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Efectivament, el nostre pressupost tradicional s’ha 
constituït des dels òrgans gestors de la despesa, i ha pas-
sat posteriorment, mitjançant una simple clau de conver-
sió, a una classificació funcional. Afegir claus de conver-
sió suposa oferir diverses perspectives del mateix però, 
en absolut, construir des de la nova lògica pròpia d’un 
pressupost per objectius. En el pressupost per a l’any que 
ve, l’elaboració s’ha fet, en canvi, des dels programes de 
despesa, i s’ha arribat a les altres ordenacions mitjançant 
l’oportuna conversió. 

En segon lloc, el pressupost per a 1984, dins de la 
lògica assenyalada, ha integrat tots els organismes de 
l’Administració de l’Estat, els quals, la major part de les 
vegades, són simples formes d’operar de l’Administració 
central. 

En tercer lloc, el pressupost per a 1984 introdueix un 
canvi transcendental en la presentació dels crèdits de per-
sonal, inexcusable, d’altra banda, en un pressupost per 
programes de despesa. Així, els crèdits de personal, per 
primera vegada, figuren atribuïts als centres gestors en 
els quals efectivament l’esmentat personal presta els seus 
serveis, a més d’imputar-se, com és obvi, al programa de 
despesa corresponent. D’aquesta manera, la informació 
que ofereix el pressupost per a 1984 no només resulta 
rellevant des de la perspectiva dels programes de des-
pesa, sinó també des de la seva clau orgànica, per tal com 
els crèdits atribuïts a cada centre gestor sí que reflectei-
xen ara els costos totals, sense distorsions, en què es pre-
veu incórrer. 

Les anteriors notes bàsiques que caracteritzen la pre-
sentació del pressupost per a 1984 fan d’aquest pressu-
post un instrument valuós per potenciar l’elecció entre 
alternatives, com correspon a l’essència de qualsevol 
decisió pressupostària. 

Globalment considerats, els pressupostos generals de 
l’Estat per a 1984 presenten dos trets fonamentals. En pri-
mer lloc, sense pèrdua de realisme, es tracta d’uns pres-
supostos disciplinats i, per tant, coherents amb la política 
econòmica dissenyada pel Govern. En segon lloc, persis-
tint en la línia del pressupost anterior, els pressupostos 
per a l’any que ve inclouen un importantíssim esforç de 
solidaritat, especialment dirigit cap a aquells col·lectius 
que amb més duresa estan patint els efectes de la crisi. 

Efectivament, els pressupostos de l’Estat per a 1984, 
d’acord amb la política econòmica del Govern, projecten 
una reducció del dèficit públic equivalent a mig punt del 
producte interior brut, de manera que inverteixen la forta 
tendència creixent registrada fins a 1982. Complir aquest 
objectiu, sense renunciar a la solidaritat que reclamen 
importants col·lectius, implica, sens dubte, un important 
esforç col·lectiu que es projecta tant en les despeses com 
en els ingressos públics. 

Així, el pressupost per a 1984 proposa un augment de 
retribucions en el sector públic limitat al 6,50 per 100, una 
congelació, en termes reals, de les compres de béns i ser-
veis i una moderada progressió de les inversions reals. 
S’ha de destacar que la disciplina en matèria de retribuci-
ons es fa extensiva, com s’ha assenyalat, a tot el sector 
públic la política de retribucions del qual s’ha d’ordenar 
en connexió amb la projectada reforma de la funció 
pública. 

El rigor de les propostes anteriors es fa extensiu igual-
ment a les hisendes locals, la participació de les quals en 
els ingressos de l’Estat augmenta en la mateixa proporció 
que augmenten les esmentades despeses públiques, cri-
teri que apareix reforçat si es considera tant la projectada 
assumpció per l’Estat dels dèficits de les esmentades 
hisendes, com el model de finançament que es configura 
en el projecte de Llei de sanejament i regulació de les 
hisendes locals, que va ser tramès pel Govern a les Corts 
Generals. 

D’altra banda, el pressupost per a 1984 potencia, dins 
de les possibilitats existents, la cobertura dels serveis 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb els pressupostos generals de l’Estat per a 1984 
s’inicia un important camí de reforma pressupostària 
anunciat i compromès pel Govern que transformarà el 
nostre tradicional pressupost administratiu en un pressu-
post per objectius. 

Des de qualsevol perspectiva, aconseguir una utilitza-
ció eficaç dels recursos públics constitueix una obligació 
inexcusable per a tots els responsables del seu ús. D’altra 
banda, explicar el sentit de la política pressupostària que 
se sotmet anualment a l’aprovació parlamentària, cohe-
rentment amb el disseny de la política a curt i mitjà ter-
mini, constitueix també una responsabilitat elemental del 
Govern. 

Tanmateix, per assolir els dos propòsits no n’hi ha 
prou només amb el desig, sinó que cal que les mateixes 
tècniques d’elaboració i presentació dels pressupostos 
possibilitin -a través d’una informació suficient- les decisi-
ons que tot pressupost comporta. Per això, malgrat el seu 
caràcter instrumental, no es pot infravalorar el camí que 
ara s’inicia. 

El nostre tradicional pressupost administratiu, és just 
assenyalar-ho, resulta summament parc quant a informa-
ció rellevant per a l’adopció de decisions. Anuncia exhaus-
tivament els departaments, òrgans i serveis que pretenen 
efectuar la despesa, però deixa a la intuïció una cosa tan 
transcendent com el propòsit o destí de l’esmentada des-
pesa. 

En la mesura que l’Administració que es nodreix dels 
pressupostos no constitueix, com és obvi, una finalitat en 
si mateixa, la informació que proporciona el pressupost 
tradicional resultarà insuficient i fins i tot, de vegades, 
contraproduent. Els pressupostos s’han de construir des 
de la racionalitat d’uns objectius explícits i, en cap cas, 
des d’una estructura administrativa a perpetuar. 

El procés de reforma pressupostària que ens ha de 
conduir a un pressupost per objectius ni resulta fàcil ni, 
per descomptat, s’ha de confondre simplement amb un 
conjunt de canvis perifèrics. Avançar, com es fa en els 
pressupostos per a l’any que ve, cap a un pressupost ela-
borat des dels programes de despesa permetrà certament 
no només millorar el nivell d’eficàcia i racionalitat amb 
què s’utilitzen els recursos públics, sinó també portar a 
terme un procés paral·lel de reformes a la mateixa orga-
nització administrativa i en les tècniques de control, tant 
intern com extern. 

En aquesta línia de reforma, els pressupostos gene-
rals de l’Estat per a 1984 introdueixen, sobretot, una nova 
perspectiva davant el nostre pressupost administratiu tra-
dicional, que implica avenços positius en diverses àrees 
que convé advertir. 

En primer lloc, s’ha de destacar que el pressupost per 
a 1984 està construït des dels programes de despesa, i 
aquests en constitueixen el nucli. Encara que en els pres-
supostos tradicionals s’oferia una triple visió dels crèdits 
pressupostaris, orgànica, econòmica i funcional, no es 
pot confondre aquesta última amb un pressupost per pro-
grames o objectius. 
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onen per a cada ens els crèdits que es concedeixen per un 
import total de 1.376.555.832.000 pessetes. 

Les estimacions dels drets econòmics a liquidar 
durant l’exercici per cada organisme es detallen en els 
respectius estats d’ingressos, i el seu import total és de 
1.384.220.292.000 pessetes. 

4. En els estats de despeses dels pressupostos dels 
organismes autònoms de caràcter comercial, industrial, 
financer o anàleg, es detallen per a cada ens els crèdits 
que es concedeixen per un import total de 2.355.191.741.000 
pessetes. 

Els recursos estimats per a cada organisme es deta-
llen en els respectius estats d’ingressos per un import 
total de 2.355.191.741.000 pessetes. 

5. Els crèdits inclosos en els estats de despeses del 
pressupost de l’Estat i els dels seus organismes autònoms 
a què es refereixen els números 2, 3 i 4 d’aquest article, 
financen els programes de despesa que s’inclouen en els 
esmentats estats i per a la consecució dels seus objec-
tius. 

Aquests crèdits, imputables als respectius programes 
de despesa, tenen caràcter limitatiu i vinculant, i única-
ment es poden modificar amb subjecció al que preveu la 
Llei general pressupostària i al que disposa la present 
Llei. 

8. En el pressupost de la Seguretat Social s’aproven 
crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions 
tant en règim general com en règims especials per un 
import total de 3.104.653.264.000 pessetes. 

Els recursos previstos per a l’exercici es xifren en 
3.104.653.264.000 pessetes. 

7. En el pressupost de l’Ens Públic Radiotelevisió 
Espanyola es concedeixen les dotacions necessàries per 
atendre el desenvolupament de les seves activitats, per 
un import total de 30.323.145.000 pessetes, i s’estimen els 
recursos en 30.323.145.000 pessetes. 

Els pressupostos de les societats estatals per a la ges-
tió dels serveis públics de radiodifusió i televisió a què es 
refereix la Llei 4/1980, de 10 de gener, s’aproven amb el 
detall següent: 

Televisió Espanyola. Per un import total de dotacions 
de 59.515.698.000 pessetes, i els seus recursos pugen a 
59.515.698.000 pessetes. 

Ràdio Nacional d’Espanya. Per un import total de dota-
cions de 8.566.882.000 pessetes, i els seus recursos pugen 
a 8.566.862.000 pessetes. 

Radiocadena Española. Per un import total de dotaci-
ons de 5.428.766.000 pessetes, i els seus recursos pugen 
a 5.428.766.000 pessetes. 

8. En el pressupost del Consell de Seguretat Nuclear 
es concedeixen dotacions per un import de 797.485.000 
pessetes, i els seus recursos pugen a 797.485.000 pesse-
tes. 

9. En el pressupost del Consell d’Administració del 
Patrimoni Nacional es concedeixen dotacions per un 
import total de 3.847.040.647 pessetes, i els seus recursos 
pugen a 3.847.040.647 pessetes. 

10. En el pressupost de l’Institut Nacional de Foment 
de l’Exportació, es concedeixen dotacions per un import 
total de 5.464.729.000 pessetes, i els seus recursos pugen 
a 5.464.729.000 pessetes. 

socials, desocupació, pensions i havers passius, les dota-
cions dels quals són les que experimenten els augments 
més importants. 

Finalment, s’ha d’assenyalar sobre això la proposta 
d’una política d’ingressos diferenciada. Així, mentre es 
produeix una minoració relativa en els ingressos de la 
Seguretat Social, que tendeix a abaratir el cost de la mà 
d’obra per tal d’estimular l’ocupació, els ingressos tribu-
taris de l’Estat experimenten augments. Augments que, 
en gran mesura, són conseqüència d’una decidida lluita 
contra el frau i consegüent millora en la distribució de la 
càrrega tributària i, en menor grau, de variacions en els 
tipus impositius que afecten de forma moderada les ren-
des més elevades i la imposició sobre el consum. 

Tant els objectius generals del pressupost com la seva 
nova concepció, com a pressupost per programes, es 
reforcen en atorgar a aquests un caràcter vinculant. Com 
s’ha dit anteriorment, el pressupost que es presenta està 
construït des dels objectius del sector públic i, per tant, 
resultava obligat configurar els programes de despesa 
com a autèntics compromisos que vinculen els òrgans 
gestors. Aquesta concepció, necessària per consolidar la 
reforma pressupostària, apareix recollida en el present 
projecte, juntament amb les normes complementàries 
necessàries per a la seva execució. 

El nou pressupost per objectius que aquí s’inicia 
també força cap a una nova lògica operativa i de control, 
apuntada en aquesta Llei, la conclusió de la qual s’ha de 
materialitzar en la pròxima reforma de la Llei general 
pressupostària. 

Dels crèdits i el seu finançament

Article u. 

CRèDITS INICIALS I EL SEU FINANçAMENT

1. Per aquesta Llei s’aproven els pressupostos gene-
rals de l’Estat per a l’exercici de 1984, integrats per: 

a) El pressupost de l’Estat. 
b) Els pressupostos dels organismes autònoms de 

l’Estat de caràcter administratiu. 
c) Els pressupostos dels organismes autònoms de 

l’Estat de caràcter comercial, industrial, financer o anà-
leg. 

d) El pressupost de la Seguretat Social. 
e) El pressupost de l’Ens Públic Radiotelevisió Espa-

nyola i de les societats estatals per a la gestió dels serveis 
públics de radiodifusió i televisió. 

f) El pressupost del Consell de Seguretat Nuclear. 
g) El pressupost del Consell d’Administració del 

Patrimoni Nacional. 
h) El pressupost de l’Institut Nacional de Foment de 

l’Exportació. 

2. En l’estat de despeses del pressupost de l’Estat es 
concedeixen crèdits per un import total de 5.399.649.147.000 
pessetes. 

El pressupost de despeses de l’Estat es finança: 
a) Amb els drets econòmics a liquidar durant l’exer-

cici, que es detallen en l’estat d’ingressos, estimats en un 
import total de 4.068.509.990.000 pessetes. 

b) Amb l’import de les operacions d’endeutament 
que s’expressen a l’article 24 d’aquesta Llei i amb subjec-
ció als tipus i les quanties màximes que per a cadascuna 
d’aquestes s’expressa. 

