’aquesta Llei s’apliquen, en la quantia que sigui procedent, a la compensació
de retribucions que s’hagin reconegut o declarat tenir el
caràcter d’absorbibles per futures millores o increments.
8. Les indemnitzacions, pensions de mutilacions i
recompenses que tenen el caràcter de retribucions complementàries s’incrementen un 9 per 100 respecte a les
quanties vigents el 1982.
La Creu Llorejada de Sant Ferran i la Medalla Militar es
regeixen per la seva legislació especial, incloent-hi el grau
en la base reguladora.
9. L’increment de retribucions totals íntegres establert al número 5 d’aquest article no és aplicable al personal no laboral dels organismes autònoms les retribucions
del qual siguin superiors de més d’un 11,5 per 100 a les de
l’Administració de l’Estat. En cas que la diferència retributiva sigui inferior a l’11,5, s’ha d’aplicar l’increment que
correspongui per aconseguir la igualació de retribucions.
La diferència entre l’11,5 per 100 de l’increment teòric
de retribucions i l’efectivament aplicat en funció del que
expressa el paràgraf anterior es destina al finançament de
programes d’ocupació.
El Govern ha d’informar les comissions de pressupostos del Congrés i del Senat, així com aquelles altres que
escaigui, de l’autorització continguda al paràgraf precedent, tant en el que fa referència a la seva quantia com les
seves destinacions específiques.
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2. El creixement anterior s’ha d’aplicar tenint en
compte que les retribucions resultants no siguin superiors a les dels funcionaris de carrera a què siguin assimilables. Aquest límit s’ha d’aplicar igualment als nous nomenaments que es puguin produir en aquest exercici d’acord
amb la legislació vigent.
3. Les retribucions bàsiques dels funcionaris interins
no poden excedir les d’entrada que corresponen als funcionaris de carrera del cos en què ocupin vacants, sense
grau inicial, i la resta de les seves retribucions tenen el
caràcter de complementàries.
4. Es prorroga fins al 31 de desembre de 1983 el termini fixat a la disposició addicional 2a, 2, del Reial decret
llei 22/1977, de 30 de març.
Article 6. Increments addicionals de retribucions.
1. A més dels increments previstos als articles 2 i 5
d’aquesta Llei, una quantitat equivalent al 2,5 per 100 de
les retribucions a 31 de desembre de 1982 del personal a
què es refereixen els articles esmentats es destina:
A)

Per al personal civil:

Article 3. Quantia mínima mensual de les retribucions.

1. A finançar el complement especial per assolir la
retribució mínima mensual establerta a l’article 3.
2. A finançar programes conduents a millorar l’eficàcia i productivitat de la funció pública, a l’homogeneïtzació en les retribucions i, en general, a aplicar mesures de
racionalització del règim retributiu. El Govern ho ha
d’efectuar, a proposta del Ministeri d’Economia i Hisenda,
amb la consulta formal prèvia amb les organitzacions sindicals representatives en l’Administració.
Trimestralment s’ha d’informar la Comissió de Pressupostos de les decisions que es vagin prenent sobre això.

La total retribució íntegra mensual dels funcionaris
civils de carrera de l’Administració civil de l’Estat que realitzin jornada completa, computades totes les seves retribucions de caràcter periòdic i fix, incloses les pensions de
retir, no pot ser inferior a 50.000 pessetes.

B) Per als funcionaris militars i forces de seguretat, a
homogeneïtzar les retribucions i incentivar el lloc de treball, i se n’acorda la distribució per part del Govern a iniciativa del Ministeri respectiu i a proposta del Ministeri
d’Economia i Hisenda.

La diferència que hi pugui haver fins a assolir la quantia esmentada es percep com a complement especial.

2. Amb efectes d’1 de gener de 1983 s’apliquen els
increments de retribucions derivats del Reial decret
3313/1981, de 18 de desembre.

Article 4. Retribucions de funcionaris de l’Administració
de justícia.
1. Les retribucions bàsiques i complementàries dels
funcionaris de l’Administració de justícia tenen un increment proporcional del 9 per 100. El sou base regulat per
les lleis 17/1980 de 24 d’abril, i 31/1981, d’1 de juliol, que
es remet a aquesta, és de 34.277 pessetes.
2. La quantia de les retribucions complementàries
s’ha d’adequar per absorbir el màxim creixement del sou
base sobre l’increment proporcional del 9 per 100 assenyalat al número anterior.
3. Una quantitat equivalent al 2,5 per 100 de les retribucions d’aquest personal a 31 de desembre de 1982 s’ha
d’aplicar a finalitats anàlogues a les especificades al
número 1 de l’article 6.
4. A més del que estableixen els números anteriors,
s’ha d’aplicar una quantitat equivalent al 7,36 per 100 de
les retribucions del personal esmentat, a 31 de desembre
de 1982, per atendre el finançament del complement de
destinació previst a la Llei 17/1980, de 24 d’abril, i a la Llei
31/1982, de 10 de juliol, que es remet a aquesta.
Article 5. Retribucions de funcionaris d’ocupació i
contractats administratius.
1. El total de les retribucions íntegres dels funcionaris d’ocupació i del personal contractat en règim de dret
administratiu s’incrementa el 9,5 per 100.

Article 7. Augment de les retribucions del personal
laboral.
1. Per poder pactar nous convenis col·lectius, revisions
salarials en convenis amb vigència superior a un any, o l’adhesió o extensió, en tot o en part, a altres convenis ja existents, i que afectin exclusivament el personal laboral al servei de l’Administració de l’Estat o dels seus organismes
autònoms, és necessari que el departament ministerial corresponent remeti, a informe del Ministeri d’Economia i
Hisenda, amb caràcter previ a la signatura de les parts negociadores, el projecte de pacte respectiu, el qual s’ha d’acompanyar de la quantificació xifrada de la massa salarial de
l’any 1982, en termes d’homogeneïtat, i la valoració de tots
els aspectes econòmics previstos al projecte esmentat.
L’informe, que s’ha d’evacuar en el termini màxim de
quinze dies a comptar de la data de recepció del projecte de
pacte, ha de versar únicament sobre els aspectes dels quals
es derivin conseqüències en matèria de despesa pública,
especialment pel que fa a la determinació de la massa salarial corresponent i al control del seu creixement.
2. Per als supòsits previstos al número anterior s’assenyala com criteri que s’ha de tenir en compte per la
representació de l’Administració en la negociació un increment màxim del 12 per 100 de la massa salarial, respecte
de la de 1982; en aquest percentatge s’inclouen els creixements de tots els conceptes, fins i tot els que es puguin
produir per antiguitat.
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3. En la negociació es poden proposar increments de
retribucions, addicionalment al percentatge del 12 per 100
de creixement de la massa salarial, per al supòsit de col·
lectius de personal laboral que parteixen d’una situació
especialment desafavorida. Aquesta proposta, degudament justificada i valorada s’ha de remetre, en unió del
projecte de pacte i de la documentació a què es refereix el
número 1 anterior, a l’informe previst al número esmentat.
4. El que disposa el número 2 anterior, és aplicable
així mateix a les normes i convenis col·lectius que afectin
exclusivament el personal laboral de la Seguretat Social i
altres ens públics, inclosos en aquesta Llei.
Article 8. Retribucions d’altre personal.
1. Les retribucions dels funcionaris i del personal
contractat no laboral de l’Administració de la Seguretat
Social tenen un increment màxim del 10,5 per 100 de tots
els conceptes retributius, a excepció del de l’antiguitat; en
aquest percentatge s’inclouen els augments que es derivin dels programes d’incentivació d’ocupació.
El personal de les institucions sanitàries de la Seguretat Social no comprès al paràgraf anterior experimenta un
increment màxim en les seves retribucions de l’11,5 per
100.
2. Les retribucions del personal no laboral dels altres
ens públics, inclosos a la Llei de pressupostos generals de
l’Estat, tenen un increment màxim de l’11,5 per 100.
3. Els increments a què es refereixen els números
anteriors es distribueixen d’acord amb la normativa específica dictada o que es dicti i, si no n’hi ha, d’acord amb els
criteris que s’estableixen en aquesta Llei.
4. L’aplicació dels increments previstos als articles
anteriors al personal el sistema retributiu del qual estigui
pendent d’adaptació al que estableixen el Reial decret llei
22/1977, de 30 de març, i les disposicions complementàries, queda condicionada als resultats d’aquesta adaptació. Els augments esmentats només són aplicables amb la
compensació prèvia que sigui procedent en els complements personals i transitoris que puguin resultar d’aquesta
adaptació.
Article 9. Aportació dels funcionaris al Fons de Solidaritat
per als treballadors en atur.
1. Una quantitat equivalent al 0,50 per 100 dels crèdits inclosos als pressupostos de despeses d’aquesta Llei
per a retribucions del personal fix no laboral es destina a
finançar el Fons de Solidaritat per als treballadors en atur
aportat pels funcionaris públics, la dotació del qual figura
en el concepte pressupostari 34.03.421 del pressupost de
despeses de l’Estat.
2. Per donar compliment al que disposa el número
anterior s’autoritza al Ministeri d’Economia i Hisenda a
efectuar les operacions de pagaments i ingressos que
resultin necessàries a fi de la constitució del Fons esmentat.
Dels crèdits d’havers passius
Article 10. Determinació d’havers passius.
1. Els havers passius causats en el seu favor o en el
dels seus familiars per funcionaris civils i militars de l’Administració de l’Estat es fixen d’acord amb els valors establerts en aquesta Llei per als conceptes integrants de la
base reguladora i tenint en compte les normes següents i
el que disposa el número 9 d’aquest article.
a) Quan el titular de la pensió no percebi cap altra
amb càrrec a fons dels ens que s’indiquen a l’article següent,
ni remuneració pública o privada com a conseqüència de
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treball personal, ni tampoc rendes de capital que per si
mateixes o en conjunt amb les anteriorment descrites excedeixin el 1982 415.000 pessetes anuals els mínims mensuals de les pensions esmentades són els següents:
— Pensió de jubilació o retir: 23.565.
— Pensió a favor de familiars: 17.925.
No resulten afectades per aquesta norma les pensions
a favor d’orfes més grans de vint-i-tres anys, llevat que
estiguin incapacitats des d’abans de complir aquesta edat
i siguin pobres en sentit legal.
b) En els supòsits de percepció d’una sola pensió
superior als mínims establerts a l’apartat anterior o quan,
en cas de percebre’n diverses, es considera com a principal una de les regulades en aquest número, s’aplica provisionalment, per a cada índex de proporcionalitat, el coeficient d’increment que resulti de dividir la base reguladora
mensual del funcionari el 1983, entre la de 1982, i a aquest
efecte es considera que en tot cas s’han perfet 12 triennis
en el nivell de proporcionalitat corresponent.
L’increment s’aplica sobre l’import de l’última mensualitat ordinària de 1982 i s’abona amb efectes d’1 de gener
de 1983 fins al mes en què es realitzi l’actualització individualitzada en funció de la nova quantia dels conceptes
integrants de la base reguladora i del nombre de triennis
meritats pel causant de la pensió. Des del mes següent se
satisfa el nou valor que resulti d’aquesta actualització,
sense que en cap cas la pensió a percebre pugui ser inferior a l’últim valor de la pensió de 1982, i sense que sigui
pertinent, si s’escau, el reintegrament de les quantitats
percebudes en excés. Per al personal afectat per la Llei
17/1980, de 24 d’abril, l’increment provisional anteriorment esmentat és del 9,5 per 100.
Quan les pensions que es regulen en aquest número
tinguin la condició de complementàries, segons el que
disposa l’article següent d’aquesta Llei, l’increment mitjà
que s’hi estableix s’ha d’aplicar sobre la quantitat que
hagi correspost el 1982 i amb la limitació de quantia d’increments que s’hi assenyala.
2. Les pensions que es meritin a l’empara del que
disposa l’article 4t, 1, de la Llei 5/1979, de 18 de setembre,
s’eleven a la quantia de 16.490 pessetes mensuals.
3. Les pensions que es meritin a l’empara del que
disposa la Llei 35/1980, de 26 de juny, s’han de regir per
les normes següents:
a) Les pensions de mutilació s’obtenen aplicant els
percentatges establerts per a cada grau d’incapacitat a la
quantitat de 263.280 pessetes anuals.
b) La remuneració bàsica es fixa en 494.700 pessetes
anuals, amb dret a percebre dues pagues extraordinàries
de 41.225 pessetes cadascuna. La remuneració substitutiva de triennis s’eleva a 13.251 pessetes mensuals amb
dret a percebre dues pagues extraordinàries del mateix
import cadascuna.
Les remuneracions suplementàries en compensació
per retribucions no percebudes no experimenten modificacions.
4. La retribució bàsica anual a què es refereix l’article
2n de la Llei 6/1982, de 29 de març, de mutilats civils de
guerra, es fixa en la quantitat de 379.380 pessetes.
No obstant això, l’import de les pensions de viduïtat
derivades de la Llei esmentada és de 16.490 pessetes
mensuals.
5. En les pensions regulades al Reial decret 670/1976,
de 5 de març, s’apliquen els percentatges per a cada grau
d’incapacitat sobre la quantitat de 318.840 pessetes.
6. Les pensions causades pel personal pertanyent a
col·lectius no recollits als números anteriors i que es regulen per normes específiques es reconeixen i actualitzen
d’acord amb el que disposen aquestes.
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7. Sigui quina sigui la norma a què s’hagi d’ajustar el
règim de reconeixement i actualització de pensions preval,
als efectes de percepció, el que disposa l’article següent
d’aquesta Llei per al supòsit de concurrència de pensions.
8. Es mantenen les quanties assolides el 1982 en les
pensions següents:
a)

Llei 5/1979.

— Les pensions d’orfandat a què es refereix el paràgraf 2n, apartat 3 de l’article 4t, afegit per l’article 2n de la
Llei 42/1981, de 28 d’octubre, en la quantitat de 9.470 pessetes mensuals.
— Les pensions a què es refereix l’article 4t, 2,
d’aquesta.
b)

Llei 35/1980.