Els beneficis fiscals que afecten els tributs de l’Estat 
s’estimen en 810.200.000.000 de pessetes. 

3. En els estats de despeses dels pressupostos dels 
organismes autònoms de caràcter administratiu es relaci-
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Proporcionalitat Sou Triennis Un grau

10 (coef. 5,5) . . . . . . . 1.507.020 41.160
10 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.370.016 41.160 35.016
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.096.008 32.928 28.008
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 822.000 24.696 21.000
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 548.004 16.464 14.004
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 411.000 12.348 10.500

2. No obstant el que disposa el número anterior i 
amb efectes d’1 de gener de 1984, el sou es redueix a les 
quanties següents, referides a dotze mensualitats: 

Proporcionalitat Sou

10 (coef. 5,5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993.960
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906.048
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741.096
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587.604
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470.580
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411.000

Quan el sou de la corresponent proporcionalitat s’hagi 
percebut el 1983, en una quantia inferior a l’establerta al 
número 2 de l’article 2 de la Llei 9/1983, de 13 de juliol, per 
aplicació del que preveu el número 5 de l’esmentat article 
2, s’aplica un creixement del 6,5 per 100 respecte de l’efec-
tivament aplicat el 1983. 

3. El grau de carrera administrativa s’ha d’aplicar el 
1984 d’acord amb el que preveu l’article 8, 2, de la Llei 
42/1979, de 29 de desembre. 

Durant l’exercici econòmic de 1984 no es produirà 
meritació de cap retribució pel concepte de grau en funció 
del temps de serveis efectius prestats. 

4. Per al personal al servei de l’Administració de jus-
tícia, la base per a la determinació del sou que regulen les 
lleis 17/1980, de 24 d’abril, i 31/1981, d’1 de juliol, que es 
remet a aquella, és de 36.502 pessetes. 

5. Les retribucions complementàries, incloses, si 
s’escau, les recompenses i pensions de mutilacions dels 
funcionaris de les forces armades i de seguretat i de l’Ad-
ministració de justícia, experimenten un increment del 6,5 
per 100 respecte a les vigents el 1983. 

Les retribucions complementàries dels funcionaris 
civils de l’Estat i els seus organismes autònoms, inclòs, si 
s’escau, el complement especial a què es refereix l’article 
3 de la Llei 9/1983, de 13 de juliol, experimenten un incre-
ment global del 6,5 per 100 respecte a les corresponents a 
1983. La distribució de l’esmentat increment l’acorda el 
Govern a proposta del Ministeri d’Economia i Hisenda, 
amb la consulta prèvia amb les organitzacions sindicals 
representatives a l’Administració, i s’ha de garantir en tot 
cas un increment mínim del total de les retribucions bàsi-
ques i complementàries, exclosa l’antiguitat, de cada fun-
cionari del 4,5 per 100 respecte a les corresponents a 
1983. 

L’aplicació del que disposa el paràgraf anterior als fun-
cionaris de l’Administració local s’ha d’adaptar als límits a 
què es refereix el número 3 de l’article 10 de la Llei 40/1981, 
i correspon als plens de les respectives corporacions la 
determinació de la quantia i la distribució de l’increment 
corresponent. 

6. La retribució íntegra mensual total dels funciona-
ris civils de carrera de l’Administració civil de l’Estat que 
fan jornada completa, computades totes les seves retribu-
cions de caràcter periòdic i fix, incloses les pensions de 
retir, no pot ser inferior a 53.250 pessetes. 

Dels crèdits de personal actiu 

Article dos. 

AUGMENT DE RETRIBUCIONS DE PERSONAL AL SERvEI 
DEL SECTOR PúBLIC

1. Amb efectes d’1 de gener de 1984, les retribucions 
íntegres del personal no laboral del sector públic experi-
menten un increment global màxim del 6,5 per 100 res-
pecte a les vigents en l’exercici anterior. 

2. El que disposa el número anterior és aplicable al 
personal al servei de: 

a) L’Administració de l’Estat i els seus organismes 
autònoms. 

b) Les administracions de les comunitats autònomes 
i els organismes que en depenen. 

c) Les corporacions locals, i els organismes que en 
depenen de conformitat amb l’article 10 de la Llei 
40/1981. 

d) La Seguretat Social. 
e) Els òrgans constitucionals sense perjudici del que 

estableix l’article 72.1 de la Constitució. 
f) Entitats i corporacions de dret públic, els pressu-

postos de les quals es dotin ordinàriament en més d’un 50 
per 100 amb subvencions, taxes o altres ingressos 
públics. 

g) Les societats estatals. 
h) També és aplicable a la resta de personal, al qual 

sigui aplicable el règim estatutari dels funcionaris 
públics. 

S’entén comprès en l’àmbit d’aplicació el personal al 
servei de: 

a) L’Administració militar. 
b) Les institucions financeres públiques. 
c) Ens i organismes públics exceptuats de l’aplicació 

de la Llei d’entitats estatals autònomes, i 
d) Les entitats gestores i qualsevol altra entitat o 

organisme de la Seguretat Social. 

3. Així mateix, i amb efectes d’1 de gener de 1984 la 
massa salarial del personal laboral dels ens que s’indi-
quen al número anterior experimenta un increment glo-
bal màxim del 6,5 per 100, percentatge que inclou el de 
tots els conceptes, fins i tot el que es pugui produir per 
antiguitat i reclassificació. 

4. Així mateix, l’increment del 6,5 per 100 a què es 
refereix aquest article s’aplica tant a les retribucions bàsi-
ques com al complement de destinació i dedicació i des-
peses de representació als alts càrrecs de l’Administració 
de l’Estat, presidents i directors generals dels ens i corpo-
racions públiques i altres organismes a què es refereix 
l’apartat 2 d’aquest mateix precepte. 

Article tres. 

RETRIBUCIONS DE FUNCIONARIS DE L’ESTAT 

1. Les retribucions bàsiques corresponents als règims 
a què es refereix el Reial decret llei 22/1967, de 30 de març, 
i als especials regulats en les normes dictades a l’empara 
de les disposicions finals de l’esmentada norma legal, es 
fixen en les quanties següents, referides a dotze mensua-
litats:
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L’informe, que ha de ser evacuat en el termini màxim 
de quinze dies a comptar de la data de recepció del pro-
jecte de pacte, ha de tractar únicament sobre els punts 
dels quals derivin conseqüències en matèria de despesa 
pública, especialment pel que fa a la determinació de la 
massa salarial corresponent i al control del seu creixe-
ment. 

Article sis. 

INCREMENT ADDICIONAL DE RETRIBUCIONS 

A més dels increments derivats dels articles anteriors, 
amb efectes d’1 de gener de 1984 s’aplica al personal 
docent no universitari el resultant del Reial decret 
3313/1981, de 18 de desembre. 

Article set. 

LIMITACIÓ EN L’AUGMENT I DISPOSICIÓ DE DESPESES 
DE PERSONAL 

Durant l’exercici de 1984 no es poden contraure noves 
obligacions ni portar a terme actuacions que puguin supo-
sar augment de despeses de personal no dotades, sense 
perjudici dels ajustos de crèdit que s’instrumentin a l’em-
para de les previsions contingudes en aquesta Llei sobre 
modificacions pressupostàries. 

Les disposicions o expedients d’ampliació de planti-
lles o de creació o reestructuració d’unitats orgàniques 
només es poden tramitar en cas que l’increment de la 
despesa derivada quedi compensat mitjançant la reduc-
ció d’altres despeses consumptives no ampliables o l’ob-
tenció d’ingressos addicionals a generar en virtut de les 
esmentades ampliacions, creacions o reestructuracions. 

En tot cas, els crèdits corresponents a dotacions de 
personal no impliquen de cap manera reconeixement i 
variacions de plantilles pressupostàries i de drets econò-
mics, que es regeixen per les normes legals o reglamen-
tàries que li siguin aplicables. 

Dels crèdits d’havers passius

Article vuit. 

NORMES GENERALS 

1. En relació amb el sistema d’havers passius dels 
funcionaris civils i militars i de l’Administració de justícia, 
s’apliquen les normes següents, amb efectes d’1 de gener 
de 1984: 

a) La base de cotització anual està constituïda per la 
suma de les retribucions bàsiques, incloses pagues extra-
ordinàries, en la quantia que derivi d’aquesta Llei. 

b) La base reguladora de les pensions es forma amb 
la suma dels esmentats conceptes retributius. La quantia 
mensual de les pensions s’obté dividint per 14 la base o 
haver regulador determinat, aplicant sobre aquest el per-
centatge que correspongui i corregint el resultat mitjan-
çant l’aplicació del coeficient 1,014. Les pensions extra-
ordinàries no experimenten la correcció indicada sense 
perjudici, en tot cas, de l’aplicació del que preveu l’article 
12. Les pensions es meriten mensualment, llevat dels 
mesos de juny i desembre, en els quals es merita, a més, 
una mensualitat extraordinària. 

7. El complement familiar, l’ajuda per al menjar i les 
retribucions que tinguin caràcter d’absorbibles per futu-
res millores i increments, es regeixen per la seva norma-
tiva específica i se n’exclou l’augment a què es refereix 
l’article 2 d’aquesta Llei. 

8. Els increments que derivin d’aquesta Llei s’apli-
quen en la quantia procedent a la compensació de retribu-
cions que s’hagin reconegut o declarat tenir el caràcter 
d’absorbibles per futures millores o increments. 

9. Les indemnitzacions dotades en el capítol i s’in-
crementen en un 6,5 per 100 respecte a les quanties 
vigents el 1983. 

10. La Creu Llorejada de Sant Ferran i la Medalla 
Militar es regeixen per la seva legislació especial, i s’in-
clou el grau en la base reguladora. 

11. L’aplicació dels increments previstos al número 1 
de l’article 2 d’aquesta Llei al personal amb un sistema 
retributiu pendent d’adaptació al que estableix el Reial 
decret llei 22/1967, de 30 de març, i disposicions comple-
mentàries, queda condicionada al resultat de l’adaptació. 
L’augment només és aplicable amb la compensació prè-
via que sigui procedent en els complements personals i 
transitoris que resultin de l’adaptació. En qualsevol cas 
l’adaptació del sistema retributiu d’aquest personal s’ha 
d’efectuar durant l’exercici de 1984. 

12. Els increments de retribucions a què es refereix 
aquest article i els següents s’entenen referits a retribuci-
ons íntegres. 

Article quatre.

RETRIBUCIONS DE FUNCIONARIS D’OCUPACIÓ 
I CONTRACTATS ADMINISTRATIUS

1. L’increment de retribucions de funcionaris d’ocu-
pació i contractats administratius dins el límit assenyalat 
al número 1 de l’article 2 i del que disposa l’article 3 
s’aplica tenint en compte que les resultants no siguin 
superiors a les dels funcionaris de carrera a què siguin 
assimilables. 

Aquest límit també s’aplica als nous nomenaments 
que es puguin produir en el present exercici d’acord amb 
la legislació vigent. 

2. Les retribucions bàsiques dels funcionaris interins 
no poden excedir les d’entrada que corresponguin als 
funcionaris de carrera del cos en què ocupin vacants, 
sense grau inicial, i la resta de retribucions tenen caràcter 
de complementàries. 

3. Es prorroga fins al 31 de desembre de 1984 el ter-
mini fixat a la disposició final segona, punt 2, del Reial 
decret llei 22/1977, de 30 de març. 

Article cinc. 

AUGMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
LABORAL

Als efectes previstos al número 3 de l’article 2, 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 existents, i que 
afectin exclusivament el personal laboral al servei de l’Ad-
ministració de l’Estat o dels seus organismes autònoms, 
és necessari que el departament ministerial corresponent 
trameti a informe del Ministeri d’Economia i Hisenda, amb 
caràcter previ a la signatura de les parts negociadores, el 
projecte de pacte respectiu, al qual ha d’adjuntar la quan-
tificació xifrada de la massa salarial de l’any 1983, en ter-
mes d’homogeneïtat, i la valoració de tots els aspectes 
econòmics previstos en el projecte. 
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aquest fet es produeixi i assenyalant, a més, el seu caràc-
ter principal o complementari. En principi s’entén que és 
pensió principal la de major quantia, llevat que expressa-
ment se n’indiqui una altra en la declaració; les altres pen-
sions tenen el caràcter de complementàries. 

Una vegada exercida l’opció que assenyala el paràgraf 
anterior, quant al caràcter principal d’una pensió, no s’ad-
met alteració en la declaració formulada, llevat que es 
produeixi amb posterioritat el reconeixement d’una nova 
pensió. 

3. En el supòsit de concurrència de pensions s’han 
de seguir les regles següents: 

a) Si la pensió de classes passives és la principal o, 
fins i tot sent complementàries, si es tracta de la declara-
ció inicial d’aquesta, s’apliquen les regles de l’article 8 i, si 
s’escau, de l’article 11.

b) Si la pensió o pensions de classes passives són 
complementàries, sigui quin sigui el sistema pel qual es 
regeix la principal, s’incrementen de la mateixa manera 
que correspondria si fossin principals, amb el límit màxim 
d’increment per al conjunt de totes aquestes, si són diver-
ses les complementàries de classes passives, de la meitat 
del que experimentin les pensions mínimes de jubilació a 
què es refereix el número 1 de l’article següent. Als efec-
tes indicats es consideren els valors de les pensions cor-
responents a l’última mensualitat ordinària de l’any 1983. 