— Les pensions d’orfandat a què es refereix el paràgraf 2n de l’article 17, afegit per l’article 3r de la Llei 42/1981,
de 28 d’octubre.
c) Llei 9/1977, de 4 de gener.
— Les pensions a què es refereixen els articles 1r i 2n
d’aquesta.
d) Les pensions regulades pels articles 65, 66 i 67 de
l’Estatut de classes passives, de 22 d’octubre de 1926; per
l’article 42 del text refós de la Llei de drets passius dels
funcionaris civils, de 21 d’abril de 1966, i per l’article 34
del text refós del personal militar i assimilat, Guàrdia Civil
i Policia Armada, de 13 d’abril de 1972.
e) Llei 46/1977, de 15 d’octubre.
— Pensions causades a la seva empara per persones
incorporades a les forces d’ordre públic, i, si s’escau, forces armades des del dia 18 de juliol de 1936. Aquesta
norma té caràcter provisional fins mentre no es reguli la
normativa sobre professionalitat i drets econòmics reconeixibles per les incorporacions esmentades.
f) Amb caràcter general les percepcions que, pel
conjunt de totes les pensions percebudes per l’interessat,
sigui quin sigui el sistema que en reguli la percepció, quan
excedeixin la quantitat de 187.950 pessetes mensuals.
9. Amb relació al sistema d’havers passius dels funcionaris civils i militars de l’Administració de justícia,
s’han d’aplicar les normes següents, amb efectes d’1 de
gener de 1983.
a) La base de cotització anual està constituïda per la
suma de les retribucions bàsiques, incloses pagues extraordinàries, en la quantia que es deriva d’aquesta Llei.
b) La base reguladora de les pensions es forma amb
la suma dels conceptes retribuïts esmentats. La quantia
mensual de les pensions s’obté dividint per 14 la base o
haver regulador així determinat, i aplicant sobre aquesta
el percentatge que correspongui, i són aplicables les limitacions derivades del que preveuen les lletres c), d) i f) del
número 8 d’aquest article. Les pensions es meriten mensualment, llevat dels mesos de juny i desembre, en què es
merita, a més, una mensualitat extraordinària.
c) La quota de drets passius exigida per la legislació
vigent queda fixada en el 4,30 per 100 de la base de cotització.
10. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la filiació per naturalesa, matrimonial o no matrimonial, i la filiació
per adopció plena, dóna als que la posseeixen els mateixos
drets en els casos de coparticipació en una pensió.
Article 11. Concurrència de pensions.
En el cas de perceptors de més d’una pensió de l’Estat, ens territorials i sistema de la Seguretat Social o d’organismes, empreses o societats d’aquests, l’import
d’aquestes pensions es fixa en la forma següent:
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a) La pensió principal d’acord amb les normes que
siguin aplicables per part de l’ens que tingui al seu càrrec
la pensió esmentada.
Es considera com a principal la pensió de més quantia
de les que es percebin, llevat que expressament s’indiqui
una altra en la declaració que el beneficiari ha de presentar davant cadascun dels ens que les satisfacin.
b) Les altres pensions, que tenen el caràcter de complementàries, només s’incrementen quan la principal s’integri
en el sistema de la Seguretat Social. El percentatge de l’increment és del 9 per 100, amb el límit màxim d’increment per al
conjunt de totes aquestes de 1.625 pessetes mensuals.
Als fins indicats, es prenen els valors de les pensions
corresponents a l’última ordinària de l’any anterior.
c) No obstant el que disposa l’apartat b) d’aquest
article, les pensions del sistema de la Seguretat Social
s’incrementen segons el que resulti de les disposicions
específiques dictades pel Govern, d’acord amb el que
estableix la Llei general de la Seguretat Social.
d) Una vegada verificada l’actualització de les pensions per a 1983, la suma total de les que tingui dret a cobrar
cada perceptor té per límit la quantia fixada al número 8,
f), de l’article anterior, sense que, en cap cas, l’import a
percebre pugui ser inferior al de 1982.
Article 12. Limitació d’ampliació de plantilla.
Durant l’exercici de 1983 no es tramiten expedients
d’ampliació de plantilles de personal ni disposicions o
expedients de creació o reestructuració d’unitats orgàniques, si l’increment de la despesa pública derivada
d’aquests no queda compensat mitjançant la reducció
d’unes altres despeses o l’obtenció d’ingressos addicionals a generar en virtut de les ampliacions, creacions o
reestructuracions esmentades.
En el supòsit que les ampliacions de plantilles i la creació o reestructuració d’unitats orgàniques es derivin de
l’entrada en funcionament d’inversions, l’augment de
despesa resultant ha de ser finançat amb minoració en
altres dotacions de despeses consumptives no ampliables del departament o organisme que la proposi.
Crèdits de transferències
Article 13. Participació dels municipis en els impostos de
l’Estat.
1. En l’exercici de 1983, els ajuntaments participen
en el 8 per 100 de la recaptació líquida que l’Estat obtingui
pels conceptes tributaris no susceptibles de cessió a les
comunitats autònomes, i inclosos en els capítols I i II del
pressupost d’ingressos de l’Estat.
2. L’import de la participació, a què es refereix el
número anterior, s’ingressa en el Fons Nacional de Cooperació Municipal i es distribueix de la manera següent:
a) El 75 per 100 en funció del nombre d’habitants de
dret de cada municipi, segons l’últim padró municipal,
degudament aprovat, ponderat pels coeficients multiplicadors següents, segons estrats de població:
Grup

Nombre d’habitants

Coeficient

1

De més d’1.000.000 . . . . . . . . . . .

2,85

2

De 500.001 a 1.000.000 . . . . . . . .

1.85

3

De 100.001 a 500.000 . . . . . . . . . .

1,50

4

De 20.001 a 100.000 . . . . . . . . . . .

1,30

5

De 5.001 a 20.000 . . . . . . . . . . . .

1,15

6

Que no excedeixi 5.000 . . . . . . . .

1,0
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b) El 25 per 100 restant, igualment en funció del
nombre d’habitants de dret, però ponderat d’acord amb
l’esforç fiscal mitjà de cada municipi en l’exercici immediat anterior.
A aquests efectes, s’entén per esforç fiscal mitjà la
recaptació líquida per habitant obtinguda pels conceptes
impositius en els capítols I, II i III del pressupost d’ingressos de l’entitat municipal corresponent.
3. La participació dels ajuntaments del País Basc, a
través del Fons Nacional de Cooperació Municipal, en els
tributs de l’Estat no concertats, es regeix pel que disposa
l’article 46 de la Llei 12/1981, de 13 de maig, de concert
econòmic.
4. Els ajuntaments canaris participen en el Fons Nacional de Cooperació Municipal de conformitat amb el que
estableix l’article 28 de la Llei 30/1972, de 22 de juliol,
sobre règim economicofiscal de les Canàries.
5. La participació dels ajuntaments de Navarra, a través del Fons Nacional de Cooperació Municipal, en els
tributs de l’Estat, es fixa en el marc del Conveni econòmic.
Article 14. Participació de les diputacions provincials en
els impostos de l’Estat.
1. En l’exercici 1983, les diputacions provincials participen en el 0,543 per 100 de la recaptació líquida que
l’Estat obtingui pels conceptes tributaris no susceptibles
de cessió a les comunitats autònomes, i inclosos al capítol
I i II del pressupost d’ingressos de l’Estat.
2. La participació de les diputacions forals del País
Basc en els tributs de l’Estat no concertats es regeix pel
que disposa l’article 46 de la Llei 12/1981, de 13 de maig,
de Concert econòmic.
3. La participació establerta al número 1 d’aquest
article es distribueix entre les diputacions i cabildos insulars en proporció al nombre d’habitants de dret de la província respectiva.
4. A l’efecte de determinar la quantitat a percebre
pels cabildos insulars de les províncies de Santa Cruz de
Tenerife i Las Palmas, se segueix el mateix criteri que s’estableix per als municipis de l’arxipèlag en relació amb el
Fons Nacional de Cooperació Municipal.
5. Els ajuntaments de Ceuta i Melilla participen en la
distribució com si es tractés de diputacions provincials,
en proporció al nombre d’habitants de dret del municipi
respectiu.
Article 15. Lliuraments a compte i liquidacions definitives de les participacions.
1. La participació en els ingressos de l’Estat s’abona
a les entitats locals mitjançant lliuraments trimestrals a
compte per l’import de la quarta part del 85 per 100 dels
crèdits consignats sobre això en els pressupostos generals de l’Estat.
2. Una vegada acabat l’exercici econòmic i coneguda
la recaptació líquida efectivament obtinguda per l’Estat,
es practica la liquidació definitiva de la participació, i
s’efectua la regularització oportuna mitjançant les compensacions que escaiguin.
Article 16. Assumpció per part de l’Estat de càrregues
financeres de les corporacions locals.
1. Amb efectes d’1 de gener de 1986, l’Estat assumeix:
a) La càrrega financera per amortització i interessos
dels crèdits atorgats pel Banc de Crèdit Local a les corporacions locals per finançar els seus pressupostos ordinaris i els pressupostos extraordinaris de liquidació de deutes, i als quals es refereixen l’article 3r de la Llei 42/1980,

61

d’1 d’octubre, i el número 2 de la disposició final primera
de la Llei 40/1981, de 28 d’octubre, en el 50 per 100 restant
no assumit en virtut dels preceptes legals esmentats.
b) La càrrega financera per amortització i interessos
de les operacions de crèdit concertades per les entitats
locals amb els bancs privats, caixes d’estalvis i altres entitats financeres, per finançar la liquidació de deutes corresponents a l’exercici econòmic de 1980, i a què es refereix el número 3 de la disposició final primera de la Llei
40/1981, de 28 d’octubre.
2. La càrrega financera a què es refereix el número
anterior no és computable per determinar el percentatge
de referència als efectes d’autorització de futures operacions de crèdit.
Article 17. Avançaments a les comunitats autònomes.
S’autoritza el Tresor a efectuar avançaments a les
comunitats autònomes a càrrec dels recursos que hagin
de percebre dels pressupostos generals de l’Estat, per
cobrir els seus desfasaments transitoris de tresoreria,
com a conseqüència de les diferències de venciments dels
pagaments i ingressos derivats de l’execució del seu pressupost. Aquests avançaments han de quedar reemborsats
en finalitzar l’exercici econòmic corresponent, i no s’imputen al límit previst a l’article 65, 1, de la Llei general
pressupostària.
Dels crèdits d’inversions
Article 18. Contractació directa d’inversions.
El Consell de Ministres, a proposta dels departaments
interessats, pot autoritzar la contractació directa de tots els
projectes d’obres que s’iniciïn durant l’exercici de 1983
amb càrrec als pressupostos del Ministeri respectiu i els
seus organismes autònoms, sigui quin sigui l’origen dels
fons i el pressupost del qual sigui inferior a 50.000.000 de
pessetes. Prèviament s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» i en el «Butlletí Oficial» de la província les condicions tècniques i financeres de l’obra a executar.Trimestralment, el Govern ha d’enviar a les comissions de pressupostos del Congrés i del Senat una relació dels expedients
tramitats en ús de l’autorització esmentada, amb indicació
expressa de la destinació, import i adjudicatari.
Article 19. Quantia mínima d’aprovació de despeses
d’inversió pel Consell de Ministres.
La realització de despeses d’inversió de qualsevol
naturalesa, la quantia de les quals excedeixi els
500.000.000 de pessetes, requereix l’aprovació per part
del Consell de Ministres.
S’autoritza els òrgans de contractació, amb caràcter
general, la tramitació urgent, prevista a l’article 26 de la
Llei de contractes de l’Estat, per a la contractació de les
obres de fins a 500.000.000 de pessetes, si bé, el termini
per a presentació de proposicions no pot ser inferior a
quinze dies.
Article 20. Compromisos de despeses per l’Institut per a
la Promoció Pública de l’Habitatge.
L’Institut per a la Promoció Pública de l’Habitatge, organisme de caràcter comercial i financer, amb l’acord previ
del Consell de Ministres, pot adquirir compromisos de despeses que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a aquell
en què s’autoritzin, dins els límits i percentatges establerts
a la Llei general pressupostària, quan es tracti d’adquisicions d’habitatges per a la seva qualificació de promoció
pública, d’adquisició de terrenys per a la construcció d’habitatges de protecció oficial, de préstecs per a la promoció
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d’habitatge rural, préstecs a corporacions locals i préstecs
a patronats de cases, així com de subsidiació d’interessos
o concessió d’ajuda econòmica personal.
Article 21. Normes relatives al Fons de Compensació
Interterritorial.
1. Amb independència de quina sigui l’Administració, central o territorial, a la qual correspongui la decisió
sobre els projectes d’inversió a finançar amb càrrec al
Fons de Compensació Interterritorial, i la seva gestió, la
seva execució pot ser objecte de delegació en una altra
Administració.
2. Els crèdits destinats a finançar els projectes que
componen el Fons de Compensació Interterritorial corresponents a competències que les comunitats autònomes
hagin assumit o assumeixin al llarg de l’exercici de 1983, i
que hagin de ser realitzats per aquestes, s’han de transferir, dins el servei corresponent de la secció 33, «Fons de
Compensació Interterritorial», a l’article 75, «A ens territorials», a demanda de la comunitat autònoma corresponent
davant aquesta Direcció General, una vegada s’hagi publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» el corresponent decret
de transferència.
Les comunitats autònomes poden disposar d’aquests
crèdits, a mesura que es vagin realitzant les inversions, mitjançant la simple presentació davant el Ministeri d’Economia i Hisenda, Direcció General de Coordinació amb les
Hisendes Territorials, d’un certificat comprensiu de la part
d’obra efectivament executada o de l’adquisició realitzada.
3. Els romanents de crèdits que corresponguin a la
dotació del Fons de Compensació Interterritorial assignada a una comunitat autònoma s’han d’incorporar en
l’exercici econòmic immediat posterior als crèdits del
Fons de Compensació Interterritorial de la comunitat
esmentada. Si en aquest últim exercici persisteixen
aquests romanents, no compromesos, aquests s’han d’incorporar a la dotació global del Fons.
4. Es pot imputar als crèdits de l’exercici corrent
inclosos en el Fons de Compensació Interterritorial el
pagament d’obligacions generades en exercicis anteriors
per revisions de preus, projectes addicionals o reformats
que suposin una variació econòmica respecte d’obres inicialment concertades, en els exercicis anteriors esmentats, amb càrrec a crèdits anàlegs del Fons de Compensació Interterritorial vigent en aquests.
5. A través de les comunitats autònomes s’han de
transferir, si s’escau, a les entitats locals els recursos necessaris per finançar els projectes d’inversió que, estant inclosos en el Fons de Compensació Interterritorial, la seva realització estigui prevista per les diputacions o ajuntaments,
els quals poden elegir l’execució per si mateixos dels projectes corresponents a serveis dels quals siguin titulars.
De les operacions financeres
Article 22. Avals.
1. L’import dels avals a prestar per l’Estat durant
l’exercici de 1983, per operacions de crèdit exterior de
qualsevol naturalesa, no pot excedir els 105.000 milions
de pessetes.
No s’imputa al límit esmentat l’import dels avals que
es prestin amb motiu del refinançament o substitució
d’operacions de crèdit que impliquin una cancel·lació
d’avals anteriorment concedits.
2. S’autoritza la concessió de garanties per l’Estat
durant l’exercici 1983 als organismes o entitats següents,
i pels imports que s’indiquen per a cadascun:
a) A l’Institut Nacional d’Indústria, quant a les obligacions a emetre a l’interior durant 1983, per un import
màxim de 36.000 milions de pessetes.
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b) A la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles,
quant als crèdits a concertar a l’interior durant 1983, per
un import màxim de 25.000 milions de pessetes.
3. S’autoritza l’Institut Nacional d’Indústria a prestar
avals en l’exercici de 1983, en relació amb les operacions
de crèdit que concertin les societats mercantils en el capital de les quals participa, fins a un límit màxim de 150.000
milions de pessetes.
4. S’autoritza l’Institut Nacional d’Hidrocarburs a
prestar avals en l’exercici de 1983, i en relació amb les
operacions de crèdit que concertin les societats mercantils en el capital de les quals participa, fins a un límit
màxim de 60.000 milions de pessetes.
5. S’autoritza l’Institut de Crèdit Oficial a prestar avals
a corporacions locals i comunitats autònomes uniprovincials, en relació amb operacions de crèdit exterior, concertades per finançar inversions durant l’exercici de 1983, fins a
un límit màxim de 15.000 milions de pessetes.
Amb relació a les comunitats autònomes uniprovincials, la possibilitat d’autorització d’aval queda limitada en
relació amb el finançament d’inversions que estiguin a
càrrec dels ens territorials esmentats com a subrogats en
les competències i funcions de les diputacions provincials
que hi estan integrades.
6. La societat mixta de segon aval, establerta pel
Reial decret 864/1981, de 10 d’abril, pot garantir fins a un
import màxim de 15.000 milions de pessetes, les operacions de crèdit que, avalades per les societats de garantia
recíproca, siguin concertades a l’interior durant l’exercici
de 1983, per les petites i mitjanes empreses, socis partícips d’aquestes.
L’Institut de Crèdit Oficial ha de compensar la societat
mixta de segon aval, per les indemnitzacions que hagi fet
efectives com a conseqüència dels avals prestats a les
societats de garantia recíproca.
L’Estat ha de compensar l’Institut de Crèdit Oficial dels
menyscaptes que pateixi com a conseqüència del que
estableix aquest article.
7. Es fixa en 30.000 milions de pessetes el límit
màxim fins al qual el Tresor públic respon subsidiàriament
pels crèdits i avals concedits durant l’exercici de 1983 per
les entitats de crèdit oficial, en virtut del que preveu l’article 4t de la Llei 21/1982, de 9 de juny, sobre mesures de
reconversió industrial.
8. L’Estat ha de compensar l’Institut de Crèdit Oficial
les pèrdues que s’originin per les quantitats que destini a
finançament de crèdits a l’exportació en excés de 70.000
milions de pessetes.
9. El Govern ha de donar compte a les comissions de
pressupostos del Congrés i del Senat de totes i cadascuna
de les autoritzacions que concedeixi d’acord amb el que
preveu el punt 2 d’aquest article.
Article 23. Operacions de deute públic.
1. S’autoritza el Govern perquè a proposta del Ministeri d’Economia i Hisenda:
1r Emeti o contregui deute públic de l’Estat amortitzable, amb la finalitat de finançar les despeses autoritzades per aquesta Llei, per un import màxim de 380.000
milions de pessetes.
De l’import anterior, 240.000 milions de pessetes corresponen a deute interior, i 140.000 milions de pessetes a
deute exterior. El Govern pot alterar aquesta distribució
per raons de política monetària o de balança de pagaments.
2n Pugui incrementar l’import del deute del Tresor
fins a assolir la xifra màxima en circulació de 650.000 milions de pessetes. El producte obtingut en les emissions
corresponents s’ha d’aplicar a finançar les despeses autoritzades per aquesta Llei.
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El deute delTresor pot estar representat en títols valors
o mitjançant anotacions en compte, i tant en la seva subscripció com en la seva transmissió o negociació no és
necessària la intervenció de fedatari públic. Totes les operacions relatives a aquest deute es comptabilitzen transitòriament en un compte d’operacions del Tresor, el saldo
del qual s’aplica al final de l’exercici als pressupostos de
l’Estat.
3r Determini en cada emissió i per a cada emissió de
deute públic, sigui quin sigui el seu termini d’amortització, si els títols representatius gaudeixen dels avantatges
inherents als títols de cotització oficial qualificada, als
efectes de ser aptes per donar dret a beneficis fiscals.
4t Emeti cèdules per a inversions fins a un límit de
225.000 milions de pessetes per finançar la dotació del
Tresor al crèdit oficial i atendre els reemborsaments de
cèdules de conformitat amb el que estableixen els quadres d’amortització respectius.
5è Procedeixi a modificar, refinançar i/o substituir
les operacions de crèdit existents amb anterioritat o concertades a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, amb
novació o sense novació, del contracte per obtenir un cost
menor en la càrrega financera o prevenir els possibles
efectes negatius derivats de fluctuacions en les condicions del mercat.
6è Procedeixi al reemborsament anticipat d’operacions de crèdit, sense substituir-les per altres, quan la situació del mercat de capitals així ho aconselli; a aquest
efecte s’han d’habilitar els crèdits corresponents en la
secció de deute públic.
7è Contregui deute públic exterior per finançar les
dotacions derivades de l’aplicació del Tractat d’amistat i
cooperació entre Espanya i els Estats Units d’Amèrica, de
24 de gener de 1976, i de l’Acord complementari número 7
d’aquest i de la seva pròrroga, fins a la quantitat màxima
del contravalor en pessetes de 160.066.260 dòlars, i del
Conveni d’amistat, defensa i cooperació amb els Estats
Units d’Amèrica, fins a la quantitat màxima del contravalor en pessetes de 400.000.000 de dòlars.

de les despeses autoritzades en aquesta Llei de pressupostos, i es faculta el Govern perquè, a proposta del
Ministeri d’Economia i Hisenda, substitueixi disposicions
sobre aquest crèdit amb una emissió de deute del Tresor
més elevada respecte a l’autoritzada a l’apartat 2n del
número 1 d’aquest article. Aquests crèdits no meriten
interès.

2. S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda a
assenyalar el tipus d’interès, condicions, beneficis fiscals
legalment establerts i altres característiques de les operacions d’endeutament assenyalades al número anterior i a
formalitzar, si s’escau, en representació de l’Estat, aquestes operacions.
3. S’autoritza els organismes autònoms que figuren
a l’annex III dels pressupostos generals de l’Estat, i per
una xifra total de 289.158.341.000 pessetes, a concertar
durant el 1983 operacions de crèdit pels imports respectius que s’indiquen en l’annex esmentat, i en els supòsits
previstos a l’apartat 5è del número 1 d’aquest article,
poden refinançar, modificar i/o substituir operacions de
crèdit concertades en exercicis anteriors, sempre que el
Govern ho autoritzi a proposta del Ministeri d’Economia i
Hisenda, amb habilitació, si s’escau, dels corresponents
crèdits en el pressupost respectiu.
4. El Govern ha de donar compte a les comissions de
pressupostos del Congrés i del Senat de totes i cadascuna
de les autoritzacions de crèdit realitzades a l’empara de
les contingudes als números 1 i 3 d’aquest article.
5. Les emissions de deute del Tresor mantenen les
seves característiques de valors no aptes per donar dret a
desgravacions fiscals, siguin quin sigui el seu termini
d’amortització.
6. El crèdit concedit pel Banc d’Espanya al Tresor
públic durant l’exercici de 1982 es consolida per la mateixa
quantia en un crèdit d’aquest Banc al Tresor, de la naturalesa prevista a l’article 21 del Decret llei de nacionalització
del Banc d’Espanya.
El Tresor públic, per atendre les seves necessitats
financeres durant l’exercici de 1983, pot disposar de crèdits del Banc d’Espanya fins al límit màxim del 12 per 100

1. Amb vigència exclusiva per a l’any 1983, els apartats 1 i 2 de l’article 28 de la Llei 44/1978, de 8 de setembre,
queden redactats de la manera següent:

Article 24. Dotació del Tresor al crèdit oficial.
1. La dotació global del Tresor al crèdit oficial en
l’exercici de 1983 pot assolir la xifra de 285.000 milions de
pessetes.
La part d’aquesta dotació que no pugui ser coberta
durant l’exercici mitjançant la col·locació de cèdules per a
inversions és finançada mitjançant avançaments del Tresor.
2. A la dotació assenyalada al número anterior s’han
d’afegir les quantitats que expressament aprovin les Corts
Generals per a la concessió de crèdits de l’Estat espanyol
a altres estats o institucions estrangeres i l’execució s’ha
de canalitzar a través de l’Institut de Crèdit Oficial.
3. El Govern pot aprovar, durant l’exercici de 1983,
operacions de crèdit d’ajuda al desenvolupament previstes a l’article 7è del Reial decret llei 16/1976, de 24 d’agost,
fins a un import màxim de 20.000 milions de pessetes. El
finançament i instrumentació d’aquestes operacions els
realitza l’Institut de Crèdit Oficial, que actua com a agent
financer del Govern.
Article 25. Límit de circulació de moneda metàl·lica.
L’import màxim de la moneda metàl·lica en circulació
durant l’exercici de 1983 es fixa en 120.000 milions de
pessetes.
Article 26. Escala de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

«1. La base imposable de l’impost es grava als tipus
que s’indiquen en l’escala següent:
Base imposable Tipus mitjà
fins a pessetes
resultant

–

–

Resta base
Tipus
Quota íntegra imposable fins aplicable
a pessetes

–

200.000

15,72

200.000

15,72

31.440

200.000

16,76

400.000

16,24

64.960

200.000

17,80

600.000

16,76

100.560

200.000

18,84

800.000

17,28

138.240

200.000

19,88

1.000.000

17,80

178.000

400.000

21,44

1.400.000

18,84

263.760

400.000

23,52

1.800.000

19,88

357.940

400.000

25,60

2.200.000

20,92

460.240

400.000

27,68

2.600.000

21,96

570.960

400.000

29,76

3.000.000

23,00

690.000

400.000

31,84

3.400.000

24,04

817.360

400.000

33,92

3.800.000

25,08

953.040

400.000

36,00

4.200.000

26,12

1.097.040

400.000

38,08

4.600.000

27,16

1.249.360

400.000

40,16
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Resta base
Tipus
Quota íntegra imposable fins aplicable
a pessetes

5.000.000

28,20

1.410.000

400.000

42,24

5.400.000

29,24

1.578.960

400.000

44,32

5.800.000

30,28

1.756.240

400.000

46,40

6.200 000

31,32

1.941.840

400.000

48,48

6.600.000

32,36

2.135.760

400.000

50,56

7.000.000

33,40

2.338.000

400.000

52,64

7.400.000

34,44

2.548.560

400.000

54,72

7.800.000

35,48

2.787.440

400.000

56,80

8.200.000

36,52

2.994.640

400.000

58,88

8.600.000

37,56

3.230.160

400.000

60,00

9.000.000

38,56

3.470.160

400.000

60,50

9.400.000

39,50

3.712.160

400.000

61,00

9.800.000

40,37

3.956.160

400.000

61,50

10.200.000

41,20

4.202.160

400.000

62,00

10.600.000

41,99

4.450.160

400.000

62,50

11.000.000

42,73

4,700.160

400.000

63,00

11.400.000

43,44

4.952.160

400.000

63,50

11.800.000

44,12

5.206.160

400.000

64,00

12.200.000

44,78

5.462.160

en endavant

65,00

2. La quota íntegra d’aquest impost, resultant per
aplicació de l’escala, no pot excedir, per als subjectes
per obligació personal, el 45 per 100 de la base imposable ni, conjuntament amb la quota corresponent a l’impost sobre el patrimoni net, el 65 per 100 de la base
esmentada. A aquests efectes, no es té en compte la
part de l’impost sobre el patrimoni que correspongui a
elements patrimonials que, per la seva naturalesa o
destinació, no siguin susceptibles de produir els rendiments compresos als articles 14 al 18 d’aquesta Llei.
Per a l’aplicació adequada d’aquesta limitació, la declaració i liquidació dels dos impostos s’ha de realitzar
simultàniament.»
Article 27.
nials.