4. A les pensions de viduïtat concedides a l’empara 
del que disposen les lleis 5/1979, de 18 de setembre; 
35/1980, de 26 de juny, i 6/1982, de 29 de març; no els són 
aplicables les normes limitatives del creixement de pensi-
ons per concurrència d’aquestes quan l’import total de les 
diferents pensions concurrents no superi el salari mínim 
interprofessional. 

Article deu. 

PENSIONS MíNIMES 

1. La quantia de les pensions mínimes mensuals, en 
el sistema de classes passives, a partir de l’1 de gener de 
1984, és la següent:

a) Pensió de jubilació o de retir: 25.450 pessetes. 
b) Pensió a favor de familiars: 19.359 pessetes. 

2. La quantia de les pensions mínimes a què es refe-
reix el número anterior s’ha d’adequar, amb efectes d’1 
de gener de 1984, a la de les mínimes que es determinin 
per al règim general de la Seguretat Social. A aquests 
efectes, la pensió mínima a favor de familiars és la mínima 
de la Seguretat Social per a viudes de més de seixanta-
cinc anys. 

No s’atorguen complements per assolir les quanties 
mínimes de pensió en els casos següents: 

a) Si el titular de la pensió percep una altra pensió 
dels ens assenyalats a l’article anterior. 

Se n’exceptuen els casos en què la suma de les per-
cepcions de les pensions sigui inferior als valors mínims 
damunt dits, cas en què es complementa la pensió princi-
pal en la quantitat corresponent per assolir amb el con-
junt de pensions el valor mínim corresponent al tipus 
d’aquestes. En cas que hi concorrin pensions de jubilació 
i familiars, es considera mínim el corresponent a la pensió 
de jubilació. 

b) Si el titular de la pensió percep rendes per capital, 
mobiliari o immobiliari i/o per la realització de treball per-
sonal, quan la suma de les percepcions sigui superior a 
450.000 pessetes anuals. 

c) En les pensions a favor dels orfes de més de vint-
i-tres anys, llevat que estiguin incapacitats des d’abans de 
complir aquesta edat i siguin pobres en sentit legal. 

c) La quota de drets passius exigida per la legislació 
vigent queda fixada en el 4,35 per 100 de la base de cotit-
zació. 

2. Per a l’actualització de pensions, en els casos de 
percepció d’una sola pensió superior als mínims esta-
blerts a l’article 10 o quan, en cas de percepció de diver-
ses, es consideri com a principal una de les regulades en 
el present article, s’aplica provisionalment un increment 
del 8 per 100 sobre l’import de l’última mensualitat ordi-
nària de 1983 i s’abona amb efectes de l’1 de gener de 
1984 fins al mes en què es realitzi l’actualització individu-
alitzada en funció de les nova quantia dels conceptes inte-
grants de la base reguladora i del nombre de triennis 
meritats pel causant de la pensió, i se satisfà des del mes 
següent el nou valor que resulta de l’actualització, sense 
que, en cap cas, la pensió que es percep pugui ser inferior 
a l’últim valor de la pensió de 1983 i sense que sigui pro-
cedent, si s’escau, el reintegrament de les quantitats per-
cebudes en excés. Per al personal afectat per la Llei 
17/1980, de 24 d’abril, l’increment provisional anterior-
ment esmentat també és del 8 per 100. 

3. El que disposen els números anteriors s’entén 
sense perjudici del que resulta de l’aplicació fraccionada 
dels drets passius derivats de la Llei 17/1980, de 24 d’abril, 
tant pel que fa a la determinació inicial de les pensions 
com a la seva actualització. 

Article nou. 

CONCURRèNCIA DE PENSIONS 

1. S’entén que hi ha concurrència de pensions quan 
un mateix beneficiari tingui reconegudes, sigui quina 
sigui la seva naturalesa i el subjecte causant, més d’una 
pensió del sistema de Seguretat Social, Estat, ens territo-
rials o d’organismes, empreses o societats d’aquests. En 
tot cas, s’hi consideren compreses les pensions a càrrec 
d’alguna de les següents entitats i organismes: 

a) Entitats gestores del sistema de la Seguretat 
Social. 

b) Entitats que actuen com a substitutòries de les 
entitats gestores, a què es refereix el Reial decret 1879/1978, 
de 23 de juny. 

c) Classes passives de l’Estat, civils i militars. 
d) Ens territorials. 
e) Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat, 

Institut Social de les Forces Armades, Mutualitat Nacional 
de Previsió de l’Administració Local i Mutualitat General 
Judicial. 

f) Mutualitat de Funcionaris, quan les aportacions 
directes dels associats no siguin actuarialment autosufici-
ents per a la cobertura de les prestacions als seus benefi-
ciaris. 

g) Les empreses o societats en les quals el capital 
correspongui a l’Estat, organismes autònoms o ens terri-
torials en més del 50 per 100 i mutualitats d’aquelles en 
les quals les aportacions directes dels associats o cau-
sants de la pensió no siguin actuarialment autosuficients 
per a la cobertura de les prestacions als seus beneficia-
ris. 

En els casos a què es refereixen els apartats f) i g) 
anteriors no s’entén que hi ha concurrència de pensions 
en la part de les prestacions que es pugui actuarialment 
finançar amb les aportacions procedents dels mateixos 
beneficiaris. 

2. En cas de concurrència de pensions, tant si es 
tracta del reconeixement inicial d’aquestes com de l’actu-
alització de les reconegudes, els interessats han de pre-
sentar una declaració indicant les pensions incloses al 
número anterior que tenen reconegudes, a mesura que 
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– Les pensions a què es refereix l’article 4t, 2, de la 
mateixa Llei. 

b) Llei 35/1980. 
– Les pensions d’orfandat a què es refereix el parà-

graf 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 

de la mateixa Llei. 

S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior les 
pensions corresponents a familiars de combatents a la 
Guerra Civil que no tenien la condició de militars profes-
sionals, la quantia de les quals és la que resulta d’aquesta 
Llei de pressupostos per a les pensions derivades de la 
Llei 5/1979, de 18 de setembre. 

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 personal 

incorporat 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 que no es reguli la normativa 
sobre professionalitat i drets econòmics reconeixibles per 
les esmentades incorporacions. 

f) La pensió única del sistema de classes passives o 
la suma de les pensions concurrents, segons l’article 9, 
quan excedeixin, les unes o les altres, la quantitat de 
187.950 pessetes mensuals, si la quantia assolida el 1982 
resulta més favorable que la derivada de la regla gene-
ral. 

3. Les limitacions derivades del que preveuen les lle-
tres c), d) i f) del número anterior d’aquest article també 
són aplicables als havers passius causats per persones a 
les quals,  tot i no ser funcionaris públics, els siguin direc-
tament aplicables les disposicions generals o específiques 
contingudes en les normes que regulen els havers pas-
sius causats  pels funcionaris públics. 

4. El que disposa la lletra f) del número 2 d’aquest 
article s’entén sense perjudici del que preveu la disposició 
addicional cinquena de la Llei 74/1980, de 29 de desem-
bre, i normes de desplegament. 

Dels crèdits de transferències

Article tretze. 

PARTICIPACIÓ DELS MUNICIPIS EN ELS IMPOSTOS DE 
L’ESTAT 

1. Per a l’exercici de 1984 es fixa en la quantitat de 
234.160 milions de pessetes la participació dels ajunta-
ments en la recaptació líquida que l’Estat obtingui pels 
conceptes tributaris no susceptibles de cessió a les comu-
nitats autònomes, i inclosos en els capítols 1 i 2 del pres-
supost d’ingressos de l’Estat. 

2. Sense perjudici del que disposen els números 
següents d’aquest article, i l’article 14, l’import de la parti-
cipació 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 70 per 100 en funció del nombre d’habitants de 
dret de cada municipi, segons l’últim padró municipal, 

Article onze. 

PENSIONS DERIvADES DE LLEIS ESPECIALS 

1. Les pensions que es meritin a l’empara del que 
disposa l’article 4, 1, de la Llei 5/1979, de 18 de setembre, 
s’eleven a la quantia de 17.810 pessetes mensuals. 

2. Les pensions que es meritin a l’empara del que 
disposa la Llei 35/1980, de 26 de juny, es regeixen 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 280.393 pessetes anuals. 

b) La remuneració bàsica es fixa en 526.860 pessetes 
anuals amb dret a la percepció de dues pagues extraordi-
nàries de 43.905 pessetes cadascuna. La remuneració 
substitutiva de triennis s’eleva a 14.112 pessetes mensu-
als amb dret a percepció de dues pagues extraordinàries 
del mateix import cadascuna. 

Les remuneracions suplementàries en compensació 
per retribucions no percebudes no experimenten modifi-
cacions. 

No obstant això, l’import de les pensions de viduïtat 
derivades de l’esmentada Llei és de 17.810 pessetes men-
suals. 

3. La retribució bàsica anual a què es refereix l’article 
2 de la Llei 6/1982, de 29 de març, de mutilats civils de 
guerra, es fixa en la quantitat de 404.040 pessetes. 

No obstant això, l’import de les pensions de viduïtat 
derivades de l’esmentada Llei és de 17.810 pessetes men-
suals. 

4. En les pensions regulades en el Decret 670/1976, 
de 5 de març, s’apliquen els percentatges per a cada grau 
d’incapacitat sobre la quantitat de 335.953 pessetes anu-
als. 

5. Les pensions causades per personal que pertany a 
col·lectius no recollits en els números anteriors i que es 
regulen per normes específiques, es reconeixen i s’actua-
litzen d’acord amb el que disposen aquestes normes. 

6. Sigui quina sigui la norma a què s’hagi d’ajustar el 
règim de reconeixement i actualització de pensions pre-
val, als efectes de percepció, el que disposa l’article 9 
d’aquesta Llei per al supòsit de concurrència de pensi-
ons. 

Article dotze. 

NORMES LIMITATIvES DEL CREIXEMENT DE PENSIONS 

1. La quantia de les pensions de classes passives, 
siguin úniques o en concurrència amb altres, de confor-
mitat amb el que disposa no pot excedir, durant l’any 
1984, les 187.950 pessetes mensuals; l’article 9, sigui quin 
sigui el moment del fet causant. 

Les minoracions de pensions que, com a conseqüèn-
cia d’aquesta norma, s’hagin de fer,  s’apliquen, en primer 
terme, a les que tinguin el caràcter de complementàries, 
començant per les d’import més elevat si n’hi ha diverses, 
i només si hi ha excés, després de rebaixar aquestes, s’ha 
de procedir a disminuir la principal. 

2. Es mantenen en les quanties assolides el 1982, 
tant en la seva declaració inicial com en la seva actualitza-
ció de 1984, les pensions següents: 

a) Llei 5/1979. 
– Les pensions d’orfandat a què es refereix el parà-

graf 2n, apartat 3, de l’article 4, afegit per l’article 2n de la 
Llei 42/1981, de 28 d’octubre, en la quantitat de 9.460 pes-
setes mensuals. 
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bles de cessió a les comunitats autònomes, i inclosos en 
els capítols 1 i 2 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 insu-
lars en proporció al nombre d’habitants de dret de la res-
pectiva província o illa, segons correspongui. 

4. Als efectes 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’es-
tableix 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 setze. 

LLIURAMENTS A COMPTE I LIQUIDACIONS DEFINITIvES 
DE LES PARTICIPACIONS 

1. La participació en els ingressos de l’Estat s’ha 
d’abonar a les entitats locals mitjançant lliuraments tri-
mestrals a compte per l’import de la quarta part del 90 per 
100 dels crèdits consignats en aquest aspecte en els pres-
supostos generals de l’Estat. 

2. Finalitzat l’exercici econòmic i conegudes les xifres 
definitives, es practica la liquidació definitiva de la partici-
pació, i s’efectua, si s’escau, l’oportuna regularització mit-
jançant les compensacions que siguin procedents. 

Per calcular l’esforç fiscal mitjà de cada municipi, els 
ajuntaments han de remetre a l’Administració de l’Estat, 
dins dels tres primers mesos de cada any, la certificació 
de la liquidació del seu pressupost de l’exercici anterior. 
Es considera esforç fiscal mitjà dels ajuntaments que 
incompleixin aquesta obligació l’aplicat a aquest en l’úl-
tima liquidació definitiva practicada. 

Article disset. 

GESTIÓ DELS CRèDITS CORRESPONENTS ALS SERvEIS 
TRANSFERITS A LES COMUNITATS AUTòNOMES 

La gestió i el control dels crèdits pressupostaris cor-
responents als serveis transferits a les comunitats autò-
nomes es regeix per les normes recollides a l’annex III 
d’aquesta Llei. 

Article divuit. 