Correcció monetària de variacions patrimo-

La determinació dels possibles increments o disminucions patrimonials a què es refereix l’article 20 de la Llei
44/1978, de 8 de setembre, derivats de transmissions realitzades des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de
1983, de béns o elements patrimonials adquirits amb més
d’un any d’antelació a la data d’aquelles, s’ha de realitzar
considerant com a valor d’adquisició d’aquests el
següent:
a) Si es tracta de béns o elements patrimonials
adquirits amb anterioritat a l’1 de gener de 1979, el resultant d’aplicar al valor d’adquisició determinat, de conformitat amb les normes de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, el coeficient 1,5.
b) Si es tracta de béns o elements patrimonials,
adquirits amb posterioritat a l’1 de gener de 1979, l’augment resultant d’aplicar el procediment a què es refereix
l’apartat a) es redueix proporcionalment al temps que
hagi transcorregut entre la data d’adquisició i l’1 de gener
de 1983.
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Article 28. Tipus de gravamen de l’impost sobre societats.
1. En l’exercici de 1983, el tipus de gravamen aplicable en l’impost sobre societats és:
a) Amb caràcter general, el 35 per 100. Les cooperatives de crèdit, caixes d’estalvis i mútues d’assegurança romanen al tipus que resulti de la Llei 5/1983, de 29 de juny.
b) Les entitats a què es refereix l’epígraf e) de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 5è de la Llei de l’impost tributen al tipus del 18 per 100. Aquest tipus no afecta els rendiments sotmesos a retenció.
2. Els tipus de gravamen a què es refereix el número
anterior només s’apliquen respecte dels beneficis corresponents al primer exercici que es tanqui a partir de la data
d’entrada en vigor d’aquesta Llei, llevat que aquest exercici sigui inferior a dotze mesos; en aquest cas s’ha de
subjectar també l’exercici o exercicis següents, però
només en la part de beneficis que correspongui proporcionalment al temps que falti per complir els dotze mesos.
3. En els exercicis en què resulti aplicable el que disposa l’apartat 1 d’aquest article no es permet l’alteració dels
criteris d’imputació temporal anteriorment aplicats per l’entitat, quan comportin una disminució de la base imposable
respecte a la resultant de mantenir els esmentats criteris
anteriors, llevat que aquesta alteració resulti obligada en virtut de normes de caràcter financer, dictades pels òrgans
administratius encarregats de la tutela i control de determinades entitats incurses a l’apartat 1 d’aquest article.
Article 29. Pagament a compte de l’impost sobre societats.
1. Durant el mes d’octubre de 1983, els subjectes
passius de l’impost sobre societats han d’efectuar un
pagament anticipat a càrrec de la liquidació corresponent,
per a l’exercici en curs, del 20 per 100 de la quota a ingressar corresponent a l’últim exercici tancat amb anterioritat
a l’1 d’octubre de 1983 i el balanç del qual hagi estat aprovat amb anterioritat a la data esmentada, o el termini de
presentació de la declaració de l’impost sobre societats
del qual finalitzi l’1 d’octubre de 1983.
2. Quan l’últim exercici tancat amb anterioritat al primer d’octubre a què fa referència el número anterior sigui
d’una durada inferior a l’any, s’ha de prendre també la
quota corresponent a l’exercici o exercicis anteriors, en la
part que resulti proporcional fins a abraçar un període de
dotze mesos.
3. El pagament a compte a què es refereix aquest
article ha de rebre el mateix tractament que les retencions
i s’ha de compensar en la primera declaració que es presenti a partir de l’1 de gener de 1984, per un exercici posterior, de manera que serveixi de base per al càlcul de
l’ingrés a compte.
Article 30. Deducció especial a la inversió neta.
No obstant el que disposa l’article 16, apartat 2, de la
Llei 5/1983, de 29 de juny, de mesures urgents en matèria
pressupostària, financera i tributària, la deducció addicional sobre la inversió neta corresponent a 1983 es regeix
per les normes següents:
1a Els subjectes passius de l’impost sobre societats
poden deduir de la seva quota líquida el 5 per 100 de la
inversió neta realitzada el 1983, en actius fixos materials
nous.
2a La base de la deducció s’obté minorant les inversions realitzades el 1983 en actius fixos materials nous en
la suma de:
a) Amortitzacions màximes admissibles fiscalment
corresponents a 1983.
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b) Desinversions d’actius fixos materials efectuades
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 1983, tots dos
inclosos.
3a Aquesta deducció s’aplica sobre la part de la
quota líquida resultant de la minoració de la resta de
modalitats de la deducció per inversions. Els excessos de
deducció no aplicats es poden traslladar als quatre exercicis següents.
Article 31. Supòsits especials d’aplicació dels incentius
fiscals.
1. Per a l’aplicació dels incentius fiscals continguts
als articles 15, apartat 8, i 26 de la Llei de l’impost sobre
societats als grups de societats en règim de tributació
consolidada, s’han de prendre en compte les regles
següents:
1a Quan en les adquisicions i alienacions intervinguin empreses del grup o vinculades efectivament a
aquest, la base per a l’aplicació de l’incentiu no pot resultar superior a la que s’hauria produït si l’operació s’hagués realitzat entre subjectes independents i no vinculats
en condicions normals de mercat.
2a Les correccions resultants de la regla anterior no
es poden utilitzar per reduir la base imposable del grup o
de les empreses vinculades.
3a Per establir si s’ha produït una creació d’ocupació
o inversió neta, cal atenir-se a la situació conjunta del grup
i de les empreses vinculades en més del 25 per 100 amb
el grup.
2. El que disposa l’apartat anterior resulta, així
mateix, aplicable a:
a) Les empreses vinculades que no constitueixin fiscalment un grup de societats en règim de tributació consolidada.
b) Les societats transparents i els seus socis o empreses vinculades en més del 25 per 100 amb aquesta o els
seus socis.
A aquests efectes, les referències al grup consolidat i
empreses vinculades s’entenen realitzades a les persones
i entitats esmentades a les lletres anteriors.
3. Els terminis establerts o que s’estableixin per a
l’aplicació de la deducció per inversions es computen,
quan es tracti de societats o empreses individuals constituïdes el 1983, a partir del primer exercici en què l’explotació econòmica desenvolupada doni un resultat comptable positiu.
Per al còmput de la creació d’ocupació i la inversió
neta cal atenir-se, si s’escau, al que disposen els apartats
precedents.
Article 32. Actualització de valors.
1. Els subjectes passius de l’impost sobre societats
residents a Espanya poden actualitzar, sense meritació
d’aquest impost, els valors dels elements d’immobilitzat
material situats a Espanya o a l’estranger i els valors
mobiliaris de renda variable en moneda nacional o estrangera que figurin en el seu balanç tancat a 31 de desembre
de 1983. Respecte als valors mobiliaris, únicament resulten actualitzables els adquirits amb anterioritat a l’1 de
gener de 1983.
La mateixa facultat correspon als subjectes passius no
residents, en relació amb la mateixa classe d’elements
que estiguin afectes al seu establiment permanent a Espanya.
Quan el període impositiu d’aquests subjectes passius
no s’ajusti a l’any natural, l’actualització s’ha de referir als
elements existents en la data del primer balanç que es
tanqui dins l’any 1984.
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Les operacions d’actualització s’han de reflectir en el
balanç tancat en les dates a què es refereix el paràgraf
anterior i s’han de sotmetre a les normes que els siguin
aplicables de les contingudes en el capítol 1r de la Llei de
regulació de balanços, text refós de 2 de juliol de 1964,
amb les modificacions següents:
a) Per donar compliment al que estableix l’article 16
del text refós indicat, és un requisit inexcusable la presentació, dins el termini reglamentari, de la declaració de
l’impost sobre societats corresponent al primer exercici
tancat el 31 de desembre de 1983 o a partir d’aquesta data,
la qual ha de comprendre el balanç de situació degudament actualitzat i aprovat per l’òrgan social competent,
sense que en cap cas es pugui tornar-hi.
b) L’actualització ha d’assolir exclusivament els elements d’immobilitzat material, tal com aquests es defineixen en la normativa de l’impost sobre societats, immobilitzacions en curs el procés de construcció de les quals
duri més de dos anys ininterromputs, i els valors mobiliaris de renda variable en moneda nacional o estrangera,
sense que, per tant, resulti aplicable als elements d’immobilitzat immaterial, existències, béns cedits en règim d’arrendament financer o en opció de compra.
c) L’actualització dels elements d’immobilitzat material es realitza enllaçant amb l’última autoritzada, continguda en els articles 39 i 40 de la Llei 74/1980, de 29 de
desembre, per a la qual cosa els coeficients màxims a què
es refereix l’article 10 del text refós de la Llei de regularització de balanços, recullen la depreciació monetària produïda des de l’1 de gener de 1980 fins al 31 de desembre
de 1982.
Amb aquesta finalitat es pren com a valor net comptable sobre el qual s’ha de girar el coeficient d’actualització
el que es dedueixi del balanç corresponent al primer exercici tancat el 31 de desembre de 1980 o a partir d’aquesta
data. Quan es tracti de béns adquirits, o millores realitzades amb posterioritat a aquesta data, es pren el valor
d’adquisició, determinat de conformitat amb les normes
de l’impost sobre societats.
Simultàniament, s’han d’actualitzar les amortitzacions
dotades des de la data esmentada fins a la del nou balanç
a què es refereix el paràgraf 1r, per a les quals s’han de
tenir en compte si s’escau les amortitzacions mínimes
que s’hagin hagut de practicar, segons el que conté l’article 48 del Reglament de l’impost sobre societats.
En el cas de valors mobiliaris s’ha de procedir a l’actualització de tots i cadascun dels títols susceptibles
d’aquesta actualització.
L’actualització de valors mobiliaris en moneda estrangera es practica mitjançant l’aplicació al valor d’aquests
de la cotització oficial per a la compra de la divisa vigent
el dia de tancament del balanç que es regularitzi.
Per als valors mobiliaris en moneda nacional que
cotitzin en borsa, s’ha de procedir, mitjançant el còmput
del preu mitjà de cotització que haurien assolit en els
dotze mesos anteriors a la data del balanç regularitzat.
Quan es tracta dels no cotitzats en borsa, es valoren
pel seu valor teòric deduït de l’últim balanç tancat abans
del 31 de desembre de 1983.
d) Quan l’actualització es refereixi a terres de conreu
i els valors que resultin de l’aplicació del coeficient siguin
inferiors al valor cadastral establert per l’Administració, es
pot utilitzar aquest valor als efectes de l’actualització.
e) En cap cas no es poden actualitzar els elements de
l’immobilitzat material que en la data de l’últim dia de
l’exercici a actualitzar estiguin comptablement amortitzats o que no es trobin, efectivament, en ús i utilització en
la data esmentada.
f) Les amortitzacions calculades en funció dels nous
valors nets comptables resultants de les operacions d’actualització es computen a partir de l’exercici següent al
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del balanç en què es reflecteixin les operacions d’actualització.
g) A l’article 18 del text refós de la Llei de regularització de balanços s’afegeix l’apartat següent: «3. El que disposa l’apartat anterior no és aplicable en els casos de
fusió de societats en què es concedeixin els beneficis de
la Llei 66/1980, de 26 de desembre, quan el compte quedi
eliminat com a conseqüència del procés de les operacions
esmentades.»
h) No són aplicables, en cap cas, els articles 2n, 13,
15, 17, 19, 20, 22 i 23 del text refós de la Llei de regularització de balanços de 2 de juliol de 1964.
En especial, no es poden acollir al règim tributari d’actualització a què es refereix aquesta Llei la incorporació
d’actius ocults, l’eliminació de passius ficticis i altres operacions a què es refereix l’article 13 del text refós esmentat.
La realització de les operacions esmentades comporta
la meritació dels tributs corresponents, així com la imposició de les sancions que siguin procedents, incloses les
derivades de la legislació de contraban i la de control de
canvis.
2. El Govern, abans de l’1 de febrer de 1984, ha de
publicar la taula de coeficients màxims a què es refereix la
lletra c) del número anterior i dictar les normes d’adaptació del text refós de la Llei de regularització de balanços a
les prescripcions d’aquesta Llei, així com les relatives a la
destinació dels resultats de les operacions d’actualització
que han de lluir en els llibres de les societats en un compte
sota la denominació d’«Actualització Llei de pressupostos
de 1983».
3. Aquest compte, una vegada comprovat i acceptat
per la Inspecció Financera i Tributària, es pot destinar a
l’ampliació del capital social en els terminis i condicions
que s’estableixin reglamentàriament. Si en resulta un
saldo deutor, i no hi ha saldos creditors d’actualitzacions
legals anteriors que en permetin la compensació, es pot
traslladar totalment o parcialment al de pèrdues i guanys
de l’exercici en què la comprovació es realitzi o amortitzar
en els cinc següents.
L’aplicació del saldo del compte d’actualització, una
vegada comprovat o transcorregut el període de prescripció, a l’eliminació de resultats comptables negatius té la
consideració de sanejament financer realitzat amb càrrec
a comptes de capitals propis, als efectes de la compensació de pèrdues establerta a l’article 18 de la Llei de l’impost sobre societats.
4. La Inspecció Financera i Tributària pot comprovar
les operacions d’actualització dins el termini de tres anys
de la data del tancament del balanç que es regularitza.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi portat a
terme la comprovació, les operacions de regularització es
consideren comprovades de conformitat.
Article 33. Impost sobre el luxe.
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei queden
exemptes, en tots els casos, les adquisicions de pintures,
escultures i gravats originals a què es refereix l’article 23,
A, c), del text refós de l’impost sobre el luxe, sempre que
els seus autors siguin artistes espanyols vius en el moment
de la transmissió.
Durant el mateix període de vigència no s’exigeix l’impost corresponent a les adquisicions gravades a l’article
23, A, d), del text refós esmentat.
Article 34. Impost especial sobre el petroli, els seus
derivats i similars.
1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i a
l’empara del que estableix la disposició final tercera de la
Llei 39/1979, de 30 de novembre, dels impostos especials,
queden modificats els tipus de gravamen establerts a l’ar-
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ticle vint-i-tres d’aquesta, els epígrafs dels quals s’especifiquen a continuació:
1r Els epígrafs tercer de la tarifa primera i el quart de
la tarifa segona, de l’article vint-i-tres de la Llei 39/1979, de
trenta de novembre, dels impostos especials, queden
redactats de la manera següent:
— Epígraf tercer: els altres, presentats en estat gasós
o líquid:
a) El fet imposable dels quals sigui la venda o lliurament, 0,001 pessetes per quilowatt/hora.
b) El fet imposable dels quals sigui l’autoconsum per
part de la pròpia empresa productora, 0,01 pessetes per
quilowatt/hora.
— Epígraf quart: els gasos esmentats al text de la
tarifa:
a) El fet imposable dels quals sigui la venda o lliurament, 0,08 pessetes per quilowatt/hora.
b) El fet imposable dels quals sigui l’autoconsum per
la mateixa empresa productora, 0,01 pessetes per quilowatt/hora.
2n Els epígrafs sisè i vuitè de la tarifa quarta de l’esmentat article d’aquesta Llei pateixen les modificacions
següents:
— Epígraf sisè: S’afegeix una lletra d) amb la redacció
següent: Naftes lleugeres consumides com a combustible
en les indústries que, degudament autoritzades, també
les utilitzin exemptes de l’impost com a primera matèria,
1,20 pessetes litre.
— Epígraf vuitè:
L’apartat b) queda amb la redacció següent:
Fueloil:
1. Centrals tèrmiques 500 pessetes/tona.
2. Resta d’usos 43,50 pessetes/tona.
2. Es prorroga per a 1983 el que disposa l’article 44
de la Llei 74/1980, de 29 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a 1981.
Article 35. Taxes i tributs parafiscals.
1. El paràgraf primer de l’epígraf 2.1.1 de les tarifes de
drets obventicis de duanes queda redactat de la manera
següent: «Sobre cada declaració o taló de deute per declaració verbal en la importació de mercaderies ha de satisfer
el consignatari al 3,3 per 1.000 del seu valor a la duana».
2. Fent ús del que estableix la disposició final primera de la Llei 15/1979, de 2 d’octubre, sobre drets aeroportuaris dels aeroports nacionals, es revisen els tipus de
gravamen de les taxes fixats en aquesta i modificats per
l’article 43.1 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat
per a 1982, i queden fixats, amb efectes des de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, en les quanties següents:
a) Aterratges:
— Porció de pes compresa entre 0 i 10 tones mètriques: 350 pessetes per tona mètrica.
— Porció de pes compresa entre 11 i 100 tones mètriques: 3.500 pessetes més 400 pessetes per tona mètrica
que passi de les 10 tones mètriques.
— Porció de pes de 101 tones mètriques en endavant:
39.500 pessetes, més 450 pessetes per tona mètrica que
passi de les 100 tones mètriques.
b)

Estacionament:

El tipus de gravamen és el 10 per 100 dels drets d’aterratge per dia o fracció d’un temps superior a sis hores.
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Subministrament de combustible o lubricants:

— Gasolines d’aviació, 0,270 pessetes/litre.
— Querosens, 0,159 pessetes/litre.
— Oli, 0,270 pessetes/litre.
d) Aparcament de vehicles:
— Autobusos, 150 pessetes per dia o fracció.
— Automòbils, 50 pessetes per dia o fracció.
— Motocicletes, 25 pessetes per dia o fracció.
e) Sortida de viatgers en trànsit internacional, 416
pessetes per viatger.
3. En el termini de sis mesos el Govern ha de presentar al Congrés dels Diputats un projecte de llei en què es
determinin tant els elements essencials de la relació tributària de totes les exaccions parafiscals vigents com l’enumeració de les que hagin de subsistir, així com les que
deixin de tenir vigència perquè estan excloses del projecte de llei.
Article 36. Obligacions d’informació tributària.
1. Els agents de canvi i borsa, corredors col·legiats
de comerç i notaris que intervinguin o autoritzin l’emissió,
subscripció i transmissió de valors mobiliaris i qualssevol
altres títols valors, efectes de comerç o efectes públics
estan obligats a comunicar aquestes operacions a requeriment de l’Administració tributària.
La mateixa obligació recau sobre les institucions de
crèdit i estalvi, les societats mediadores en el mercat de
diners, les societats instrumentals d’agents mediadors
col·legiats, els altres intermediaris financers i qualsevol
persona física o jurídica que es dediqui amb habitualitat a
la intermediació i col·locació de valors mobiliaris, efectes
de comerç o efectes públics, respecte de les operacions
que impliquin, directament o indirectament, la captació o
col·locació de recursos a través de qualsevol classe de
valors o efectes.
Així mateix, s’ha de comunicar a l’Administració tributària l’emissió de certificats, resguards o documents
representatius de l’adquisició de metalls o objectes preciosos, timbres de valor filatèlic o peces de valor numismàtic per les persones físiques o jurídiques que es dediquin
amb habitualitat a la promoció de la inversió en els valors
esmentats.
2. Als fins tributaris o de denúncia de fets que puguin
ser constitutius de delictes fiscals o monetaris o de qualssevol altres delictes públics, l’Administració tributària pot
requerir les persones o entitats a què es refereix l’apartat
anterior l’aportació de les dades, antecedents i circumstàncies de què disposin referents a operacions o contractes sobre qualssevol títols valors, efectes de comerç o
efectes públics en què hagin actuat com a fedataris públics
o intermediaris, realitzats per persones físiques o jurídiques sotmeses a investigació tributària.
Aquests requeriments, amb l’autorització prèvia del
director general o, si s’escau, del delegat d’Hisenda competents, han de precisar les operacions objecte d’investigació, els subjectes passius afectats i l’abast d’aquesta
quant al temps o exercici a què es refereixi.
3. Amb els mateixos requisits i limitacions establerts
a l’apartat anterior, les persones o entitats a què es refereix l’apartat 1 han d’exhibir, a requeriment de l’Administració tributària, els seus llibres, registres o protocol,
sense que es pugui invocar a aquests efectes l’excepció
regulada a les lletres b) i c) de l’article 111, apartat 2, de la
Llei general tributària.
4. Les dades o informacions obtingudes en la investigació només poden ser utilitzades als fins tributaris i de
denúncia de fets que puguin ser constitutius de delictes
fiscals o monetaris o de qualssevol altres delictes públics,
i les autoritats i funcionaris que en tinguin coneixement
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queden obligats al més estricte sigil, sens perjudici dels
casos en què s’hagi de deduir el tant de culpa oportú.
Article 37. Crèdits ampliables.
Tenen la condició d’ampliables els crèdits de l’Estat,
dels seus organismes autònoms i de les entitats gestores
i col·laboradores de la Seguretat Social que es detallen a
l’annex I d’aquesta Llei, amb subjecció al que s’expressa
en l’annex esmentat.
Article 38. Transferències de crèdit.
1. S’autoritzen les transferències de crèdit que s’assenyalen a l’annex II d’aquesta Llei, en les condicions que
s’hi indiquen per a cada cas.
Dos. Les autoritzacions a què es refereix el número
anterior s’entenen sens perjudici de les previstes a la Llei
general pressupostària, amb les modificacions que quant
a competència per atorgar-les es deriva del que disposa
l’article següent d’aquesta Llei.
Article 39. Normes per a l’agilitació de les modificacions
pressupostàries.
1. Els titulars dels departaments ministerials poden
autoritzar, amb l’informe previ de la intervenció delegada
i en relació amb el pressupost del seu Ministeri i dels
organismes autònoms que en depenen, les modificacions
pressupostàries següents:
A) Transferències.
a) Les que afectin tots els conceptes del capítol 2,
dins un mateix servei, a excepció de les dotacions per a
serveis nous.
b) Les que afectin crèdits dels capítols 6 i 7, dins un
mateix servei.
B)

Generació de crèdit

En els supòsits previstos a l’article 71, apartats a, b, d
i e de la Llei 11/1977, de 4 de gener, general pressupostària.
C)

Incorporacions de crèdit

En els supòsits previstos a l’article 73, apartats a, b, d
i e de la Llei 11/1977, de 4 de gener, general pressupostària.
D) Ampliació de crèdits
En els casos previstos a l’annex I d’aquesta Llei, relatius a crèdits ampliables en els seus apartats. Primer 1 a);
2 a), b) i c), 3; segon, 4, 6 b), 8 i 9.
2. Una vegada el Ministeri respectiu hagi acordat les
modificacions pressupostàries, incloses al número anterior, s’han de remetre les actuacions a la Direcció General
de Pressupostos per a informació del centre directiu
esmentat i si s’escau per instrumentar-ne l’execució.
3. En cas de discrepància amb l’informe de la intervenció delegada en els supòsits previstos al número 1
d’aquest article, el Departament corresponent ha de remetre l’expedient de modificació al Ministeri d’Economia i
Hisenda per a la seva resolució.
4. El que preveu aquest article s’entén sens perjudici
del compliment dels límits previstos amb caràcter general
en la legislació pressupostària vigent en relació amb les
diferents modificacions que han quedat assenyalades.
5. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de dictar les
instruccions necessàries per a la tramitació de les autoritzacions regulades al número 1 d’aquest article.
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Disposició addicional primera
Els tipus de cotització dels funcionaris i d’aportació de
l’Estat a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de
l’Estat, a la Mutualitat General Judicial i a l’Institut Social
de les Forces Armades, aplicables amb anterioritat, s’han
d’adaptar, per decret acordat en Consell de Ministres amb
el dictamen previ del Consell d’Estat, en funció de les
necessitats de finançament de les mutualitats respectives,
tenint en compte l’increment de les retribucions bàsiques
derivades d’aquesta Llei i l’absorció en tot o en part dels
romanents de tresoreria i les aportacions i quotes pendents de percepció per aquestes mutualitats, sense que
es menyscabin les prestacions a càrrec de l’entitat respectiva.

Disposició addicional segona
En la Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració local s’han d’aplicar les normes següents:
a) La base de cotització anual està constituïda per la
suma de sou, grau, triennis i pagues extraordinàries en la
quantia establerta per a l’Administració civil de l’Estat.
b) La base reguladora o haver regulador per a la
determinació de les prestacions que es modulen en funció d’aquests conceptes retributius es forma amb la suma
d’aquests. La quantia mensual de les prestacions s’obté
dividint per 14 la base o haver regulador, així determinat,
i aplicant sobre aquest el percentatge que correspongui.
Les prestacions es meriten mensualment llevat dels
mesos de juny i desembre, en què es merita, a més, una
mensualitat extraordinària.
Amb efectes d’1 de gener de 1983, la base reguladora
o haver regulador a què es refereix el paràgraf anterior no
pot ser inferior a la que hagi correspost en l’exercici de
1982, calculat de conformitat amb les regles i quanties de
sou, triennis, graus i pagues extraordinàries vigents en
l’exercici esmentat, incrementades un 12,5 per 100.
c) Les quanties dels havers reguladors de les millores de prestacions bàsiques i les dels havers reguladors
per determinar el valor del capital assegurança de vida i
del capital total dels Estatuts de la Mutualitat Nacional de
Previsió de l’Administració local, aprovats per Ordre del
Ministeri de la Governació, de 9 de desembre de 1975,
que es causin a partir d’1 de gener de 1983, són les que
corresponguin al causant en el moment del seu cessament en el servei actiu, sense que, en cap cas, no puguin
ser superiors a les vigents el 31 de desembre de 1982.
d) En matèria de determinació d’havers passius,
mínims de pensions i de concurrència, cal atenir-se al que
disposa l’article 10, número 1, lletra a); article 10, número
6; article 10, número 8, lletres c), d) i f); article 10, número
10 i article 11 d’aquesta Llei.

Disposició addicional tercera
1. L’Administració de l’Estat o les diputacions forals
del País Basc i de Navarra, si s’escau, queden autoritzades
per deduir l’import dels deutes vençuts i no satisfets que
les corporacions locals tinguin amb la Mutualitat Nacional
de Previsió de l’Administració local de les quantitats que
hagin de transferir a les corporacions esmentades, bé
directament, bé a través del Fons Nacional de Cooperació
Municipal, en concepte de participacions en aquest, d’ingressos propis de les corporacions locals o de participacions o recàrrecs en impostos de l’Estat.
2. El procediment per a l’efectivitat del que disposa
el número anterior és l’establert al Reial decret 2314/1982,
de 30 de juliol, per a l’execució de l’article 23 de la Llei
44/1981, de 26 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a 1982 o el que si s’escau s’estableixi, i neces-
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sàriament s’ha d’escoltar la corporació local deutora, que
pot reclamar en via economicoadministrativa contra els
actes dels òrgans competents que acordin la deducció.
3. Amb relació a la Mutualitat Nacional de Previsió
de l’Administració local i durant el 1983, l’aplicació del
procediment a què es refereix el número anterior s’ha
d’ajustar a les regles següents:
a) El procediment de retenció és aplicable respecte
dels deutes que vencin el 1983 o que hagin vençut el
1982.
b) Les corporacions locals que hagin liquidat amb
dèficit el pressupost ordinari de 1982 poden convenir lliurement amb la Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració local, fins al dia 31 d’octubre de 1983, les condicions d’ajornament o fraccionament d’aquests deutes, i
s’hi ha d’aplicar el procediment de retenció en cas d’incompliment del conveni o quan no s’arribi a cap conveni
en la data esmentada. En tot cas, l’ajornament o fraccionament acordat merita l’interès bàsic del Banc d’Espanya.

Disposició addicional quarta
L’ajuda als ancians, a què es refereix la Llei de 21 de
juliol de 1960, es continua prestant durant l’exercici de
1983 als que hagin complert 69 anys i reuneixin la resta de
requisits indispensables.

Disposició addicional cinquena
1. Queden desconcentrades, únicament amb l’objecte de l’adquisició de béns mobles, l’adquisició dels
quals no estigui atribuïda al Servei Central de Subministraments, o el tipus dels quals l’hagi determinat aquest
mateix, les facultats que com a òrgan de contractació corresponen als caps de departaments ministerials, en els
titulars dels corresponents òrgans territorials de l’Administració de l’Estat, i queden facultats per subscriure en
nom d’aquest els contractes corresponents. La mateixa
facultat es fa extensiva als òrgans territorials dels organismes autònoms.
2. Els departaments ministerials i organismes autònoms han de realitzar la distribució dels crèdits previstos
per a aquestes atencions en funció de l’import de les
adquisicions que hagin de realitzar els òrgans territorials.
3. La desconcentració que s’estableix per aquesta
disposició addicional s’entén sens perjudici de la delegació d’aquestes atribucions en els titulars de centres directius i altres unitats dels departaments ministerials i organismes autònoms, la qual té caràcter preferent.

Disposició addicional sisena
La preparació i adjudicació dels contractes de subministrament de mobiliari, material i equips d’oficina i dels
altres béns que determini el Ministeri d’Economia i
Hisenda amb destinació a l’Administració civil de l’Estat i
els seus organismes autònoms és competència del Servei
Central de Subministraments, dependent de la Direcció
General del Patrimoni de l’Estat.
Els contractes a què es refereix el paràgraf anterior
s’han d’efectuar sota els principis de publicitat i concurrència i amb criteris d’eficàcia en la gestió i economia en
la despesa i tenen la consideració de contractes privats de
l’Administració.
En els concursos per a la determinació del tipus n’hi
ha prou que la uniformitat dels béns a què es refereix
aquesta disposició addicional hagi estat declarada per la
Direcció General del Patrimoni de l’Estat, sense que l’adjudicació hagi de ser necessàriament única.
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L’adquisició d’equips i sistemes d’informàtica, així
com la dels seus elements complementaris i auxiliars, la
realitza el Servei Central de Subministraments, segons el
que s’ha disposat anteriorment, llevat del cas d’unitats
centrals de procés d’un valor superior a 3.000.000 de pessetes, l’adquisició i arrendament de les quals i la contractació dels seus programes s’han d’efectuar amb aplicació de les disposicions vigents en l’actualitat.

Disposició addicional setena
El Fons de Garantia de Dipòsits en establiments bancaris continua gaudint, en l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, de l’exempció
establerta a l’article 2 punt b) del Reial decret llei 4/1980,
de 28 de març, per als impostos indirectes que es puguin
meritar per raó de la seva constitució, del seu funcionament i dels actes i operacions que realitzin en el compliment dels seus fins.

Disposició addicional vuitena
Mentre no es desplegui la Llei 13/1982, de 7 d’abril,
d’integració social dels minusvàlids, queda en suspens
l’aplicació del límit d’ingressos assenyalat a l’últim paràgraf de la lletra d) de l’article 29 de la Llei 44/1978, de 8 de
setembre, tal com va quedar redactat per l’apartat 1 de
l’article 9è de la Llei 5/1983, de 29 de juny.

Disposició addicional novena
A) A l’efecte de determinar el recurs permanent que
les cambres oficials de comerç, indústria i navegació
tenen dret a percebre de les societats i altres persones
jurídiques que hi estan integrades, s’entén que la quota
tributària sobre la qual s’ha de girar, si s’escau, el 2 per
100 establert a la base 5a de la Llei de 29 de juny de 1911
és la que resulti d’aplicar a la quota íntegra les deduccions
i bonificacions previstes als apartats 1, 2 i 3 del número 7
de l’article 24 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre.
B) Les cambres oficials han de sotmetre anualment
la seva comptabilitat i estats financers a verificació comptable o d’auditoria (en la forma que es determini reglamentàriament), sigui quin sigui el seu àmbit territorial.
L’incompliment d’aquest requisit les incapacita per rebre
el recurs permanent a què es refereix la lletra A) anterior.

Disposició addicional desena
En el cas de societats concessionàries d’autopistes
nacionals de peatge, les ampliacions de capital que puguin
portar a terme amb càrrec al compte d’actualització resultants del que preveu l’article 32 d’aquesta Llei no els són
computable en els casos que la seva normativa específica
els exigeixi el manteniment de percentatges de capital
social, en relació amb el conjunt de recursos mobilitzats
per finançar la inversió aplicada als fins de la concessió.
S’han de contractar necessàriament pel procediment
de concurs subhasta les obres a les autopistes de peatge
que a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei treguin a
licitació societats concessionàries que gaudeixin d’aval, o
qualsevol altre benefici economicofinancer o tributari
atorgat per l’Estat, sens perjudici que se’n pugui realitzar
la contractació directament en els mateixos casos en què
l’admet la Llei de contractes de l’Estat.

Disposició addicional onzena
1. A fi d’aconseguir més agilitació en els procediments de despeses i ingressos de la Hisenda pública, la
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funció interventora a què es refereixen els articles 16 i 93
de la Llei general pressupostària, en les seves diferents
modalitats, sens perjudici del ple manteniment del seu
règim fiscalitzador actual, es pot exercir aplicant tècniques de mostreig als actes, documents i expedients
objecte de control.
2. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat pot recollir tots els informes i dictàmens economicocomptables que es realitzin en entitats sotmeses al règim
de comptabilitat pública.
3. Els ens públics estatals, sigui quina sigui la seva
denominació i forma jurídica, queden subjectes al control
financer a què es refereix l’article 17 de la Llei general
pressupostària. Aquesta funció es pot exercir amb caràcter permanent.
4. La quantia de 5 milions de pessetes que figura a
l’article 54 de la Llei de contractes de l’Estat s’eleva a 50
milions de pessetes.
5. Es fixa en 400 places la plantilla del cos d’intervenció i comptabilitat de l’Administració civil de l’Estat.

Disposició addicional dotzena
L’autorització continguda a l’apartat j) de la disposició
addicional 1a de la Llei 44/81, de 23 de desembre, s’estén
a les adaptacions tècniques que es precisin en els pressupostos de cada exercici corresponents a les mútues patronals d’accidents de treball que tinguin l’origen en absorcions o fusions reglamentàriament autoritzades entre
entitats d’aquesta naturalesa.

Disposició addicional tretzena
A partir d’aquest exercici, correspon als ajuntaments
respectius la titularitat de la recaptació en període voluntari de les contribucions territorials rústiques, pecuària i
urbana, així com de les llicències fiscals d’activitats comercials i industrials i d’activitats professionals i d’artistes,
pel que fa als deutes que es recapten mitjançant un
rebut.
Amb relació a aquests deutes, és facultat discrecional
dels ajuntaments l’assenyalament dels terminis de pagament i el procediment de recaptació, bé mitjançant rebut,
bé mitjançant un ingrés directe amb la notificació prèvia
de les liquidacions practicades.
La titularitat de la recaptació a què es refereix aquest
precepte s’exerceix sens perjudici de les fórmules de col·
laboració que els ajuntaments acordin amb els òrgans
que tinguin atribuïda la gestió d’aquests tributs o amb els
serveis als quals estigui encomanada la recaptació executiva de l’Estat. Sens perjudici d’això i de la titularitat que
se’ls atribueix, els ajuntaments que ho desitgin poden
optar, per a l’exercici de 1983, pel cobrament dels seus
deutes pel procediment i òrgans recaptadors amb què
actualment es realitza.
S’autoritza el Govern a dictar les normes de desplegament de tot el que s’estableix en aquesta disposició. El
Govern pot demanar als ajuntaments respectius tota la
documentació referida a la recaptació dels impostos a
què es refereix aquest precepte, informació que s’ha de
subministrar sense dilació.

Disposició final primera
En el termini d’un any el Govern ha de remetre a les
Corts un projecte de llei sobre supressió i refosa dels
organismes autònoms, en els casos en què així ho aconsellin els resultats de les previsions i avaluacions que
s’efectuïn.

Suplement núm. 5

Any 1983

Disposició final segona
S’autoritza el Govern a establir els requisits i el procediment que permetin compensar l’import dels dèbits i crèdits recíprocs que hi ha entre l’Administració central i institucional, Seguretat Social, empreses públiques,
corporacions locals i altres ens públics, amb subjecció en
tot cas al principi del pressupost brut establert a l’article
58 de la Llei general pressupostària.
En el supòsit que el titular dels crèdits sigui la Seguretat Social, el procediment que s’habiliti permet deduir a
favor d’aquesta les quantitats corresponents, sobre els
imports que l’Administració de l’Estat hagi de transferir
als ens deutors d’aquella.

Disposició final tercera
S’autoritza el Govern a revisar fins a un límit màxim
addicional de 2.500 milions de pessetes la xifra d’aval de
l’Estat prevista a l’article primer de la Llei 21/1978, de 8 de
maig, sobre concessió d’aval de l’Estat a la construcció de
l’autopista de Navarra, així com les condicions per a la
seva concessió previstes en la Llei esmentada, d’acord
amb el procediment i criteris seguits per a les altres autopistes nacionals de peatge.
L’aval de l’Estat atorgat en aquesta disposició no es
pot utilitzar en operacions de refinançament de crèdits
que actualment no gaudeixin de l’aval esmentat.

Disposició final quarta
S’autoritza el Govern perquè, a proposta del Ministeri
d’Economia i Hisenda, realitzi en els pressupostos generals de l’Estat les adaptacions necessàries, transferint o
minorant els crèdits en la quantia que resulti procedent
com a conseqüència de les transferències de serveis o
cessions de tributs a les comunitats autònomes.
Quan la transferència de serveis comporti la cessió de
tributs afectes al finançament dels transferits, els crèdits,
que per un import brut figuren a la secció 32, «Ens territorials», a transferir a favor de les comunitats autònomes,
es minoren tenint en compte l’import de la recaptació a
obtenir per aquests tributs, en funció dels tipus aplicables
per l’Estat, siguin quins siguin els efectivament en vigor a
la comunitat autònoma respectiva.
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El Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’informar les
comissions de pressupostos del Congrés i del Senat de
l’ús que hagi realitzat de l’autorització continguda al paràgraf anterior.

Disposició final setena
En el termini de dos mesos comptats a partir de la
publicació d’aquesta Llei en el «Butlletí Oficial de l’Estat»,
el Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’informar les comissions de pressupostos del Congrés i del Senat del grau de
realització del pressupost fins a la data abans esmentada.

Disposició final vuitena
A l’entrada en vigor d’aquesta Llei queden substituïdes per les autoritzacions relatives a operacions financeres contingudes en aquesta les atorgades per la Llei
5/1983, de 29 de juny, de mesures urgents en matèria
pressupostària, financera i tributària, i conserven la vigència la resta dels preceptes de la Llei esmentada, llevat dels
que la tinguin expressament limitada.

Disposició final novena
S’autoritza el Govern perquè, a proposta del Ministeri
d’Economia i Hisenda, dicti les disposicions necessàries
per al desplegament i l’execució de tot el que preveu
aquesta Llei.

Disposició final desena
En el termini de sis mesos a comptar de la publicació
d’aquesta Llei en el «Butlletí Oficial de l’Estat», el Govern
ha de presentar un projecte de llei de reforma de l’actual
règim pressupostari, financer i de comptabilitat i intervenció.

Disposició derogatòria
A l’entrada en vigor d’aquesta Llei, queda derogat l’article 9 de la Llei de 8 de novembre de 1941, sobre reorganització del parc mòbil de ministeris civils.
Annex I

Disposició final cinquena
S’autoritza el Tribunal de Comptes a convocar i celebrar concurs entre funcionaris de carrera de l’Administració de l’Estat, institucional i local, a fi que els funcionaris
seleccionats s’incorporin amb caràcter temporal al servei
del Tribunal fins que la llei de funcionament d’aquest proveeixi sobre l’Estatut del seu personal.
Els funcionaris seleccionats, que no poden excedir els
15, queden en situació de supernumeraris en els cossos
de procedència, i passen a percebre la totalitat de les
seves retribucions pel Tribunal de Comptes en els pressupostos del qual han de figurar sota la rúbrica de «Funcionaris no escalafonats al servei del Tribunal de Comptes».