AvANçAMENTS A LES COMUNITATS AUTòNOMES 

S’autoritza el Tresor per efectuar avançaments a les 
comunitats autònomes a càrrec dels recursos que hagin 
de percebre dels pressupostos generals de l’Estat per 
cobrir els desfasaments transitoris de tresoreria, com a 
conseqüència de les diferències de venciments dels paga-
ments i ingressos derivats de l’execució del seu pressu-
post. Aquests avançaments han de quedar reemborsats 
en finalitzar l’exercici econòmic corresponent i no s’han 
d’imputar al límit previst a l’article 65.1 de la Llei general 
pressupostària. 

degudament aprovat, ponderat pels coeficients multipli-
cadors següents, segons estrats de població:

Grup Nombre d’habitants Coeficients

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 les 5.000 . . . . . . . 1,00

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 immedi-
atament anterior.

A aquests efectes, s’entén per esforç fiscal mitjà la 
recaptació líquida per habitant obtinguda per conceptes 
tributaris en els capítols I, II i III del pressupost d’ingressos 
de l’entitat municipal corresponent. 

c) El 5 per 100 restant, en funció del nombre d’uni-
tats escolars d’educació general bàsica, preescolar i espe-
cial existents en centres públics en què els immobles per-
tanyin als ajuntaments o corrin al seu càrrec les despeses 
de conservació i manteniment. A aquest efecte s’han de 
tenir en compte les unitats escolars en funcionament al 
final de l’any 1983.

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 Naci-
onal 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 tra-
vés del Fons Nacional de Cooperació Municipal, als tri-
buts de l’Estat es fixa en el marc del Conveni econòmic. 

Article catorze. 

COMPENSACIONS A AJUNTAMENTS PER MINORACIÓ 
D’INGRESSOS PROCEDENTS DE LA LLICèNCIA FISCAL 

D’ACTIvITATS COMERCIALS I INDUSTRIALS 

1. Els ajuntaments que, d’acord amb el que disposa 
l’article 25 de la Llei 5/1983, de 29 de juny, sobre mesures 
urgents en matèria pressupostària, financera i tributària, 
hagin estat compensats per la minoració resultant el 1982 
de l’aplicació de les noves tarifes de llicència fiscal d’acti-
vitats comercials i industrials perceben la mateixa com-
pensació i en la mateixa quantia per l’any 1983. 

2. Les compensacions s’han de satisfer durant l’any 
1984 amb càrrec al Fons Nacional de Cooperació Munici-
pal. 

Article quinze. 

PARTICIPACIÓ DE LES DIPUTACIONS PROvINCIALS I 
CABILDOS INSULARS EN ELS IMPOSTOS DE L’ESTAT 

1. Per a l’exercici de 1984 es fixa en la quantitat de 
15.893 milions de pessetes la participació de les diputaci-
ons provincials i cabildos insulars en la recaptació líquida 
que l’Estat obtingui pels conceptes tributaris no suscepti-
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amb els d’inversions que figuren en els pressupostos 
generals dels departaments ministerials i organismes 
autònoms, es destina a finançar els projectes que figuren 
a l’annex de projectes del Fons de Compensació Interter-
ritorial. 

Amb independència de quina sigui l’Administració 
central o autonòmica, a la qual correspongui la decisió 
sobre els projectes d’inversió a finançar amb càrrec al 
Fons de Compensació Interterritorial, i la gestió d’aquests, 
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 corres-
ponents a competències que les comunitats autònomes 
hagin assumit o assumeixin al llarg de l’exercici de 1984, i 
que hagin de ser realitzats per aquestes comunitats, es 
transfereixen, des del servei corresponent a la secció 33, 
«Fons de Compensació Interterritorial», article 75, «A ens 
territorials», a demanda de la corresponent comunitat 
autònoma davant el Ministeri d’Economia i Hisenda, una 
vegada s’hagi publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» el 
corresponent reial decret de transferència. 

Les comunitats autònomes disposen dels crèdits la 
gestió dels quals tinguin encomanats per quartes parts, 
que es lliuren els quinze primers dies de cada trimestre, 
prèvia sol·licitud en la qual es detallin les dades relatives 
a altres executats, adquisicions realitzades o transferèn-
cies de capital efectuades el trimestre immediatament 
anterior. De l’import corresponent a cada lliurament tri-
mestral s’han de deduir les quantitats transferides el tri-
mestre immediatament anterior que no hagin estat utilit-
zades per satisfer inversions efectives. 

La primera trimestralitat de les que esmenta el parà-
graf anterior es produeix sense la justificació prèvia de les 
inversions o transferències realitzades. 

3. A) Els romanents de crèdits no compromesos, cor-
responents a projectes d’inversió finançats amb càrrec a 
la dotació del Fons de Compensació Interterritorial assig-
nada a una comunitat autònoma en matèries de la seva 
competència, s’han d’incorporar en l’exercici immediata-
ment posterior als crèdits del Fons de Compensació Inter-
territorial d’aquesta comunitat autònoma en les mateixes 
matèries. 

Si en finalitzar aquest últim exercici persisteixen 
aquests romanents no compromesos, s’han d’incorporar 
al Fons de Compensació Interterritorial del següent exer-
cici, amb destinació als projectes de la competència de 
l’Administració de l’Estat a realitzar en l’àmbit de l’esmen-
tada comunitat autònoma. 

B) Els romanents de crèdits no compromesos que cor-
responen a projectes d’inversió finançats amb càrrec a la 
dotació del Fons de Compensació Interterritorial assig-
nada a una comunitat autònoma en matèries de compe-
tències de l’Estat s’han d’incorporar en l’exercici immedi-
atament posterior als crèdits del Fons de Compensació 
Interterritorial d’aquesta comunitat autònoma. 

Si en finalitzar aquest últim exercici persisteixen 
aquests romanents no compromesos, aquests s’han d’in-
corporar al Fons de Compensació Interterritorial del 
següent exercici, amb destinació a projectes de compe-
tència de la respectiva comunitat autònoma que aquesta 
decideixi realitzar. 

4. Es poden 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 variació econòmica respecte a obres inicial-
ment concertades, en els esmentats exercicis anteriors, 
amb càrrec a anàlegs crèdits del Fons de Compensació 
Interterritorial vigent en aquests. 

Dels crèdits d’inversions

Article dinou. 

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 1984 
amb càrrec als pressupostos del ministeri respectiu i els 
seus organismes autònoms, sigui quin sigui l’origen dels 
fons i amb un pressupost inferior a 50.000.000 de pesse-
tes, publicant prèviament en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
i en el butlletí oficial de la província les condicions tècni-
ques i financeres de l’obra a executar. 

Trimestralment, el Govern ha d’enviar a les comissi-
ons de pressupostos del Congrés i del Senat una relació 
dels expedients tramitats en ús de l’autorització esmen-
tada, amb indicació expressa del destí, import i adjudica-
tari. 

Article vint. 

QUANTIA MíNIMA D’APROvACIÓ DE DESPESES 
D’INvERSIÓ PEL CONSELL DE MINISTRES  

La realització de despeses d’inversió de qualsevol 
naturalesa, d’una quantia que excedeixi els 500 milions 
de pessetes, requereix l’aprovació del Consell de Minis-
tres . 

S’autoritza als 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 d’obres 
de fins a 500 milions de pessetes, per bé que el termini de 
presentació de proposicions no pot ser inferior a quinze 
dies. 

Article vint-i-u. 

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 cons-
trucció d’habitatges de protecció oficial, de préstecs per a 
la promoció d’habitatge rural, préstecs a corporacions 
locals i préstecs a patronats de cases, així com de subsidi-
ació d’interessos o concessió d’ajuda econòmica perso-
nal. 

Aquestes actuacions no afecten, en cap cas, compe-
tències assumides o assumibles per les comunitats autò-
nomes al llarg de l’exercici de 1984. 

Article vint-i-dos. 

NORMES RELATIvES AL FONS DE COMPENSACIÓ INTER-
TERRITORIAL 

1. El Fons de Compensació Interterritorial, dotat per 
un import de 209.000 milions de pessetes per a l’exercici 
de 1984, a través dels crèdits que figuren a la secció 33 i 
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racions de crèdit que concertin les societats mercantils en 
el capital de les quals participa, fins a un límit màxim de 
55.000 milions de pessetes. 

5. S’autoritza l’Institut de Crèdit Oficial a prestar 
avals a corporacions locals i comunitats autònomes uni-
provincials, en relació amb operacions de crèdit exterior 
concertades per finançar inversions durant l’exercici de 
1984, fins a un límit màxim de 15.000 milions de pesse-
tes. 

En relació amb les comunitats autònomes uniprovin-
cials, la possibilitat d’autorització d’aval queda limitada 
en relació amb el finançament d’inversions que estiguin a 
càrrec dels esmentats ens territorials com a subrogats en 
les competències les seves funcions de les diputacions 
provincials integrades en aquests. 

6. La Societat mixta de segon aval establerta pel 
Reial decret 874/1981, de 10 d’abril, pot garantir fins a un 
import màxim de 15.000 milions de pessetes les operaci-
ons de crèdit que avalades per les societats de garantia 
recíproca siguin concertades a l’interior durant l’exercici 
de 1984 per les petites i mitjanes empreses, socis partici-
pis 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 Social dels 
menyscaptes que pateixi com a conseqüència del que 
estableix aquest número. 

7. Es fixa en 100.000 milions de pessetes el límit 
màxim fins al qual el Tresor públic respon subsidiàriament 
pels crèdits i avals concedits durant l’exercici de 1984 per 
les entitats de crèdit oficial, en virtut del que preveu l’arti-
cle quatre 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 
per les pèrdues que s’originin per les quantitats que des-
tini a finançament de crèdits a l’exportació en excés de 
70.000 milions de pessetes. 

9. L’Estat ha de compensar l’Institut de Crèdit Oficial 
per les pèrdues que el 1984 origini la subvenció establerta 
pel Reial decret llei 6/1982, de 2 d’abril, per al finançament 
de crèdits a l’exportació concedits el 1982 per un import 
de 80.000 milions de pessetes. 

10. L’Estat ha de compensar l’Institut de Crèdit Oficial 
per les pèrdues que durant el 1984 s’originin per les quan-
titats que, superant el límit de 70.000 milions durant el 
1983, es van destinar a l’exportació. 

11. L’Estat ha de compensar l’Institut de Crèdit Oficial 
per la subvenció establerta per a les diferències de cost i 
rendiment a les institucions financeres de la Llei 11/1983. 

12. El Govern ha de donar compte a les comissions 
de pressupostos del Congrés i del Senat de totes i cadas-
cuna de les autoritzacions que concedeixi d’acord amb el 
que preveu el punt 2 d’aquest article. 

Article vint-i-quatre. 

OPERACIONS DE DEUTE PúBLIC 

1. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del Minis-
teri d’Economia i Hisenda: 

1r Emeti o contregui deute públic de l’Estat amortit-
zable, amb la finalitat de finançar les despeses autoritza-
des per aquesta Llei, per un import màxim de 411.000 mili-
ons de pessetes. 

Dins d’aquest límit, el Govern ha de disposar lliure-
ment el recurs a emissions en els mercats de capitals inte-
riors i exteriors, segons ho aconsellin raons de política 
monetària, de balança de pagaments o les condicions 
relatives dels mercats. 

De les imputacions que es realitzin per obres o projec-
tes executats per l’Administració central, se n’ha de donar 
compte a les comunitats autònomes afectades. 

5. A) Les dotacions del Fons de Compensació Inter-
territorial es poden dedicar a finançar projectes conjunts 
de diferents administracions. 

B) Les entitats locals poden sol·licitar a la comunitat 
autònoma corresponent l’execució, en tot o en part, dels 
projectes d’inversió que es desenvolupin en el seu àmbit 
territorial. Si el projecte d’inversió afecta competències de 
les entitats locals, la seva gestió i execució s’ha de deter-
minar de comú acord. 

C) Quan entre els projectes d’inversió inclosos en el 
Fons de Compensació Interterritorial que correspongui a 
una comunitat autònoma n’hi hagi alguns l’execució dels 
quals s’hagin encomanat a alguna entitat local, d’acord 
amb el que estableix el punt anterior, la comunitat autò-
noma li ha de transferir els recursos financers necessaris 
tal com preveu l’apartat 2n per a les relacions entre l’Ad-
ministració central i les comunitats autònomes. 

D) La justificació per part de les comunitats autòno-
mes de les obres o adquisicions realitzades a través de les 
entitats locals s’ha d’efectuar al final de cada exercici eco-
nòmic. 

6. La substitució de les obres que integren la relació 
de projectes que componen el Fons de Compensació 
Interterritorial, l’execució dels quals no es pugui fer durant 
l’exercici previst per causes degudament justificades, ha 
de ser acordada entre el Comitè d’Inversions Publiques i 
la conselleria competent de la corresponent comunitat 
autònoma i aprovada pel Consell de Ministres en cas que 
el projecte correspongui a una competència de l’Adminis-
tració central, o pel Consell de Govern de la corresponent 
comunitat autònoma quan el projecte correspongui a una 
competència transferida a aquesta comunitat autònoma. 
En tots dos casos se n’ha de donar compte a les comissi-
ons de pressupostos del Congrés i del Senat, fent constar 
les causes que han motivat la substitució i el comú acord 
existent entre les dues administracions. 