Disposició final sisena
Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del
pressupost de pròrroga s’imputen als crèdits que aquesta
Llei autoritza. En cas que en el pressupost esmentat no hi
hagi el mateix concepte que en el pressupost per a 1983 o
que, si hi és, resulti insuficient, el Ministeri d’Economia i
Hisenda ha de determinar el concepte pressupostari a què
s’ha d’imputar la despesa autoritzada.

Crèdits ampliables
Es consideren ampliables fins a una suma igual a les
obligacions el reconeixement de les quals sigui preceptiu,
amb el compliment previ de les formalitats legalment
establertes o que s’estableixin, els crèdits que, inclosos
en el pressupost general de l’Estat, en els dels organismes autònoms i/o en els altres ens públics aprovats per
aquesta Llei, es detallen a continuació:
Primer.—Aplicables a totes les seccions del pressupost de l’Estat i dels organismes estatals.
1.

Els destinats a satisfer:

a) La indemnització per residència que meriti el personal en els punts en què s’hagi reconegut aquest dret, de
conformitat amb la legislació vigent.
b) Les quotes de la Seguretat Social i el complement
familiar (ajuda o indemnització familiar), d’acord amb els
preceptes en vigor, el subsidi familiar del personal adscrit
als serveis de l’Estat amb dret a percebre’l, així com l’aportació de l’Estat al règim de previsió social dels funcionaris
públics, civils o militars, establerts per les lleis 28/1975 i

Suplement núm. 5

Any 1983

29/1975, de 27 de juny, i el Reial decret llei 16/1978, de 7 de
juliol, i l’aportació de l’Estat per atendre les obligacions
derivades del que disposen els reials decrets llei 23/1977,
d’1 d’abril, i 31/1977, de 2 de juny.
c) Els triennis derivats del còmput del temps de serveis realment prestats a l’Administració.
d) Les dotacions de personal que hagin estat minorades en els respectius crèdits per les vacants existents o
per retard en la seva provisió, en la mesura que aquestes
vacants es cobreixin de conformitat amb la legislació aplicable o estiguin afectes a serveis de l’Administració central o perifèrica de l’Estat, transferits a les comunitats
autònomes o corporacions locals.
e) Els crèdits destinats al pagament del personal
laboral, quan necessitin ser incrementats com a conseqüència d’elevacions salarials disposades durant l’exercici o en exercicis anteriors per modificació del salari
mínim interprofessional o s’imposin amb caràcter general o per decisió ferma jurisdiccional.
f) Els crèdits la quantia dels quals es moduli per la
recaptació obtinguda en taxes o exaccions parafiscals que
dotin conceptes integrats en els pressupostos respectius.
La dotació dels crèdits a què es refereixen aquests
apartats és estimativa i la seva disponibilitat queda supeditada a la xifra d’ingressos que s’obtingui per cadascuna
de les taxes o exaccions parafiscals que els modulin.
Les prestacions reglamentàries i obligatòries del règim
de previsió dels funcionaris públics.
2. Les dotacions que es detallen a continuació, referides exclusivament a organismes autònoms de caràcter
comercial, industrial o financer.
a) Aquelles la quantia de les quals estigui determinada en funció dels recursos finalistes efectivament obtinguts.
b) Les relatives a distribucions de beneficis realitzades d’acord amb les normes vigents per a l’organisme.
c) Les destinades a dotar els fons de previsió i amortització.
d) Els previstos per a subvencions corrents, quan
estiguin prèviament establerts, que s’hagin de fixar en
funció dels ingressos realitzats.
3. Els crèdits que siguin necessaris en els pressupostos dels organismes, com a conseqüència de les operacions financeres que es detallen a l’annex III, així com les
repercussions que en els pressupostos esmentats tinguin
les operacions de transferències que autoritzen aquesta
Llei i la Llei general pressupostària.
Segon.—Aplicables a les seccions i als organismes
que s’indiquen.
1. En la secció «Deute públic», els que es destinin al
pagament d’interessos, amortització de principal i despeses derivades del «Deute públic» considerat aquest en els
termes continguts a l’article 101 de la Llei general pressupostària. Els pagaments indicats s’apliquen, sigui quin
sigui el venciment a què corresponguin, als respectius
crèdits de l’exercici econòmic de 1983.
2. En la secció «Classes passives», els relatius a obligacions de «Classes passives», tant per meritacions corresponents a l’exercici corrent com a exercicis anteriors.
En la secció 14, «Ministeri de Defensa», els crèdits del
servei 07 per al pagament de les obligacions que es derivin de l’aplicació de la Llei 20/1981, de 6 de juliol, de creació de reserva activa.
En la secció 12, «Ministeri d’Afers Exteriors», a la partida 12.13.493 que, amb caràcter de transferències corrents i dins els recursos pressupostats per la Direcció
General d’Organitzacions i Conferències Internacionals,
es dediquen al pagament de les quotes i contribucions a
organitzacions internacionals en què participi Espanya.
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3. En la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda»,
els destinats al pagament dels premis de cobrament de
les contribucions, impostos i arbitris la recaptació dels
quals sigui a càrrec de la Hisenda pública i al de premis o
participacions en funció de la recaptació en les condicions
que determinin els mateixos conceptes, així com el dels
efectes timbrats, bitllets, llistes i altres documents que
puguin requerir l’administració i el cobrament de contribucions i taxes de l’Estat.
4. En la secció 16, «Ministeri de l’Interior», els destinats al pagament d’indemnitzacions, en aplicació del que
disposa el Reial decret llei 3/1979, així com els que es derivin dels danys a tercers en relació amb els articles 40 i 41
de la Llei de règim jurídic de l’Administració de l’Estat,
text refós de 26 de juny de 1957.
5. En el pressupost de l’organisme autònom «Patronat de Promoció de la formació professional» els crèdits
destinats als fins que aquest finança amb fons procedents
de la quota de formació professional.
6. En la secció 19, «Ministeri de Treball»:
a) Els destinats a subvencionar a l’organisme autònom «Institut Nacional d’Ocupació», per completar els
recursos aportats per l’Estat a les prestacions de desocupació, segons la participació que li correspon en els pagaments que hi hagi hagut en la contingència esmentada,
facultat que és extensiva quant a la repercussió que en el
pressupost del organisme indicat hagin de tenir la recepció d’aquestes subvencions i de tots els recursos que rebi
per a la mateixa finalitat en funció de la legislació vigent
sobre la contingència de desocupació.
b) El crèdit 19.01.257.1, per al pagament de les obligacions que es deriven de l’article 56, 5, de la Llei 8/1980, de
l’Estatut dels treballadors.
7. En el pressupost de l’organisme autònom «Fons
de Garantia Salarial», el crèdit destinat a atendre les obligacions que li imposa la Llei 8/1980, de l’Estatut dels treballadors, finançat amb lliuraments de la Tresoreria General de la Seguretat Social a càrrec de la quota establerta a
aquest efecte.
8. En la secció 23, «Ministeri de Transports i Comunicacions», els destinats al pagament de les atencions
següents:
a) Despeses de transferències, girs i altres d’anàlogues dels serveis de gir postal.
b) Indemnitzacions reglamentàries per pèrdues o
sostraccions de correspondència, certificada o assegurada, de fons i efectes del gir postal i altres de derivades
amb relació a expedients que es resolguin dins l’exercici.
c) Comptes de vals resposta i pagaments de saldos
de correspondència internacional i dels drets per expedició de girs internacionals, les garanties dels quals es tanquin o liquidin dins l’exercici.
d) Despeses de transferències, segells i certificacions en el Servei de Gir Telegràfic.
e) Saldos de la correspondència telegràfica, radiotelegràfica o telefònica internacional o interior, els comptes
dels quals es liquidin durant l’exercici.
f) Anivellament del capital del gir telegràfic pels
menyscaptes soferts a causa d’extraviaments, frau, robatori o incidència del servei.
9. En la secció 24, «Ministeri de Cultura», el destinat
a dotar el «Fons de Protecció a la Cinematografia i Teatre»,
en funció de la recaptació que es realitzi en el Tresor pels
diferents recursos que, de conformitat amb la legislació
en vigor, serveixin de base per determinar el xifratge del
crèdit esmentat.
10. En la secció 31, «Despeses de diversos ministeris», en el concepte 31.07.471, «Per cobrir les pèrdues que
es puguin produir en els préstecs excepcionals concedits
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pel Govern a l’empara de l’article 37 de la Llei de crèdit
oficial (crèdit ampliable)».
11. En la secció 32, «Ens territorials», els destinats al
pagament de:
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1. Els destinats al pagament de pensions de tot tipus,
subsidis per incapacitat laboral transitòria i invalidesa
provisional, prestacions de protecció a la família reglamentàriament establertes, els lliuraments únics, els subsidis de recuperació, sempre que en aquests dos últims
casos estiguin establerts reglamentàriament i el seu pagament sigui obligatori i no graciable per part de la Seguretat social.
2. Els que emparen la constitució de capitals renda
per al pagament de pensions.
3. Els destinats al pagament de productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques.
4. La indemnització per residència que meriti el personal en els punts en què s’hagi reconegut aquest dret de
conformitat amb la legislació vigent.
5. Les quotes de la Seguretat Social.
6. Els crèdits destinats al pagament de retribucions,
quan necessiten ser incrementats com a conseqüència
d’elevacions salarials disposades durant l’exercici per
modificacions del salari mínim interprofessional establert
amb caràcter general per aplicació del Reglament de treball, ordenances, convenis col·lectius o decisions arbitrals
obligatòries que siguin aplicables al personal de caràcter
laboral.
7. Els que regulin en funció de la recaptació obtinguda i que dotin conceptes específics en el pressupost de
despeses.
8. Els destinats a despeses especials per al funcionament dels serveis que s’inclouen a l’article 25 dels diferents serveis d’assistència sanitària amb mitjans propis.

Ministeri de l’Interior quan es refereixin a dotacions dels
cossos de seguretat.
De les transferències a què es refereix aquest apartat
s’ha de donar compte a les comissions de pressupostos
del Congrés i del Senat.
2. Les que resultin procedents a favor de les comunitats autònomes dels crèdits corresponents a les funcions
i serveis de l’Estat i organismes autònoms que legalment
hagin estat transferits a aquests o es transfereixin en el
futur.
3. Les que resultin procedents a favor de les corporacions locals, dels crèdits corresponents a funcions
i serveis de l’Estat i organismes autònoms que se’ls
transfereixin.
4. Les que, si l’aplicació de la Llei general d’educació
i finançament de la reforma educativa ho fa necessari,
promogui el Ministeri d’Educació i Ciència per poder fer
front a les necessitats del curs escolar 1983-1984, i particularment a les dels centres estatals i a les subvencions a
centres amb un interès social especial per a zones rurals i
deprimides. Les que es refereixen a subvencions no poden
superar en cap cas el límit que suposa la despesa del lloc
escolar estatal deduïtda de les despeses que el mateix
Ministeri d’Educació disposa per a l’ensenyament estatal.
D’aquestes transferències s’ha de donar compte a les
comissions de pressupostos del Congrés i del Senat.
5. Les que siguin necessàries entre els crèdits dels
departaments ministerials i la secció 33, «Fons de Compensació Interterritorial» i viceversa, per complir els objectius i finalitats del fons esmentat, sense modificar-ne la
quantia ni la distribució territorial, i amb la conformitat
prèvia, en tot cas, de la comunitat autònoma respectiva.
D’aquestes transferències s’ha de donar compte a les
comissions de pressupostos del Congrés i del Senat.
6. La substitució de les obres que integren la relació
de projectes que componen el «Fons de Compensació
Interterritorial», l’execució de les quals no es pugui realitzar durant l’exercici previst per causes degudament justificades, s’ha d’acordar entre el Comitè d’Inversions Públiques i la Conselleria competent de la comunitat autònoma
corresponent i l’ha d’aprovar el Consell de Ministres del
Govern en cas que el projecte correspongui a una competència de l’Administració central o el Consell de Govern de
la comunitat autònoma corresponent quan el dit projecte
correspongui a una competència transferida a aquesta
comunitat autònoma. En els dos casos s’ha de donar
compte a les comissions de pressupostos del Congrés i
del Senat, fent-hi constar les causes que han motivat la
substitució i el mutu acord existent entre les dues administracions.

Annex II

b) Amb autorització del Ministeri d’Economia i
Hisenda.

a) Participació en contribucions i impostos en funció
de la seva recaptació, que s’hagin de satisfer a corporacions locals, i de subvencions calculades mitjançant un percentatge en la recaptació d’impostos de l’Estat.
b) Altres drets legalment establerts o que s’estableixin a favor de les corporacions locals; a aquest efecte, si
és necessari, s’han d’habilitar els conceptes corresponents.
12. En la secció 34, el crèdit 34.04.481 quan sigui
necessari per finançar ajudes derivades de les actuacions
que siguin procedents en relació amb la síndrome tòxica,
fins a l’import de les obligacions que es reconeguin a
l’empara de norma legal.
Tercer.—Crèdits ampliables en el pressupost de la
Seguretat Social.

Transferències de crèdits
Es poden autoritzar les transferències de crèdits que
es detallen a continuació:
En els pressupostos de despeses de l’Estat i dels organismes autònoms.
a) Amb l’autorització del Govern, a proposta del
Ministeri d’Economia i Hisenda.
1. Entre tots els serveis, capítols, articles i conceptes
del pressupost de despeses del Ministeri de Defensa quan
resultin necessàries com a conseqüència de reorganitzacions en aquest i es refereixin a dotacions del personal de
les forces armades o es tracti de crèdits dotats en aplicació de la Llei 44/1982, sobre dotacions pressupostàries per
a inversions i sosteniment de les forces armades, del

1. En relació amb les transferències que s’especifiquen als números 2 i 3 de l’apartat A) d’aquest annex, els
ministeris i organismes autònoms afectats pels decrets de
traspassos de serveis a les comunitats autònomes i corporacions locals, en els quals es concretin les partides i
quanties a transferir, han de donar de baixa en els seus
conceptes pressupostaris els crèdits corresponents a
aquests serveis, sense necessitat d’acord previ per part
del Govern. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’instrumentar els corresponents expedients de transferència de
crèdits.
Quan les transferències de mitjans personals als
ens territorials esmentats efectuades de conformitat
amb la normativa corresponent incloguin dotacions
vacants de cossos, escales o places, s’han d’acordar les
transferències de crèdit que procedeixin de les dotacions que aquelles tinguin en el capítol primer dels pres-
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supostos generals de l’Estat, amb minoració de la plantilla corresponent.
Amb càrrec a les transferències de crèdits esmentades
les comunitats autònomes poden cobrir aquestes vacants
amb funcionaris propis o amb personal contractat a
aquest efecte.
2. Les que resultin necessàries com a conseqüència
de la distribució que acordi el Govern, dels crèdits per a
increments addicionals de retribucions a què es refereix
l’article 6 d’aquesta Llei.
3. Les dotacions d’inversions que, per raó de la
seva naturalesa o finalitat puguin tenir com a destinatàries les corporacions locals mitjançant els sistemes
de cooperació que es puguin establir entre l’Estat i
aquestes, es poden transferir a la secció 32, a proposta
de la Comissió Nacional de Col·laboració de l’Estat
amb les Corporacions Locals, per a la qual cosa s’autoritza l’obertura dels corresponents conceptes de la unitat de l’Administració que tingui al seu càrrec la gestió
dels crèdits.
4. Les que resultin procedents d’operacions de capital entre els capítols VI i VII de diferents serveis en els
pressupostos dels ministeris d’Obres Públiques i Urbanisme, d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Transports,
Turisme i Comunicacions.
5. Les dels crèdits que per a adquisició d’equips
informàtics figurin al capítol VI dels departaments i organismes, al capítol II, en el supòsit que la seva utilització es
concerti de lloguer, segons resulti del projecte aprovat per
la Comissió Interministerial d’Informàtica, que ha d’informar de la transferència.
6. Les que resultin necessàries per donar compliment al que preveu la disposició final cinquena
d’aquesta Llei, amb creació dels conceptes pressupostaris necessaris.
7. Les que, per facilitar la gestió dels crèdits, s’especifiquen en el detall de l’Estat de despeses d’acord amb
les condicions que s’estableixen en cada cas.
En els pressupostos de la Seguretat Social.
1. El Ministeri de Treball i Seguretat Social ha d’autoritzar les transferències a les comunitats autònomes dels
crèdits corresponents a les funcions i serveis o a la gestió,
que hagin estat transferits a aquests o se’ls transfereixi en
el futur.
2. Quan els imports dels crèdits no ampliables previstos per al desenvolupament d’algunes de les prestacions de la Seguretat Social resultin insuficients, el Ministeri de Treball i Seguretat Social pot acordar les
transferències oportunes, quan el seu import global no
superi el 2 per 100 del pressupost de despeses de la Seguretat Social, i també el Govern, en cas que se superi aquest
percentatge. Aquestes transferències s’han de finançar
amb minoració d’altres dotacions de despeses consumptives no ampliables o d’inversions de pressupostos resum
de la Seguretat Social.
Annex III
Operacions de crèdit autoritzades als organismes autònoms
Ministeri de Defensa:
— Patronat de Cases de l’Aire: 1.866.000.000 de pessetes.
— Patronat de Cases Militars: 4.500.000.000 de pessetes.
— Patronat de Cases de l’Armada: 1.301.360.000 pessetes.
— Servei Militar de Construccions: 510.000.000 de
pessetes.
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Ministeri de l’Interior:
— Patronat d’Habitatges de la Policia Nacional:
1.263.340.000 pessetes.
— Patronat d’Habitatges de la Guàrdia Civil:
963.000.000 de pessetes.
— Patronat de Cases de Funcionaris: 1.120.000.000 de
pessetes.
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme:
— Confederació Hidrogràfica del Tajo: 109.091.000
pessetes.
— Mancomunitat dels Canals del Taibilla: 160.000.000
de pessetes.
— Patronat de Cases de Funcionaris i Empleats del
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme: 1.700.000.000
de pessetes.
Ministeri d’Educació i Ciència:
— Patronat de Cases: 3.120.000.000 de pessetes.
Ministeri de Treball i Seguretat Social:
— Patronat d’Habitatges: 63.000.000 de pessetes.
Ministeri d’Indústria i Energia:
— Institut Nacional d’Indústria: 115.000.000.000 de
pessetes.
Ministeri d’Agricultura:
— Servei
Nacional
de
Productes
Agraris:
14.200.000.000 de pessetes.
— Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament
Agrari: 9.000.000.000 de pessetes.
Ministeri de la Presidència:
— Patronat de Cases de Funcionaris: 229.950.000 pessetes.
Ministeri d’Economia i Hisenda:
tes.

— Institut de Crèdit Oficial: 134.000 milions de pesseMinisteri de Cultura:

— Patronat de l’Alhambra i el Generalife: 12.000.000
de pessetes.
— Patronat de Cases de Funcionaris del Ministeri de
Cultura: 30.600.000 pessetes.
Variacions introduïdes en els estats de despeses.

Secció 01 (Casa de S. M. el Rei)
Sense variacions.

Secció 02 (Corts Generals)
Com a pura correcció d’un error material comès en el
projecte de llei, és necessari incrementar el concepte 117
(«Altres retribucions bàsiques»), corresponents al concepte
01 del servei 01, en 60.000.000 de pessetes, i, per tant,
també s’incrementa el total del capítol 01 en la mateixa
quantia, així com el subtotal del servei i el total general de
la secció. Igualment, i pel mateix motiu, en el servei 02,
capítol 01, l’article 12, «Retribucions complementàries»,
passa a denominar-se article 11, «Retribucions de senyors
diputats», i el concepte 121 passa a ser el 111, «Retribucions
de senyors diputats». També en el servei 03, capítol 01, l’article 12, «Retribucions complementàries», passa a denominar-se article 11, «Retribucions de senyors senadors» i el
concepte 128, «Assignacions i despeses», passa a ser el 111,
«Retribucions de senyors senadors».
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Secció 03 (Tribunal de Comptes)
Sense variacions.

Secció 04 (Tribunal Constitucional)

74

Aquest crèdit es finança mitjançant transferència de
les dotacions que figuren en aquest pressupost, derivades de la Llei 44/1982, de 7 de juliol», per tant, i pel fet de
quedar sense contingut, també quedaria suprimit el
mateix article 49.

Sense variacions.

Secció 05 (Consell d’Estat)

Sense variacions.

Secció 06 (Deute públic)
Sense variacions.

Secció 07 (Classes passives)

Secció 15 (Hisenda)
Variacions:
Servei 21
— Article 22. Concepte 221.
On diu 393.443.000 pessetes ha de dir 295.082.000
pessetes.
— Article 13. Concepte 132.
On diu 933.281.000 pessetes ha de dir 1.031.642.000
pessetes.

Sense variacions.

Secció 08 (Consell General del Poder Judicial)
Sense variacions.

Secció 12 (Afers exteriors)
Sense variacions.

Secció 13 (Justícia)
Variacions:
Servei 01. Capítol 01.
Supressió de la retribució bàsica i complementària
referida al president del Tribunal Suprem (secció 13. Servei 01. Capítol 01. Articles 11 i 12. Numeració 111.1, 121.1,
121.2 i 121.3) per un import respectivament d’1.261.752
pessetes, 1.043.184 pessetes, 994.704 pessetes i 994.704
pessetes, i amb l’import total de 4.294.344 pessetes, incrementar el servei 03 (Secretaria Tècnica de Relacions amb
l’Administració de justícia). Capítol 04. Article 42, numeració 421 «a l’escola judicial», que passaria de 10.348.000
pessetes a 14.642.344 pessetes.

Secció 14 (Defensa)
Variacions:
Servei 07.
En el títol del servei que figura al projecte de llei «Obligacions de personal de la Direcció de Mutilats, reserva
activa», ha de figurar l’ expressió següent «07. Obligacions de personal de la reserva activa».
Servei 23.
El concepte 257 s’ha de desdoblar en dos subconceptes, de conformitat amb la redacció següent:
257.

Despeses diverses:

1. De la Direcció de Relacions Informatives i Socials
de la Defensa 3.500.000 pessetes.
2. Per al pagament de tota classe de despeses que
s’ocasionin amb motiu de la celebració del «Dia de les
Forces Armades, 1983» 60.000.000 pessetes.
Servei 01
En el capítol 4, article 49, ha de quedar suprimit el concepte 492, «Quotes dels organismes internacionals: organització del Tractat de l’Atlàntic Nord.

Secció 16 (Interior)
Variacions:
Servei 01
En el capítol 04, article 48, el concepte 485 quedaria
redactat de la manera següent:
1. «Per al finançament d’activitats dels partits polítics. Llei 54/1978» 2.431.942.000 pessetes.
2. «Per a la subvenció de despeses electorals originades per les eleccions locals i dels parlaments autonòmics. Llei 39/1978 i Reial decret 488/1983
728.419.000 pessetes.

Secció 17 (Obres Publiques i Urbanisme)
Sense variacions.

Secció 18 (Educació i Ciència)
Variacions:
Servei 07.
Alta en el capítol 04, article 45, concepte 453, per un
import de 7.215.000 pessetes.
Baixa en el capítol 07, article 77, concepte 771.1, per un
import de 7.215.000 pessetes.
Servei 30 (Generalitat de Catalunya).
Alta en el concepte 115, subconcepte 1, per un import
de 604.422 pessetes.
Servei 07.
Baixa en el concepte 115, subconcepte 1, per un import
de 604.422 pessetes.
Al servei 02, capítol 01, article 17, concepte 171.
Supressió d’aquesta partida de 5.024.000 pessetes, i
el seu transvasament al concepte 611 del servei 01.
Alta en el servei 01, capítol 6, article 61, concepte 611,
per un import de 30.000.000 de pessetes.
Baixa en el servei 06, capítol 7, article 77, concepte 771.2.

Secció 19 (Treball i Seguretat Social)
Variacions:
Servei 01.
En el capítol 04, article 48, el concepte 483 ha de quedar redactat de la manera següent:
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«A les centrals sindicals més representatives, de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 8/
l982, de 10 de març, de l’Estatut dels treballadors, en proporció a la seva representativitat segons els resultats globals a què fa referència l’article 75.5 de la Llei esmentada,
per a la realització d’activitats socioculturals, promoció
dels treballadors, organització d’activitats de caràcter formatiu i altres dins dels fins propis d’aquelles.»
Servei 02.
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Secció 23 (Transports, Turisme i Comunicacions)
Variacions:
Servei 01.
En el capítol 01, article 12, concepte 121, subconcepte
3, el text «Complement de destinació» ha de dir «Complement de dedicació absoluta».

En el capítol 04, article 48, concepte 487, creació d’un
subconcepte amb el text següent:
«3. Per a programes estatals i internacionals d’acció
social: 839.375.000 pessetes.»
«En el capítol 04, article 48, concepte 485, baixa per un
import de 839.375.000 pessetes.»
Servei 02.
Alta en el capítol 04, article 48, concepte 487, subconcepte 2, per un import de 50.000.000 de pessetes.
Baixa en el capítol 04, article 48, concepte 485, per un
import de 90.000.000 de pessetes.
Servei 01.
Capítol 08, article 86, concepte 861.
Aquest concepte queda redactat de la manera
següent:
«Per a la concessió de préstecs a cooperatives i empreses comunitàries.»

Secció 20 (Indústria i Energia)

Secció 24 (Cultura)
Variacions:
Servei 01.
En el capítol 01, article 11, concepte 113, subconcepte
3, el text «Inspectors de premsa» ha de dir: «Personal
divers».
Servei 06.
Capítol 04.
Article 48.
Concepte 483.
Eliminar la partida 3, a persones físiques per a despeses de promoció associativa i interassociativa de caràcter
juvenil, 15.200.000, i augmentar-lo a les partides anteriors: A associacions juvenils i entitats prestadores de serveis de joventut d’àmbit nacional augmentar 10.000.000
de pessetes, i a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut d’àmbit regional, local i provincial, 5.200.000 pessetes.

Variacions:

Pessetes

Servei 05.

En pressupost de l’Estat

Els conceptes 471 i 472 queden redactats així:

Altes

Concepte

Explicació

20.05.471

Subvenció a la producció i
transport d’hulla coquitzable . . .

20.05.472

Perfinançarobligacionsderi-vades
de l’execució dels convenis el
1983 i liquidació definitiva de
1982 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Milers ptes.
Baixes

24.01.429

2.203.000

19.622.300

1. Subvencions a «Hunosa»:
18.578.300
2. Subvencions
derivades
d’altres convenis: 1.044.000 .
Total article 47. . . . . . . . . . . . . . . .

24.01.422

(1) Aquest concepte es pot ampliar en funció dels
resultats del contracte programa.

Secció 21 (Agricultura, Pesca i Alimentació)

Altes

Sense variacions.

Per subvencionar el programa extraordinari a
realitzar pels organismes
autònoms . . . . . . . . . . .

66.000.000

(Pressupost
d’ingressos)

Altes

Transferència del Ministeri de Cultura  . . . . . . . . .

66.000.000

Acció cultural  . . . . . . . .

66.000.000

(pressupost
de despeses)
257.7

En pressupost de l’Estat.
Altes

24.01.422

Al Patronat Nacional de
Museus . . . . . . . . . . . . .

78.000.000

Baixes

24.01.429

Per subvencionar programes
extraordinaris
a
realitzar pels organismes
autònoms  . . . . . . . . . . .

78.000.000

Sense variacions.

Secció 22 (Presidència)

66.000.000

En pressupost de l’organisme autònom junta coordinadora
d’activitats i establiments culturals.

411

21.825.300

A la Junta Coordinadora
d’Activitats
i
Establiments Culturals  . . . . . . . .
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Pessetes
En l’organisme autònom «Patronat Nacional de Museus».
Baixa

Venda d’entrades . . . . . .

78.000.000

Del Ministeri de Cultura. .

24.06.431

A l’Institut de la Joventut i
Promoció Sociocultural.... 237.000.000

Baixes

24.01.429

Per subvencionar programes
extraordinaris
a
realitzar pels organismes
autònoms . . . . . . . . . . .
237.000.000

Pressupost de l’organisme autònom Institut de la Joventut i
Promoció Sociocultural.
(Pressupost
d’ingressos)
411

Transferències del Ministeri de Cultura . . . . . . . .
237.000.000

(Pressupost
de despeses)
257.7

Acció cultural  . . . . . . . .

24.05.432

A teatres nacionals i festivals d’Espanya  . . . . . . .

8.000.000

Baixes

24.01.429

Per subvencionar programes extraordinaris a realitzar pels organismes
autònoms . . . . . . . . . . .

8.000.000

A teatres nacionals i
festivals d’Espanya  . . . .
242.000.000

Baixes

24.01.429

Per subvencionar programes
extraordinaris
a
realitzar pels organismes
autònoms . . . . . . . . . . .
242.000.000

Pressupost de l’organisme autònom Teatres Nacionals i
Festivals d’Espanya.
Altes

(Pressupost
d’ingressos)
411

Altes

257.7

411

A teatres nacionals i festivals d’Espanya  . . . . . .

117.000.000

Baixes

24.01.429

Per subvencionar programes
extraordinaris
a
realitzar pels organismes
autònoms . . . . . . . . . . .

117.000.000

Pressupost de l’organisme autònom Teatres Nacionals i
Festivals d’Espanya.
(Pressupost
d’ingressos)
411

Altes

(Pressupost
de despeses)
481

Per a activitats líriques,
coreogràfiques i teatrals
(concepte nou)  . . . . . . .

8.000.000
25.000.000

Altes

24.05.431

A orquestra i cors nacionals d’Espanya  . . . . . . .

Baixes

24.01.429

Per subvencionar programes extraordinaris a realitzar pels organismes
autònoms. . . . . . . . . . . . . .

Altes

411

Transferències del Ministeri de Cultura . . . . . . . .

117.000.000

Al Consell Superior d’Esports
(concepte nou) . . . . . . . . .
122.000.000

Baixes

24.01.429

Per subvencionar progra.
mes
extraordinaris
a
realitzar pels organismes
autònoms . . . . . . . . . . .
122.000.000

Pressupost
d’Esports.

de

l’organisme

autònom

Consell

Superior

(Pressupost
d’ingressos)
Transferències del Minis.
teri de Cultura (concepte
nou) . . . . . . . . . . . . . . .
122.000.000

Altes

(Pressupost
de despeses)
257/7

25.000.000

Transferències a empreses..

24.01.424

25.000.000

(Pressupost
d’ingressos)

117.000.000

Altes

Altes

Pressupost de l’organisme autònom Orquestra i Cors Nacionals
d’Espanya.

Transferències del Ministeri de Cultura . . . . . . . .

(Pressupost
de despeses)
47

8.000.000

242.000.000

24.05.431

Altes
transferències del ministeri de cultura  . . . . . . . .

Acció cultural  . . . . . . . .

Altes

Altes

(Pressupost
d’ingressos)

Transferències del Ministeri de Cultura . . . . . . . .
242.000.000

(Pressupost
de despeses)

Pressupost de l’organisme autònom Teatres Nacionals i
Festivals d’Espanya.
Altes

25.000.000

24.05.432

237.000.000

Altes

Acció cultural  . . . . . . . .

Altes

78.000.000

Altes

Altes

(Pressupost
de despeses)
257

(pressupost
d’ingressos)
411

Altes

Altes

(Pressupost
d’ingressos)
322

Altes

Pessetes

Altes

24.02.257/7

Acció cultural  . . . . . . . .
Acció cultural(concepte nou).

122.000.000
81.000.000
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Baixes

Altes
Baixes

Altes
Baixes

24.01.259

24.05.257/7
24.01.259

Per a les diverses accions
culturals directes de l’Estat,
fins i tot a l’exterior . . . . .

81.000.000

Acció cultural  . . . . . . . .

63.000.000

Per a les diverses accions
culturals directes de l’Estat,
fins i tot a l’exterior . . . . .