De les operacions financeres

Article vint-i-tres. 

AvALS 

1. L’import dels avals que presti l’Estat durant l’exer-
cici de 1984 per operacions de crèdit exterior de qualsevol 
naturalesa no pot excedir els 120.000 milions de pesse-
tes. 

No s’imputen a aquest límit l’import dels avals que es 
prestin amb motiu del refinançament o la substitució 
d’operacions de crèdit que impliqui cancel·lació d’avals 
anteriorment concedits. 

2. S’autoritza la concessió de garanties per l’Estat 
durant el període de 1984 als següents organismes o enti-
tats i pels imports que per a cadascun s’indiquen: 

a) A l’Institut Nacional d’Indústria, quant a les obliga-
cions a emetre a l’interior durant el 1984, per un import 
màxim de 40.000 milions de pessetes. 

b) A Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
quant als crèdits a concertar a l’interior durant l’any 1984, 
per un import màxim de 12.000 milions de pessetes. 

3. S’autoritza l’Institut Nacional d’Indústria a prestar 
avals en l’exercici de 1984 en relació amb les operacions 
de crèdit que concertin les societats mercantils en el capi-
tal de les quals participa, fins a un límit màxim de 140.000 
milions de pessetes. 

4. S’autoritza l’Institut Nacional d’Hidrocarburs a 
prestar avals en l’exercici de 1984 i en relació amb les ope-
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5. Les emissions de deute del Tresor mantenen les 
seves característiques de valors no aptes per donar dret a 
desgravacions fiscals, sigui quin sigui el termini d’amor-
tització. 

6. El crèdit concedit pel Banc d’Espanya al Tresor 
públic durant l’exercici de 1983 es consolida per la mateixa 
quantia en un crèdit de l’esmentat Banc al Tresor, de la 
naturalesa prevista a l’article 21 del Decret llei de naciona-
lització del Banc d’Espanya. 

El Tresor públic, per atendre les seves necessitats 
financeres durant l’exercici de 1984, pot disposar de crè-
dits del Banc d’Espanya fins al límit màxim del 12 per 100 
de les despeses autoritzades en aquesta Llei de pressu-
postos, i es faculta el Govern perquè, a proposta del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, substitueixi disposicions 
sobre aquest crèdit amb una major emissió de deute del 
Tresor sobre l’autoritzada a l’apartat segon del número u 
d’aquest article. Els esmentats crèdits no meriten interès. 

7. Es faculta el Govern perquè, a proposta del Minis-
teri d’Economia i Hisenda, per raons de política monetà-
ria, emeti deute del Tresor sobre l’autoritzat en els núme-
ros 1 i 6 d’aquest article, fins a un import igual al dels 
certificats de regulació monetària emesos pel Banc d’Es-
panya, en circulació a 31 de desembre de 1983. El deute 
s’ha de comptabilitzar en un compte especial d’operaci-
ons del Tresor, el saldo del qual s’aplica a l’amortització 
dels pagarés emesos en virtut d’aquesta autorització, i els 
seus interessos es comptabilitzen en el capítol correspo-
nent del pressupost. 

Article vint-i-cinc. 

DOTACIÓ DEL TRESOR AL CRèDIT OFICIAL 

1. La dotació global del Tresor al crèdit oficial durant 
l’exercici de 1984 pot assolir la xifra de 324.000 milions de 
pessetes. 

A aquesta xifra s’hi ha d’afegir el producte del deute 
exterior de l’Estat, emès a l’empara de l’autorització que 
conté l’article 24, 1, 5è d’aquesta Llei. 

L’Estat ha d’assumir els eventuals menyscaptes que al 
Fons de Finançament Exterior d’Autopistes, administrat 
per l’Institut de Crèdit Oficial, li puguin originar els retards 
o les fallides en el compliment de les seves obligacions 
per part de les societats concessionàries d’autopistes de 
peatge. 

La part de la dotació que no pugui ser coberta durant 
l’exercici mitjançant la col·locació de cèdules per a inver-
sions, s’ha de finançar mitjançant avançaments del Tre-
sor. 

2. A la dotació assenyalada al número anterior s’hi 
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’exe-
cució s’ha de canalitzar a través de l’Institut de Crèdit Ofi-
cial. 

3. La dotació al Fons d’Ajuda al Desenvolupament, 
previst a l’article 7è del Reial decret llei 16/1976, de 24 
d’agost, és de 22.000 milions de pessetes per a 1984. La 
instrumentació i l’administració de les operacions amb 
càrrec al mateix Fons els realitza l’Institut de Crèdit Ofi-
cial. 

Article vint-i-sis. 

LíMIT DE CIRCULACIÓ DE MONEDA METàL·LICA 

L’import màxim de la moneda metàl·lica en circulació 
durant l’exercici de 1984 es fixa en 175.000 milions de 
pessetes. 

2n Incrementi el deute del Tresor en l’import neces-
sari per finançar com a màxim 450.000 milions de pesse-
tes de les despeses autoritzades en aquesta Llei. 

El deute del Tresor pot estar representat en títols valors 
o mitjançant anotacions en compte, i tant en la seva subs-
cripció com en la seva transmissió o negociació no és 
necessària la intervenció d’un 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 pressupos-
tos de l’Estat. 

3r Determini en cada emissió i per a cada emissió de 
deute públic, sigui quin sigui el termini d’amortització, si 
els títols representatius gaudeixen d’avantatges inherents 
als títols de cotització oficial qualificada, a l’efecte de ser 
aptes per donar dret a beneficis fiscals. 

4t Emeti cèdules per a inversions fins a un límit de 
230.000 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 respec-
tius quadres d’amortització. 

5è Contregui deute exterior per un import màxim de 
50.000 milions de pessetes, per dotar un fons de finança-
ment exterior destinat a la concessió de crèdits en les con-
dicions que el Govern estableixi per a les societats con-
cessionàries d’autopistes de peatge en les quals el sector 
públic participi directament o indirectament de forma 
majoritària, o tingui facultats de decisió, en substitució de 
les seves operacions en els mercats exteriors de capitals. 

6è Procedeixi a modificar, refinançar i/o substituir 
les operacions de crèdits existents amb anterioritat o con-
certades a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, amb 
novació o sense novació del contracte, per obtenir un 
menor cost en la càrrega financera o prevenir els possi-
bles efectes negatius derivats de fluctuacions en les con-
dicions de mercat. 

7è Procedeixi al reemborsament anticipat d’operaci-
ons de crèdit, sense substituir-les per altres, quan la situ-
ació del mercat de capitals ho aconselli, i s’habiliten a 
aquest efecte els crèdits corresponents a la secció de 
deute públic. 

8è 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 36.036.373 dòlars, i del 
Conveni d’amistat, defensa i cooperació amb els Estats 
Units d’Amèrica, de 2 de juliol de 1982, fins a la quantitat 
màxima del contravalor en pessetes de 629 milions de 
dòlars. 

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 opera-
cions d’endeutament assenyalades al número anterior, i a 
formalitzar, si s’escau, en representació de l’Estat, aques-
tes operacions. 

3. S’autoritza els organismes que figuren a l’annex 
Iv d’aquesta Llei per una xifra total de 291.500.104.000 
pessetes, a concertar durant l’any 1984 operacions de crè-
dit per l’import respectiu que a l’annex s’indiquen, i, en 
els supòsits previstos a l’apartat 6è del número 1 d’aquest 
article, pot refinançar, modificar i/o substituir operacions 
de crèdit concertades en exercicis anteriors, sempre que 
ho autoritzi el Govern, a proposta del Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda, amb habilitació, si s’escau, dels correspo-
nents 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 en els números 1 i 3 d’aquest article. 
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d’aquesta limitació, la declaració i liquidació dels dos 
impostos s’ha de fer simultàniament.» 

Article vint-i-vuit. 

DEDUCCIONS DE LA QUOTA 

Amb vigència exclusiva per a l’exercici de 1984, l’arti-
cle 29 de la Llei 44/1978, de 8 de setembre, amb les modi-
ficacions introduïdes per la Llei 5/1983, de 29 de juny, 
queda redactat en els termes següents: 

«Article 29. De la quota que resulti de l’aplicació de 
la tarifa s’ha de deduir: 

a) Per raó de matrimoni: 18.000 pessetes. 
b) Per cada fill: 

– Per cadascun dels tres primers: 14.000 pessetes. 
– Per cadascun dels restants: 19.000 pessetes.

No s’ha de practicar la deducció anterior: 
– Pels fills de més de vint-i-cinc anys d’un o altre sexe, 

llevat de l’excepció de l’epígraf e). 
– Pels fills casats d’un o altre sexe. 
– Pels fills o les filles que obtinguin rendes superiors 

a 100.000 pessetes anuals, excepte quan integrin la unitat 
familiar. 

c) Per cadascun dels ascendents que convisquin amb 
el contribuent que no tinguin ingressos superiors a 
500.000 pessetes anuals: 12.000 pessetes. 

d) Per cada subjecte passiu o, si s’escau, per cada 
membre de la unitat familiar d’edat igual o superior a 
setanta anys: 11.000 pessetes. 

e) Per cada subjecte passiu o, si s’escau, per cada 
membre de la unitat familiar, tingui l’edat que tingui, i 
sempre que no tingui ingressos anuals superiors a 500.000 
pessetes, que sigui invident, gran mutilat o gran invàlid, 
físic o psíquic, congènit o sobrevingut, a més de les asse-
nyalades a les lletres anteriors: 36.000 pessetes. 

f) Amb caràcter general s’han de deduir 17.000 pes-
setes. 

Quan diversos membres de la unitat familiar obtin-
guin individualment rendiments nets a què es refereixen 
les lletres a) i b) de l’article 3 d’aquesta Llei, superiors a 
150.000 pessetes anuals, la deducció general s’incre-
menta aplicant-hi el coeficient que resulti de multiplicar 
1,5 pel nombre de membres que percebin la remunera-
ció. 

Igualment és aplicable aquest increment a les activi-
tats empresarials o professionals en què s’imputin o hagin 
declarat rendiments pel treball del titular i altres membres 
de la unitat familiar que, conjuntament, treballin en l’acti-
vitat de què es tracta. 

g) En concepte de despeses personals: 
U. El 15 per 100 de les primes satisfetes per raó de 

contractes d’assegurança sobre la vida, mort o invalidesa, 
conjuntament o separadament, subscrits amb entitats 
legalment establertes a Espanya, quan el beneficiari sigui 
el subjecte passiu o, si s’escau, el membre contractant de 
la unitat familiar, el seu cònjuge, ascendent o descendent, 
així com de les quantitats abonades amb caràcter volun-
tari a mutualitats laborals i mutualitats, quan empari, 
entre d’altres, el risc de mort o invalidesa. 

Se n’exceptuen els contractes d’assegurança de capi-
tal diferit la durada dels quals sigui inferior a deu anys. 

L’import de les deduccions d’aquest número no pot 
excedir, en conjunt, les 45.000 pessetes. 

Dos. El 15 per 100 de les despeses pagades pel sub-
jecte passiu durant el període de la imposició per raons de 

Normes tributàries

Article vint-i-set. 

ESCALA DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES 
FíSIQUES 

Amb vigència exclusiva per a l’any 1984, els apartats 1 
i 2 de l’article 28 de la Llei 44/1978, de 8 de setembre, que-
den redactats de la manera següent: 

«U. La base imposable de l’impost es grava als tipus 
que s’indiquen a l’escala següent:

Base
imposable

fins a pessetes

Tipus
mitjà

 resultant
Quota íntegra Resta base imposable

 fins a pessetes
Tipus 

aplicable

– – – 200.000 16,14
200.000 16,14 32.280 200.000 17,22
400.000 16,68 66.720 200.000 18,30
600.000 17,22 103.320 200.000 19,38
800.000 17,76 142.080 200.000 20,46

1.000.000 18,30 183.000 400.000 22,08
1.400.000 19,38 271.320 400.000 24,24
1.800.000 20,46 368.280 400.000 26,40
2.200.000 21,54 473.880 400.000 28,56
2.600.000 22,62 568.120 400.000 30,72
3.000.000 23,70 711.000 400.000 32,88
3.400.000 24,78 842.520 400.000 35,04
3.800.000 25,86 982.680 400.000 37,20
4.200.000 26,94 1.131.480 400.000 39,36
4.800.000 28,02 1.288.920 400.000 41,52
5.000.000 29,10 1.455.000 400.000 43,68
5.400.000 30,18 1.629.720 400.000 45,84
5.800.000 31,26 1.813.080 400.000 48,00
6.200.000 32,34 2.005.080 400.000 50,16
6.600.000 33,42 2.205.720 400.000 52,32
7.000.000 34,50 2.415.000 400.000 54,48
7.400.000 35,58 2.632.920 400.000 56,64
7.800.000 36,66 2.859.480 400.000 58,80
8.200.000 37,74 3.094.680 400.000 60,96
8.600.000 38,82 3.338.520 400.000 61,00
9.000.000 39,81 3.582.520 400.000 61,50
9.400.000 40,73 3.828.520 400.000 62,00
9.800.000 41,60 4.076.520 400.000 62,50

10.200.000 42,42 4.326.520 400.000 63,00
10.600.000 43,19 4.578.520 400.000 63,50
11.000.000 43,93 4.832.520 400.000 64,00
11.400.000 44,64 5.068.520 400.000 64,50
11.800.000 45,31 5.346.520 400.000 65,00
12.200.000 45,96 5.606.520 d’ara endavant 66,00

 
2. La quota íntegra d’aquest impost, resultant per 

l’aplicació de l’escala, no pot excedir, per als subjectes per 
obligació personal, el 46 per 100 de la base imposable ni, 
conjuntament, amb la quota corresponent a l’impost 
sobre el patrimoni net, el 70 per 100 de l’esmentada base. 
A aquests efectes, no s’ha de tenir en compte la part de 
l’impost sobre el patrimoni que correspongui a elements 
patrimonials que, per la seva naturalesa o destí, no siguin 
susceptibles de produir els rendiments compresos en els 
articles 14 al 18 d’aquesta Llei. Per a la deguda aplicació 



Suplement núm. 5 Any 1983 154

Cinc. S’entén per habitatge habitual la residència del 
contribuent, de la unitat familiar o de qualsevol dels seus 
membres, durant un termini continuat de tres anys. No 
obstant això, s’entén que l’habitatge va tenir aquell caràc-
ter quan, malgrat no haver transcorregut el termini, es 
donin les circumstàncies que necessàriament exigeixin el 
canvi d’habitatge. 