63.000.000

Per a les diverses accions
culturals directes de l’Estat,
fins i tot a l’exterior . . . . .
159.000.000

Altes

24.04.471

Al Fons de Protecció a la
Cinematografia . . . . . . .
246.000.000

Baixes

24.01.259

Per a les diverses accions
culturals directes de l’Estat,
fins i tot a l’exterior . . . . .
246.000.000

Altes
Baixes

Altes
Baixes

24.07.257/7

Acció cultural  . . . . . . . .

36.000.000

Per a les diverses accions
culturals directes de l’Estat,
fins i tot a l’exterior . . . . .

36.000.000

24.03.257/72 Acció cultural (article 149.2)..

171.000.000

24.01.259

24.01.259

lupar per l’Institut Nacional de la Salut mitjançant un conveni amb el Ministeri de Sanitat i Consum».
Servei 02.

24.04.257/72 Acció cultural (article 149.2). 159.000.000
24.01.259

77

Per a les diverses accions
culturals directes de l’Estat,
fins i tot a l’exterior . . . . .
171.000.000

Alta en el servei 03, capítol 02, article 22, concepte 222,
per un import de 50.000.000 de pessetes.
Baixa en el servei 01, capítol 4, article 43, concepte
432, per un import de 50.000.000 de pessetes.
Alta en el servei 05, capítol 4, concepte 481.1: «Per a
associacions musicals d’àmbit estatal», per un import de
40.000.000 de pessetes.
Baixa en el servei 01, capítol 4, article 43, concepte 432
(MECSE), per un import de 40.000.000 de pessetes.

Secció 25 (Administració territorial)
Sense variacions.

Secció 26 (Sanitat i Consum)
Variacions:
Servei 02.
En el capítol 04, article 45, concepte 453, subconcepte
2, on diu: «Secretaria d’Estat per a la Sanitat», ha de dir:
«Subsecretaria de Sanitat i Consum».
Servei 02.
Baixa de 200 milions de pessetes del servei 02, capítol
4, «Transferències corrents». Article 48, «A famílies i institucions sense fins de lucre». Concepte 487, «Pla de prevenció de la subnormalitat».
Alta de 200 milions de pessetes al capítol 4, «Transferències corrents», article 44 (nou), «A la Seguretat Social»,
concepte 442, «A la Seguretat Social per a tota classe de
despeses, incloent-hi personal, que origini el Programa
d’Atenció a l’Embaràs en l’Assistència Primària a desenvo-

Baixa de set milions de pessetes del servei 02, capítol
4, «Transferències corrents». Article 48, «A famílies i institucions sense fins de lucre». Concepte 487, «Pla de prevenció de la subnormalitat».
Alta de set milions de pessetes en el servei 01, capítol
1, «Despeses de personal». Article 17, «Personal eventual,
contractat i divers». Concepte 172, «Personal contractat».
Subconcepte 4 (nou), «Per a la Unitat Tècnica de Coordinació del Pla de prevenció de la subnormalitat».
Servei 02.
Baixa de 500 milions de pessetes del servei 02, capítol
4, «Transferències corrents». Article 48, «A famílies i institucions sense fins de lucre». Concepte 487, «Pla de prevenció de la subnormalitat».
Alta de 500 milions de pessetes en capítol 4, «Transferències corrents», article 44 (nou), «A la Seguretat Social»,
concepte 441, «A la Seguretat Social per a tota classe de
despeses, incloent-hi personal, que origini el Programa
de Centres d’Orientació Familiar, a desenvolupar per l’Institut Nacional de la Salut mitjançant un conveni amb el
Ministeri de Sanitat i Consum».
Servei 02.
Alta de 27 milions de pessetes al capítol IV, «Transferències corrents». Article 48, «A famílies i institucions
sense fins de lucre». Concepte 487, «Pla de prevenció de la
subnormalitat».
Baixa de 27 milions de pessetes en el capítol IV, «Transferències corrents». Article 42, «A organismes autònoms
administratius». Concepte 421, «A l’Administració institucional de la sanitat nacional». Aquesta baixa en el pressupost d’ingressos de l’organisme (concepte 411) es compensa en el mateix pressupost d’ingressos amb un alta
per la mateixa quantia en el concepte 321.1 (prestació de
serveis).

Secció 31 (Despeses diverses ministeris)
Variacions:
Servei 02.
En el capítol 01, article 12, concepte 128, subconcepte
1, on diu: «Programes específics previstos a l’article 7è de
la Llei de pressupostos», ha de dir: «Programes específics
previstos a l’article 6è de la Llei de pressupostos».
Servei 02.
Capítol 04, «Transferències corrents».
Article 43, «A organismes autònoms, comercials,
industrials o financers.»
Concepte 431, «Per cobrir insuficiències dels pressupostos d’aquests organismes, comunicant a la Comissió
de Pressupostos les transferències instrumentades a favor
dels organismes autònoms per als quals, si s’escau, hagin
resultat insuficients les dotacions inicials per a subvencions específicament consignades en aquest pressupost».
Capítol 06, «Inversions reals».
Article 61, «Programa d’inversions no especificades».
Concepte 611, «A efectuar pels departaments ministerials, comunicant a la Comissió de Pressupostos les transferències instrumentades a favor dels organismes autònoms per als quals, si s’escau, hagin resultat insuficients
les dotacions inicials per a subvencions específicament
consignades en aquest pressupost».
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Servei 02.
Capítol 07, «Transferències de capital».
Article 72, «A organismes autònoms administratius».
Concepte 721, «A distribuir pel Consell de Ministres a
proposta del d’Hisenda, comunicant a la Comissió de Pressupostos les transferències instrumentades a favor dels
organismes autònoms per als quals, si s’escau, hagin resultat insuficients les dotacions per a subvencions de capital
inicial i específicament consignades en aquest pressupost».
Capítol 07, «Transferències de capital».
Article 73, «A organismes autònoms comercials,
industrials i financers».
Concepte 731, «A distribuir pel Consell de Ministres, a
proposta del d’Hisenda, comunicant a la Comissió de Pressupostos les transferències instrumentades a favor dels
organismes autònoms per als quals, si s’escau, hagin resultat insuficients les dotacions per a subvencions de capital
inicial i específicament consignades en aquest pressupost».

Milions de
pessetes

Capítol 07, «Transferències de capital».
Article 72, «A organismes autònoms administratius».
724 Del Ministeri d’Educació i Ciència:
1. A la Junta de Construccions Escolars:
Universitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600,1

726 Del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació:
1.

IRIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

166,9

Article 73, «A organismes autònoms comercials, industrials o financers».
733 Del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme:

Secció 32 (Ens territorials)

1.

Variacions:
Substituir en tots els conceptes en què apareix «Junta
de les Canàries», per «Comunitat Autònoma de les Canàries».
Alta en el servei 02, capítol 04, concepte 451.2 («Generalitat de Catalunya»), Parlament: 10.000.000 de pessetes.
Baixa en el servei 03, concepte 751.7: 10.000.000 de
pessetes

Ports:
Junta del Port d’El Ferrol  . . . . . . . . . . . 

159,5

Junta del Port de La Corunya . . . . . . . . 

544,5

Junta del Port de Vigo  . . . . . . . . . . . . . 

238,0

Junta del Port de Pontevedra . . . . . . . . 

165,0

2. A l’IPPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.066,9

Article 75, «A ens territorials».

Secció 33 (Fons de Compensació
Interterritorial)

751 Direcció General de Coordinació amb les
Hisendes Territorials:

Variacions:
Servei 12.

On diu: «Junta de les Canàries», ha de dir: «Comunitat
Autònoma de les Canàries».
Servei 02.
Capítol 07.
Article 73.
Concepte 733.
Partida 02.
Es proposa la supressió d’aquesta partida i transferir
el seu import (203,4 milions de pessetes) al concepte
33.02.751, dins la subpartida «Altres programes».

1.

Junta de Galícia. Projecte de competència de la Comunitat Autònoma:
Urbanisme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156,1

Biblioteques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

106,6

Treball (guarderies)  . . . . . . . . . . . . . . . 

20,5

Carreteres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.615,8

Treball (guarderies)  . . . . . . . . . . . . . . . 

192,8

DGICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110,0

D. G. Ordenació Pesquera  . . . . . . . . . . 

247,5

Junta de Construccions Escolars:
Milions de
pessetes

Servei 10.
Capítol 06, «Inversions reals».
Article 63, «Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme».
632 Carreteres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.406,8

633 Obres hidràuliques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.637,1

Article 67, « Ministeri de Transports, Turisme i
Comunicacions».

Preescolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

355,8

EGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

940,0

BUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

198,2

FP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.244,5

Educació especial . . . . . . . . . . . . . . . . . 

142,1
2.880,6

INAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27,5

IRIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.506,4

Servei d’Extensió Agrària . . . . . . . . . . . 

35,9

671 Infraestructura del transport . . . . . . . . . . . .

2.072,1

672 Institut Nacional de Meteorologia  . . . . . . .

100,0

Ports: Comissió Administrativa Grup
Ports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

315,2

5.216,0

ICONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.064,9

Total capítol 06  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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752 Subsecretaria per a la Sanitat.
A corporacions locals:
1.

Hospitals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

160,0

2.

Comarcals i locals  . . . . . . . . . . . . . 

153,8

Total capítol 7 . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.534,5

Total capítol 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.216,0

Total capítol 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.534,5

Total servei 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.750,5

Secció 34 (Seguretat Social, desocupació
i altres accions compensatòries)
Sense variacions.
Organismes autònoms comercials, econòmics
i financers

Secció 12 (Afers exteriors)
Institut de Cooperació Iberoamericana
Variacions:
Inclusió en els pressupostos generals de l’Estat per a
1983 d’una partida de 50.000.000 de pessetes, com a
transferència a la Comissió Nacional, per a la celebració
del V Centenari del Descobriment d’Amèrica, dins el pressupost de despeses de l’Institut de Cooperació Iberoamericana, en el capítol 04, concepte 482, punt 10, i, corresponentment, augmentar en la quantitat esmentada el
pressupost d’ingressos del dit Institut de Cooperació Iberoamericana en el capítol 04, concepte 411, amb baixa en
el programa 12.06, cooperació per al desenvolupament de
la secció 12, Ministeri d’Afers Exteriors.

Secció 18 (Educació i Ciència)
Patronat de Promoció de la Formació Professional
Variacions:
Suprimir els conceptes 441 i 442, transferències corrents de la Seguretat Social, que per uns imports de
14.782.898 i 5.489.670 pessetes, respectivament, figuren
en el pressupost d’ingressos de l’organisme, i consignar
aquests ingressos, amb el mateix text i quanties respectives, en els conceptes nous 111 i 112.

79

Supressió del concepte 173:
«Compensacions econòmiques per participació de
representants en Comissió Permanent Institut de Mediació, Arbitratge i Conciliació. La dotació econòmica d’aquest
concepte de 5.952.000 pessetes, per finançar l’increment
del concepte 242.»
Institut Nacional d’Ocupació
Variacions:
Creació d’un nou concepte 242, Compensació econòmica de participació de representants de les centrals sindicals i organització empresarial en el Consell General,
Comissió Executiva, comissions provincials i insulars de
l’Institut Nacional d’Ocupació: 10.905.000 pessetes.
Supressió del concepte 173, Compensació econòmica
de participació de representants de centrals sindicals i
patronals en el Consell General i la Comissió Executiva de
l’INEM, per a l’exercici de 1983, per la mateixa quantia.
Fons de garantia salarial
Variacions:
Alta.
Pressupost d’ingressos, concepte 19.40.111, Recaptació de quotes empresarials al Fons de Garantia Salarial:
44.000.000 de pessetes.
Baixa.
Pressupost d’ingressos, concepte 19.40.441, Recaptació de quotes empresarials al Fons de Garantia Salarial,
44.000.000 de pessetes.

Secció 20 (Indústria i Energia)
Junta d’Energia Nuclear
Variacions:
Supressió de la partida d’aplicació funcional:
461. Subvenció al Consell de Seguretat Nuclear:
141,288 milions de pessetes.
Augment de la partida:
632. Seguretat i protecció en aquests ... 141,288 milions de pessetes.
Això comporta la desaparició de la partida d’aplicació funcional 411 (de 141,288 milions de pessetes) de pressupost d’ingressos del Consell de Seguretat Nuclear (ens públic).
Reducció de la partida 642 en 52.000.000 de pessetes,
que quedaria redactada així:
642. Per a liquidació d’obligacions contretes en el projecte CINSO, 60.000.000 de pessetes.
Augment en les partides pressupostàries:

Secció 19 (Treball i Seguretat Social)

614. Tecnologia avançada en 42.000.000 de pessetes.
481.2. Beques de formació d’investigadors: 10.000.000
de pessetes.

Institut de Mediació, Arbitratge i Conciliació

Secció 21 (Agricultura, pesca i alimentació)

Variacions:
Nova redacció del concepte 242:
«Compensació econòmica per assistències dels representants de centrals sindicals i patronals, en el Consell
Superior, Comissió Permanent i comissions provincials
de l’Institut de Mediació, Arbitratge i Conciliació, tribunals
arbitrals laborals, així com les assistències a reunions
d’arbitratges, d’àrbitres i dels que hi intervinguin directament, siguin o no funcionaris: 123.535.000 pessetes.»

Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari
Variacions:
Capítol 02.
Article 28.
Despeses de promoció i estudis.
Afegir-hi: «i cooperació».
Ha de dir: «Despeses de promoció, estudis i cooperació».

Suplement núm. 5

Any 1983

Pressupost de despeses.
Capítol 02. Compra de béns corrents i de serveis.
Article 25. Despeses específiques per a funcionament
dels serveis. Atencions de caràcter social i representatiu.
Partida 257,2. Condecoracions i insígnies: 1.167.040
pessetes (se suprimeix).
Partida 254. Despeses d’equips informàtics, de transmissions i altres especials: 13.957.040 pessetes.
Baixes.
En concepte 121. Retribucions complementaries d’alts
càrrecs.
121.1

Complements de destinació:
Del president . . . . . . . . . . . . . . 
Del secretari general . . . . . . . . 

121.2

Complements de
responsabilitat especial:
Del president . . . . . . . . . . . . . .  233.498
Del secretari general . . . . . . . .  56.257

227.510
61.268
288.778
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Secció 24 (Cultura)
Consell Superior d’Esports
Variacions:
S’incrementa el capítol 06, article 61/611, 1.900.000.000
de pessetes, que es desvien del capítol 07, article 78/781.
El capítol 06, article 61/611, queda de la manera
següent:
Capítol 06, «Inversions reals».
Article 61, Instal·lacions esportives: 2.850.000.000 de
pessetes.
Desapareix, per tant, l’article 78/781, «Subvencions a
federacions i organismes autònoms per a la construcció
d’instal·lacions i equipaments a centres esportius comunitaris».
Altes

En el pressupost
de l’organisme
autònom CSD.
257/7

324.755
121.3

Complement de dedicació
exclusiva:
Del president . . . . . . . . . . . . . .  268.498
Del secretari general . . . . . . . .  56.257

Baixes En el pressupost del Departament.
24.01.259

324.755
Total baixa . . . . . . . . . . . . . . . . 

938.288

Pressupost d’ingressos:
Concepte

Alta

76.722

Pressupost de despeses:
Secció segona.
Capítol 10.
Article 101.
Concepte 1011.
Refondre els epígrafs 1, 2, 3 i 4 en un de sol de «Compres», sense alteració de la xifra total de despeses.
Pressupost d’ingressos:
Secció segona.
Capítol 10.
Article 101.
Concepte 1011.
Refondre els epígrafs 1, 2, 3 i 4 en un de sol de «Vendes», sense alteració de la xifra total d’ingressos.

Per a les diverses
accions culturals
directes de l’Estat
fins i tot a l’exterior. 67.000.000

Variacions

Servei Nacional de Productes Agraris
Variacions:

67.000.000

Institut de la Joventut i Promoció Comunitària

Alta.
En concepte 611. Cooperació i assistència tècnica internacional.
S’augmenten 938.288 pessetes, que amb el total del
pressupost puja a 7.238.288 pessetes.

Acció cultural  . . . . .

Alta

Explicació

Import

D’organismes
a u t ò n o m s
administratius
(concepte nou) . .

44.000.000

Pla d’inversions . .

44.000.000

(Pressupost de
despeses)
76.611

Per tant, mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau de la Zarzuela, Madrid, 13 de juliol de 1983.
JUAN CARLOS R.
   El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