Sis. Als subjectes passius d’aquest impost que exer-
ceixin activitats empresarials o professionals els són apli-
cables els incentius i estímuls a la inversió empresarial 
establerts o que s’estableixi per a l’impost sobre socie-
tats, amb igualtat de tipus i límits de deducció. 

Els límits de deducció corresponents s’apliquen sobre 
la quota líquida resultant de minorar la quota íntegra en 
les deduccions assenyalades a les lletres precedents 
d’aquest article, així com el número u d’aquesta lletra. 

i) El 10 per 100 dels dividends de societats percebuts 
pel subjecte passiu en les condicions que es determinin i 
sempre que hagin tributat efectivament, sense bonifica-
ció ni cap reducció, per l’impost sobre societats. 

j) El 10 per 100 de les quantitats donades a establi-
ments, institucions, fundacions o associacions, fins i tot 
les de fet de caràcter temporal per arbitrar fons, classifica-
des o declarades benèfiques o d’utilitat pública pels 
òrgans competents de l’Estat, sempre que els càrrecs de 
patrons, representants legals o gestors de fet siguin gra-
tuïts i es rendeixin comptes a l’òrgan de protectorat cor-
responent. 

La base d’aquesta deducció no pot excedir el 10 per 
100 de la base imposable. 

Els donatius es poden fer en obres d’art o béns d’inte-
rès cultural quan el donatari realitzi activitats artístiques o 
culturals. 

El 10 per 100 dels donatius realitzats a l’Estat o altres 
entitats públiques territorials o institucionals, incloses les 
fundacions constituïdes per aquestes. 

Als efectes d’aquest apartat, es computen els donatius 
en obres d’art o béns d’interès cultural quan el donatari 
realitzi activitats artístiques o culturals i sempre que l’Es-
tat o els respectius ens públics els acceptin. 

La base d’aquesta deducció no pot excedir el 10 per 
100 de la base imposable. 

k) Els pensionistes de jubilació, vellesa, invalidesa, 
viduïtat o orfandat gaudeixen d’una deducció de 7.500 
pessetes en la quota, sempre que la quantia total de les 
seves rendes no sigui superior a 500.000 pessetes. 

l) De la quota d’aquest impost se n’ha de deduir l’1 
per 100 dels rendiments nets del treball personal, amb el 
límit de deducció de 10.000 pessetes per cada perceptor 
d’aquesta classe de rendiments. 

ll) L’import de les retencions previstes a l’article 36 
d’aquesta Llei. 

Als contribuents per obligació real no els són aplica-
bles les deduccions contingudes en aquest article, llevat 
de les previstes a les lletres h), u, segon paràgraf, j) i ll) del 
mateix article.» 

Article vint-i-nou. 

CORRECCIÓ MONETàRIA DE vARIACIONS PATRIMONIALS 

Es prorroga per a 1984 l’aplicació del coeficient d’actu-
alització establert a l’article 27 de la Llei 9/1983, de 13 de 
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 1983. 

Tractant-se de béns o elements patrimonials adquirits 
amb posterioritat a l’1 de gener de 1979, l’augment resul-
tant d’aplicar el coeficient indicat es redueix proporcional-
ment al temps que hagi intervingut entre la data d’adqui-
sició i l’1 de gener de 1984. 

malaltia, accident o invalidesa en si mateix, en les perso-
nes que componen la unitat familiar o d’altres que donin 
dret a deducció en la quota, d’acord amb les lletres a), 
b) i c) d’aquest article, així com de les despeses satisfe-
tes per honoraris professionals mèdics i per clínica amb 
motiu del naixement dels fills del contribuent i de les quo-
tes satisfetes a mutualitats o societats d’assegurances 
mèdiques. 

Tres. El 5 per 100 de les despeses abonades pel sub-
jecte passiu durant el període d’imposició a qualssevol 
professionals que exerceixin lliurement la seva activitat, 
amb excepció dels supòsits de l’apartat 2 anterior. 

Quatre. El 10 per 100 de les despeses excepcionals de 
caràcter no sumptuari, amb un límit màxim de 30.000 
pessetes. 

Les deduccions de les partides assenyalades a l’apar-
tat g) d’aquest article estan condicionades a la seva jus-
tificació documental i a la indicació del nom i domicili de 
les persones o entitats perceptores dels imports respec-
tius. 

Els contribuents poden optar per deduir els percentat-
ges anteriorment assenyalats o la quantitat fixa i única de 
10.000 pessetes, sense estar obligats, en aquest últim cas, 
a la justificació documental de les despeses ni a la indica-
ció del nom i el domicili fiscal de les persones o entitats 
perceptores dels imports respectius. 

En el supòsit d’unitat familiar, la deducció de 10.000 
pessetes, en cas d’opció, és única, sense multiplicar 
aquesta quantitat pels membres que la integren. 

h) U. El 15 per 100 de les inversions realitzades en: 
1r L’adquisició de l’habitatge que constitueixi o hagi 

de constituir la residència habitual del contribuent. A 
aquests efectes no es computen les quantitats que consti-
tueixin increments de patrimoni no gravats, d’acord amb 
el que estableix el número 9 de l’article 20. 

2n L’adquisició per subscripció de valors públics o 
privats de renda fixa o variable, admesos a cotització en 
borsa, mantinguda durant tot l’exercici, i de deute públic 
interior que expressament es declari desgravable, sempre 
que els títols romanguin en el patrimoni de l’adquirent 
durant un termini mínim de tres anys, comptats a partir de 
la data de la seva adquisició i en les condicions que es 
determinin per reglament.

Dos. El 10 per 100 de les inversions realitzades en: 
1r Obres de restauració d’immobles que estiguin 

declarats monuments historicoartístics o en les que es 
facin per a la defensa del patrimoni historicoartístic nacio-
nal, en les condicions que assenyalin per reglament els 
ministeris d’Economia i Hisenda i Cultura. 

2n Les quantitats pagades per raó d’interessos de 
préstecs concertats pels particulars per a l’adquisició d’ac-
cions de la mateixa empresa per a la qual treballen, llevat 
que es dedueixin com a despesa necessària per a l’obten-
ció dels rendiments. 

Tres. La base de les deduccions és l’import de les 
inversions realitzades durant el període impositiu a què 
es refereix la liquidació de l’impost. 

Quatre. La base del conjunt de les deduccions no pot 
excedir el 30 per 100 de la base imposable del subjecte 
passiu o, si s’escau, de la unitat familiar. 

Així mateix, l’aplicació d’aquestes deduccions reque-
reix que l’import comprovat del patrimoni del contribuent 
en finalitzar el període de la imposició excedeixi el valor 
que llanci la comprovació al començament del mateix 
període, almenys en la quantia de les inversions realitza-
des. A aquests efectes no es computen les plusvàlues o 
minoracions de valor experimentades durant el període 
de la imposició pels béns que al final del mateix període 
segueixin formant part del patrimoni del contribuent. 
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3. No obstant el que estableixen els apartats anteri-
ors, la deducció s’aplica al tipus del 20 per 100 en els casos 
següents: 

a) Quan es tracti d’inversions realitzades en compli-
ment de plans de reestructuració o reconversió industrial 
establerts o aprovats administrativament. 

b) Quan el valor dels béns i serveis d’origen espa-
nyol suposi, almenys, el 50 per 100 del total de la inver-
sió. 

c) Quan l’increment de plantilla, en homes-any, 
resulti superior al 15 per 100, tenint en compte el que 
assenyala l’apartat 7 d’aquest article. 

4. Són requisits per al gaudi de la deducció per inver-
sions: 

a) Que es comptabilitzin dins de l’immobilitzat les 
quantitats invertides, excepte per a la lletra d) de l’apar-
tat 1 anterior. 

b) Que quan es tracti d’actius fixos nous els elements 
romanguin en funcionament en l’empresa del mateix sub-
jecte passiu durant cinc anys com a mínim. 

5. Així mateix són aplicables les següents deducci-
ons addicionals: 

a) El 10 per 100 de la inversió neta realitzada en els 
conceptes a què es refereixen els apartats 1 i 2 d’aquest 
article. Per al càlcul de la inversió neta s’ha de minorar 
l’import de les inversions computables segons aquests 
apartats en l’import de les desinversions realitzades en 
l’exercici i de les amortitzacions corresponents a l’any 
immediatament anterior, respectant, en tot cas, l’amortit-
zació mínima establerta per reglament. 

b) El 25 per 100 dels costos de personal originats per 
la creació de llocs de treball. Per al càlcul d’aquesta deduc-
ció s’ha d’establir la part proporcional dels sous, salaris i 
càrregues socials que correspongui a l’increment de la 
mitjana de plantilla mantingut durant dos anys, comptats 
des del començament del primer exercici iniciat el 1984, 
sempre que en presentar la declaració, dins el termini 
voluntari, de l’exercici precedent, es faci constar el com-
promís de creació de llocs de treball. 

6. Les deduccions a què fan referència els apartats 
anteriors tenen com a límit: 

a) El 25 per 100 de la quota líquida a què es referei-
xen els apartats 1 i 2 d’aquest article quan només es rea-
litzin inversions de les assenyalades en els esmentats 
apartats. 

b) El 30 per 100 de la quota líquida quan a més es 
realitzi creació de llocs de treball. 

El mateix límit s’aplica en els supòsits de creació de 
llocs de treball sense realització d’inversions. 

La deducció addicional sobre la inversió neta s’aplica 
sobre la quota resultant després d’aplicar les altres deduc-
cions, sense cap límit, mentre no excedeixi aquesta 
quota. 

La quantitat deduïble que excedeixi els límits de la 
quota líquida assenyalats es pot deduir successivament 
en els quatre exercicis següents. 

7. En l’aplicació de la deducció per inversions s’han 
d’observar les regles següents: 

1r Forma part de la base de la deducció la totalitat de 
la contraprestació convinguda, amb exclusió dels interes-
sos i dels impostos estatals indirectes, així com els seus 
recàrrecs, que afectin l’adquisició. 

2n La base de la deducció no pot ser superior al preu 
que hauria estat acordat en condicions normals de mercat 
entre subjectes independents en les operacions realitza-
des: 

a) Entre societats integrants d’un mateix grup con-
solidat a efectes fiscals. 

Article trenta. 

TIPUS DE GRAvAMEN DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 

L’article 23 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de 
l’impost sobre societats, queda redactat de la manera 
següent: 

«Els tipus de gravamen aplicables en l’impost sobre 
societats per als exercicis que s’iniciïn dins de l’any de 
1984 són els següents: 

a) Amb caràcter general, el 35 per 100, aplicat sobre 
la base imposable, quan resulti positiva. 

b) Les caixes d’estalvis, caixes rurals, mútues d’as-
segurances generals i cooperatives de crèdit i societats de 
garantia recíproca tributen al tipus del 26 per 100. 

Les altres cooperatives tributen al tipus del 18 per 100. 
L’esmentat tipus no és aplicable als beneficis procedents 
d’activitats realitzades per cooperatives no previstes a la 
normativa sobre cooperació o als estatuts autoritzats, als 
quals s’aplica el tipus general. 

c) Les entitats no residents en el territori espanyol 
que, sense mediació d’establiment permanent en aquest, 
obtinguin rendes sotmeses a tributació resultaran grava-
des d’acord amb el que estableix l’article 17 de la Llei 
5/1983, de 29 de juny. 

Els tipus als quals fan referència les lletres a), b) i c) de 
l’apartat 1 de l’esmentat article són, respectivament, del 
18, 12 i 8 per 100. 

d) Les entitats a què es refereix l’epígraf e) de l’apar-
tat 1 i de l’apartat 2 de l’article 5è d’aquesta Llei tributen al 
tipus del 18 per 100. Aquest tipus no afecta els rendiments 
que hagin estat objecte de retenció, que limiten la seva 
tributació, quant a ells, a la quantia d’aquesta.» 

Article trenta-u. 

DEDUCCIÓ PER INvERSIONS L’ANY 1984 EN L’IMPOST 
SOBRE SOCIETATS 

Amb efectes per als exercicis que s’iniciïn dins de 
1984, l’article 26 de la Llei de l’impost sobre societats 
queda redactat de la manera següent: 

«1. Els subjectes passius poden deduir de la quota 
líquida resultant de minorar la quota íntegra en l’import 
de les deduccions per doble imposició i, si s’escau, les 
bonificacions a què es refereix l’article 24 d’aquesta Llei, 
el 12 per 100 de l’import de les inversions que efectiva-
ment realitzin en: 

a) Actius fixos materials nous, sense que es conside-
rin com a tals els terrenys. 

b) La creació, el projecte o el disseny de llibres i els 
prototips que tinguin una estreta relació amb l’activitat 
d’edició de llibres. 

c) La creació de sucursals o establiments perma-
nents a l’estranger, així com l’adquisició de participacions 
de societats estrangeres o constitució de filials, directa-
ment relacionades amb l’activitat exportadora, sempre 
que la participació sigui, com a mínim, del 25 per 100 del 
capital social de la filial. 

d) La satisfacció a l’estranger de les despeses de 
propaganda i publicitat de projecció extraanual per al 
llançament de productes, obertura i prospecció de mer-
cats i les de concurrència a fires, exposicions i altres mani-
festacions anàlogues. 

2. La deducció a què es refereix l’apartat anterior és 
del 15 per 100 si es tracta d’inversions en programes d’in-
vestigació o desenvolupament de nous productes o nous 
procediments industrials. 
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tributàries i de la liquidació d’interessos de demora, en els 
casos de falta de declaració o ingrés d’aquest. 

La quantia del pagament a compte s’acumula a la de 
les retencions efectivament suportades pel subjecte pas-
siu, a efectes del càlcul de la quota final a ingressar o a 
retornar, a la primera declaració que correspongui pre-
sentar a partir de l’1 de gener de 1985. 

Article trenta-tres. 

RETENCIONS A CàRREC DELS RENDIMENTS  
DEL CAPITAL MOBILIARI 

El tipus de retenció a compte sobre els rendiments del 
capital mobiliari, en l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques i en l’impost sobre societats, aplicable durant 
l’any 1984, és el 18 per 100. 

Article trenta-quatre. 

TIPUS DE GRAvAMEN DE L’IMPOST GENERAL SOBRE EL 
TRàFIC DE LES EMPRESES 

Queda fixat en el 4 per 100 el tipus impositiu aplicable 
a totes les operacions subjectes i no exemptes a l’impost 
general sobre el tràfic de les empreses, amb les excepci-
ons següents: 

Percentatge

a) vendes de fabricants i industrials a comer-
    ciants detallistes i consumidors finals . . . . 4,50
b) vendes de comerciants majoristes. . . . . . . 0,50
c) vendes empresarials d’immobles. . . . . . . . 4,50
d) Espectacles públics cinematogràfics . . . . . 4,50
e) Subministraments d’electricitat . . . . . . . . . 6,00

El que disposa aquest article és vigent durant tot l’any 
1984. 

Article trenta-cinc. 

TIPUS DE GRAvàMENS DE L’IMPOST SOBRE TRANSMIS-
SIONS PATRIMONIALS 

Durant l’any 1984 queda fixat en el 6 per 100 el tipus 
impositiu aplicable a les transmissions de béns immobles, 
així com la constitució i cessió dels drets reals que recai-
guin sobre aquests, excepte els drets reals de garantia. 

Article trenta-sis. 

IMPOST SOBRE EL LUXE 

1. Es prorroga per a l’any 1984 el que disposa l’article 
33 de la Llei 9/1983, de 13 de juliol, de pressupostos gene-
rals de l’Estat per a l’any 1983. 

2. S’eleva a 130 pessetes el litre el preu establert en 
el paràgraf 1r de l’apartat b), de la lletra A), de l’article 29 
del text refós de l’impost sobre el luxe. 

b) Entre una societat transparent i els seus socis. 
c) Entre una societat i persones o entitats que tin-

guin una vinculació de, com a mínim, el 25 per 100. 

3r En els casos a què es refereix la regla anterior, el 
càlcul de la base de les deduccions addicionals ha de tenir 
en compte la situació conjunta de les empreses relaciona-
des. 

4t Una mateixa inversió no pot donar lloc a l’aplica-
ció de la deducció en més d’una empresa. 

5è Són acollibles a la deducció per inversions en 
actius fixos materials nous les adquisicions realitzades en 
règim d’arrendament financer, sempre que l’arrendatari 
es comprometi a exercir l’opció de compra en l’exercici en 
què tingui lloc la incorporació de l’element. 

6è El còmput dels terminis per a l’aplicació de la 
deducció per inversions es difereix fins al primer exercici 
dins el període de prescripció, en què es donin resultats 
positius, en els casos següents: 

a) En les empreses de nova creació. 
b) En les empreses acollides a plans oficials de 

reconversió industrial, durant la vigència d’aquests. 
c) En les empreses amb pèrdues d’exercicis anteri-

ors que les sanegin mitjançant l’aportació efectiva de 
nous recursos, sense que es consideri com a tal la simple 
aplicació o capitalització de reserves. 

8. Els bancs industrials poden deduir de la quota la 
quantitat que resulti d’aplicar el tipus de gravamen al 95 
per 100 dels increments de patrimoni que obtinguin per 
alienació de les accions de les societats en què participin 
quan l’alienació tingui lloc dins el termini de vuit anys a 
partir de la seva adquisició, sempre que l’increment es 
reinverteixi íntegrament en el mateix exercici en la subs-
cripció d’accions. Aquesta deducció s’aplica al 75 per 100 
si l’alienació té lloc dins del novè any; al 50 per 100, si es 
realitza en el desè, i al 25 per 100, de l’onzè any, a partir 
del qual no s’aplica cap deducció. 

L’import de les accions objecte de la reinversió tributa 
per aquest impost en l’exercici en què s’alienin, sempre 
que no es reinverteixin dins del mateix exercici. Aquesta 
norma és aplicable a les successives alienacions de les 
accions en què apareguin materialitzades les inversions 
acollides a aquesta deducció. 

9. El que disposa l’apartat anterior també és aplica-
ble a les societats que tinguin per objecte exclusiu la pro-
moció o el foment d’empreses mitjançant la participació 
temporal en el seu capital. 

Article trenta-dos. 

PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 

1. Durant el mes d’octubre de 1984, els subjectes 
passius de l’impost sobre societats per obligació perso-
nal, així com els establiments permanents d’entitats no 
residents a Espanya, han de fer un pagament anticipat a 
càrrec de la corresponent liquidació de l’exercici en curs 
del 20 per 100 de la quota a ingressar, si n’hi ha, correspo-
nent a l’últim exercici tancat i els comptes anuals dels 
quals s’haurien d’haver aprovat amb anterioritat a l’1 
d’octubre de 1984, o en què el termini de presentació de la 
declaració de l’impost finalitzi en aquesta data. 

2. Quan l’últim exercici tancat a què fa referència al 
número anterior sigui de durada inferior a un any també 
s’ha de considerar la quota corresponent a l’exercici o 
exercicis anteriors, en la part que resulti proporcional fins 
a incloure un període de dotze mesos. 

3. El pagament a compte a què es refereix el present 
article té la consideració de deute tributari, als efectes de 
l’aplicació de les sancions corresponents a les infraccions 
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8. El tipus impositiu aplicable als diferents productes 
substitutius de les gasolines, compresos en els epígrafs: 
6, a) i c), 10, 1; 11, 1; 13, 1; 2 i 3 i 14, es fixa en 20 pessetes 
per litre. 

9. S’eleva a 12 pessetes per litre el tipus impositiu 
aplicable als productes compresos en els epígrafs 9, 1, 3 i 
4; 22; 23; 24; 25, i 26. 

10. El preu de venda al públic de les gasolines d’au-
tomoció, gasoils i fueloils vigents en la data de publicació 
d’aquesta Llei no varia amb motiu de l’entrada en vigor 
dels punts 3, 5 i 6 d’aquest apartat 3. 

Article trenta-vuit. 

CONTRIBUCIÓ TERRITORIAL URBANA 

1. Amb efectes d’1 de gener de 1984, fins que no es 
procedeixi a la revisió prevista a l’article 3 del Reial decret 
llei 11/1979, de 20 de juliol, i amb referència exclusiva als 
valors no revisats o aquells revisats que hagin regit durant 
més de tres anys,  s’actualitzen els valors cadastrals de la 
contribució territorial urbana en els immobles edificats 
aplicant el coeficient 1,36 als fixats d’acord amb el que 
disposa l’article 47, apartat 1, de la Llei 74/1980, de 29 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1981, 
o, si s’escau, als revisats amb una antiguitat superior a 
tres anys, i es mantenen els valors indicats en els terrenys 
sense edificar. 

2. Aquests valors actualitzats tenen plena eficàcia el 
1984 i exercicis posteriors, en relació amb la contribució 
territorial urbana i impost extraordinari sobre el patrimoni 
de les persones físiques. 

3. És aplicable el que disposen els apartats 3, 4 i 5 de 
l’esmentat article 47 de la Llei 74/1980, de 29 de desem-
bre. 

Article trenta-nou. 

TAXES I TRIBUTS PARAFISCALS 

1. Es prorroga per a l’any 1984 el que disposen els 
números u i dos de l’article 35 de la Llei 9/1983, de 3 de 
juliol, de pressupostos generals de l’Estat, sense perjudici 
del que disposen els apartats següents. 

2. Fent ús del que estableix la disposició final pri-
mera de la Llei 15/1971, de 2 d’octubre, sobre drets aero-
portuaris dels aeroports nacionals, es revisen els tipus de 
gravamen de les taxes fixades a la mateixa Llei i modifi-
cats per l’article 35 de la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1983, que queden fixats, amb efectes d’1 
d’abril de 1984, en les quanties següents: 

a) Aterratges: 
– Porció de pes compresa entre zero i deu tones mètri-

ques: 420 pessetes per tona mètrica. 
– Porció de pes compresa entre onze i cent tones 

mètriques: 4.200 pessetes, més 480 pessetes per tona 
mètrica que passi de les deu tones mètriques. 

– Porció de pes de cent una tona mètriques en enda-
vant, 47.400 pessetes, més 540 pessetes per tona mètrica 
que passi de les cent tones mètriques. 

b) Estacionaments. 
El tipus de gravamen és el 10 per 100 dels drets d’ater-

ratge per dia o fracció de temps superior a sis hores. 

c) Subministraments de combustibles o lubricants:

Article trenta-set. 

IMPOSTOS ESPECIALS 

1. A l’empara del que estableix la disposició final ter-
cera de la Llei 39/1979, de 30 de novembre, dels impostos 
especials, a partir de l’1 de gener de 1984 els tipus de gra-
vamen establerts en els articles 13 i 23 de l’esmentada 
Llei, corresponents als epígrafs que se citen a continua-
ció, són els següents: 

2. Epígraf de l’article 13. 
U. Epígraf 1r, 23 pessetes per litre. 

Dos. Epígraf 3r, 16 pessetes per litre. 
Tres. El tipus impositiu de l’epígraf 4t, aplicable a les 

begudes derivades d’alcohols naturals que surtin de 
fàbrica o s’importin, des del dia 1 de gener de 1984, és 
d’1,90 pessetes per cada grau alcohòlic centesimal de Gay 
Lussac i litre de volum. 

Quatre. Els tipus de gravamen aplicables a la cervesa 
i els seus substitutius són els que a continuació es deta-
llen: 

– Epígraf 14. Procedents de most amb un grau 
Balling entre 11 i 13,5, 6 pessetes amb 50 cèntims per 
litre. 

– Epígraf 15. Procedents de most amb un grau 
Balling superior a 13,5, 9 pessetes. 

– Epígraf 16. Procedents de most amb un grau 
Balling inferior a 11, 4 pessetes amb 50 cèntims per litre. 

– Epígraf 17. Substitutius de la cervesa, 6 pessetes 
amb 50 cèntims per litre. 

3. Epígrafs de l’article 23. 
U. Els epígrafs tercer de la tarifa primera i quart de la 

tarifa segona queden redactats de la manera següent: 
– Epígraf 3r: 
a) El gas natural, 0,001 pessetes per quilowatt/hora. 
b) Els altres, presentats en estat gasós o líquid: 

U. El fet imposable dels quals sigui la venda o el lliu-
rament, 0,04 pessetes per quilowatt/hora. 

Dos. El fet imposable dels quals sigui l’autoconsum 
per la mateixa empresa productora, 0,01 pessetes per qui-
lowatt/hora. 

– Epígraf 4t: 
Els gasos esmentats al text de la tarifa: 
a) El fet imposable dels quals sigui la venda o el lliu-

rament, 0,04 pessetes per quilowatt/hora. 
b) El fet imposable dels quals sigui l’autoconsum per 

la mateixa empresa productora, 0,01 pessetes per quilo-
watt/hora. 

Dos. Epígraf 5: 125 pessetes per tona. 
Tres. Epígraf 6, b), 2: 28 pessetes per litre més el 25 

per 100 del preu d’adquisició. 
Quart. A l’epígraf 6 s’afegeix la lletra d) amb la 

redacció següent: 
«Les naftes lleugeres consumides com a combustibles 

en les indústries que, degudament autoritzades, també 
les utilitzin com a primera matèria, exemptes de l’impost, 
una pesseta amb 20 cèntims per litre.» 

5. Epígraf 8, a), 1, 5 pessetes per litre més el 20 per 
100 del preu d’adquisició. 

– Epígraf 8, a), 2, 2 pessetes per litre. 
– Epígraf 8, a), 3, 2 pessetes per litre. 

6. Epígraf 8, b), 500 pessetes per tona. 
7. Epígraf 9, 2 i 21, 30 pessetes per quilogram. 
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Article quaranta-u. 

NORMES GENERALS RELATIvES A LES TRANSFERèNCIES 
DE CRèDIT 

Les transferències de crèdit de qualsevol classe estan 
subjectes a les limitacions següents: 

a) No han d’afectar crèdits ampliables, ni els extraor-
dinaris concedits durant l’exercici. 

b) No han de minorar crèdits per a despeses desti-
nats a subvencions nominatives, ni els que hagin estat 
incrementats amb suplements o transferències. 

c) No han de determinar cap augment de crèdits que 
com a conseqüència d’altres transferències hagin estat 
objecte de minoració, excepte quan aquestes transferèn-
cies derivin del traspàs de competències a comunitats 
autònomes o afectin crèdits de personal. 

Article quaranta-dos. 

NORMES ESPECIALS RELATIvES A TRANSFERèNCIES DE 
CRèDIT DE PERSONAL 

Les transferències que afectin crèdits de personal 
només es poden realitzar entre serveis d’un mateix o dife-
rent programa i igual concepte. 

Article quaranta-tres. 

COMPETèNCIA DELS DEPARTAMENTS MINISTERIALS 
PER AUTORITzAR MODIFICACIONS PRESSUPOSTàRIES 

1. Els titulars dels departaments ministerials poden 
autoritzar, amb l’informe previ de la intervenció delegada 
corresponent i en relació amb el pressupost del seu minis-
teri i dels organismes autònoms que en depenguin, les 
modificacions pressupostàries següents: 

A) Transferències. 
a) Entre crèdits del capítol I. 
b) Entre crèdits del capítol II, excepte les dotacions 

per a serveis nous. 
c) Entre crèdits del capítol vI. 
d) Entre crèdits del capítol vII. 

Aquestes transferències només es poden autoritzar, 
amb les limitacions assenyalades als articles anteriors, en 
els casos següents: 

a) Entre crèdits d’un mateix programa i servei. 
b) Entre crèdits d’un mateix programa i correspo-

nents a diversos serveis del departament. 
c) Entre crèdits corresponents a un mateix o dife-

rents serveis i inclosos en diversos programes del depar-
tament. 

B) Generació de crèdits: 
En els supòsits previstos a l’article 71 apartats a), b), d) 

i e) i article 72 de la Llei general pressupostària. 

C) Incorporacions de crèdits: 
En els supòsits previstos a l’article 73, apartats a), b), 

d) i e), de la Llei general pressupostària, quan es refereixin 
a crèdits per operacions corrents. 

D) Ampliació de crèdits: 
En els casos previstos a l’annex II d’aquesta Llei, rela-

tius a crèdits ampliables en els apartats, primer, 1, a), dos. 
a, b) i c); tres i segon, sis, vuit b), onze i dotze. 

Pessetes/litre

Gasolina d’aviació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,405
Querosè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,238
Oli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,405
 

d) Aparcament de vehicles: 
Pessetes per 
dia o fracció

Autobusos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Automòbils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Motocicletes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

e) Sortida de viatgers, en tràfic internacional, 475 
pessetes per viatger. 

3. Les taxes del Ministeri de l’Interior que s’expres-
sen a continuació es meriten, a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, per les quanties següents: 

a) Armes i explosius. 
a.1) Permisos d’armes: 350 pessetes. 
a.2) Llicència d’arma curta i llarga ratllada: 600 pes-

setes. 

Renovació d’aquestes, 350 pessetes. 
a.3) Nomenaments de guardes jurats: 350 pessetes. 
a.4) Autorització ús d’explosius: 200 pessetes. 

b) Obertures d’establiments d’armes, cartutxos, 
explosius, polvorins, cases de compravenda i d’altres que 
requereixin l’autorització governativa: 

– Població de fins a tres mil habitants: 600 pessetes. 
– Poblacions de tres mil un a vint mil habitants: 1.200 

pessetes. 
– Poblacions de vint mil un a dos-cents mil habitants: 

2.400 pessetes. 
– Poblacions de més de dos-cents mil habitants: 4.500 

pessetes. 

Els traspassos dels establiments indicats meriten el 50 
per 100 de l’escala anterior. 

c) Per expedició de passaports: 1.000 pessetes. 
d) Per expedició del document nacional d’identitat: 

400 pessetes. 

NORMES DE MODIFICACIÓ DE CRèDITS I D’EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTàRIA

Article quaranta. 

PRINCIPIS GENERALS 

1. Els límits establerts als articles 59 i 60 de la Llei 
general pressupostària s’apliquen als crèdits dels pressu-
postos generals de l’Estat, tant en la seva classificació 
orgànica i econòmica com per programes. 

2. Les modificacions dels crèdits inicials del pressu-
post s’han d’ajustar al que disposa la Llei general pressu-
postària amb les variacions que resulten dels articles 
següents. 

3. Qualsevol acord de modificació pressupostària ha 
d’indicar expressament el programa, servei i concepte 
econòmic afectat per aquesta. 

La respectiva proposta de modificació ha d’expressar 
la incidència, si s’escau, en la consecució dels respectius 
objectius de despesa. 
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ment o departaments ministerials afectats, l’autorització 
de transferències de crèdits entre programes de diferents 
departaments ministerials o organismes autònoms, amb 
l’excepció del que preveu la lletra B) de l’article anterior. 

2. Correspon al Consell de Ministres, a proposta del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, autoritzar les transferèn-
cies següents: 

a) Entre tots els programes, serveis, capítols, articles 
i conceptes del pressupost de despeses del Ministeri de 
Defensa quan siguin necessàries com a conseqüència de 
reorganitzacions en el mateix Ministeri 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, sense perjudici del que disposen 
els articles 43 i 44 d’aquesta Llei.

b) Entre programes, capítols, articles i concepte del 
servei «Direcció de la Seguretat de l’Estat del Ministeri de 
l’Interior». 

De les transferències a què es refereixen els dos apar-
tats precedents se n’ha de donar compte a les comissions 
de pressupostos del Congrés i del Senat, sense perjudici 
de les competències atribuïdes al Ministeri del ram per 
l’article 43 d’aquesta Llei i les atribuïdes al Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda a l’article 44 de la mateixa Llei. 

c) Les que siguin procedents a favor de les comuni-
tats 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, i en els supòsits no previstos a la lletra C) de l’article 
anterior. 

d) 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 1984/1985, i particu-
larment 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 deduït de les despeses que el mateix Minis-
teri d’Educació disposa per a l’ensenyament estatal. 

D’aquestes transferències se n’ha de donar compte a 
les comissions de pressupostos del Congrés i del Senat. 

e) Les transferències de romanents de crèdits que es 
puguin produir en el capítol vIII del pressupost del Minis-
teri de Treball i Seguretat Social corresponents a la unitat 
administrativa del Fons Nacional de Protecció al Treball, 
com a conseqüència dels convenis amb entitats de crèdit 
per a la subvenció d’interessos, al capítol Iv del mateix 
servei pressupostari, per a atencions derivades del Pro-
grama de foment de l’ocupació. 

f) Les que, si s’escau, derivin del que disposa el 
número cinc de l’article 3 d’aquesta Llei. 

3. De les transferències de crèdits entre programes 
d’un mateix departament o de diferents departaments 
ministerials se n’ha de donar compte immediatament a 
les comissions de pressupostos del Congrés dels Diputats 
i del Senat, adjuntant-hi una justificació o memòria expli-
cativa dels canvis produïts. 

Article quaranta-sis. 

ALTRES MODIFICACIONS PRESSUPOSTàRIES 

A més de les previstes amb caràcter general en els 
articles anteriors, tant quant a límits com a competències, 
s’autoritzen les modificacions pressupostàries que s’indi-
quen a l’annex I d’aquesta Llei, amb subjecció als requi-
sits que per a cada cas s’indiquen. 

2. Una vegada acordades pel ministeri respectiu les 
modificacions pressupostàries incloses al número ante-
rior, s’han de remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda 
per instrumentar-ne l’execució. 

Article quaranta-quatre. 

COMPETèNCIES DEL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA 
PER AUTORITzAR MODIFICACIONS PRESSUPOSTàRIES 

Correspon al Ministeri d’Economia i Hisenda: 

A) Resoldre els expedients de les modificacions 
pressupostàries en els supòsits previstos a l’article 44, en 
cas de discrepància del ministeri respectiu amb l’informe 
de la intervenció delegada. 

B) Autoritzar els altres supòsits de modificació pres-
supostària previstos als articles 68 i 70 de la Llei general 
pressupostària, modificats en els articles anteriors 
d’aquesta Llei, i en els articles 71 a 73 d’aquella Llei, no 
compresos a l’article 43, així com les transferències de 
crèdits de personal que afectin programes de diversos 
departaments ministerials o organismes autònoms. 

C) Autoritzar les transferències de crèdits que siguin 
procedents a favor de les comunitats autònomes, en els 
supòsits en què els respectius decrets de traspàs de ser-
veis concretin les partides i quanties a transferir. 

D) Autoritzar les transferències de crèdits de les 
dotacions d’inversions que, per raó de la seva naturalesa 
o finalitat, puguin tenir com a destinatàries les corporaci-
ons locals mitjançant els sistemes de cooperació que 
entre l’Estat i les mateixes corporacions es puguin esta-
blir. La transferència es pot acordar a proposta de la 
Comissió Nacional de Col·laboració de l’Estat amb les 
Corporacions Locals, en què s’autoritzi l’obertura dels 
corresponents conceptes a la unitat de l’Administració 
que tingui al seu càrrec la gestió dels crèdits. 

D’aquestes transferències se n’ha d’informar les 
comunitats autònomes en el territori de les quals estiguin 
integrades les corporacions locals afectades per aques-
tes. 

E) Autoritzar les transferències que siguin proce-
dents de crèdits d’operacions de capital entre els capítols 
vI i vII de diferents serveis i programes en els pressupos-
tos dels ministeris d’Obres Públiques i Urbanisme, Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, i Transports, Turisme i Comu-
nicacions. 

F) Autoritzar les transferències de crèdits que per a 
l’adquisició d’equips informàtics figurin en el capítol vI 
dels departaments i organismes al capítol II, en el supòsit 
que la seva utilització es concerti de lloguer. 

G) Les que siguin necessàries per donar compliment 
al que preveu la disposició final cinquena d’aquesta Llei, 
amb creació dels conceptes pressupostaris necessaris. 

H) Autoritzar la incorporació al pressupost de 1984, 
en relació amb el de 1983 i per a exercicis successius res-
pecte del precedent, dels romanents de crèdit, sigui quin 
sigui el capítol en què es produeixin, sempre que proce-
deixin de dotacions fixades en compliment de la Llei 
44/1982, de 7 de juliol. D’aquestes incorporacions se n’ha 
de donar compte a les comissions de pressupostos del 
Congrés i del Senat. 

Article quaranta-cinc. 

COMPETèNCIES DEL CONSELL DE MINISTRES  PER 
AUTORITzAR MODIFICACIONS PRESSUPOSTàRIES 

1. Correspon al Consell de Ministres, a proposta del 
Ministeri d’Economia i Hisenda i a iniciativa del departa-
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NORMES RELATIvES AL PRESSUPOST DE LA SEGURETAT 
SOCIAL

Article quaranta-nou. 

RETRIBUCIONS DE PERSONAL ACTIU 

Les retribucions del personal funcionari i laboral de la 
Seguretat Social experimenten l’increment global màxim 
previst a l’article 2 d’aquesta Llei. L’increment, pel que fa 
al personal funcionari, no afecta el concepte d’antiguitat. 

Les retribucions del personal d’institucions sanitàries 
de la Seguretat Social no comprès en el paràgraf anterior 
experimenten un increment global del 6,5 per 100 de les 
seves retribucions íntegres. 

Article cinquanta. 

CREIXEMENT DE PENSIONS 

Per a l’exercici de 1984, el conjunt de les pensions del 
sistema de la Seguretat Social, en vigor el 31 de desem-
bre de 1983, experimenten un increment mitjà del 9 per 
100. 

Article cinquanta-u. 

CONCURRèNCIA DE PENSIONS 

En els casos de concurrència en un mateix titular de 
més d’una de les pensions esmentades a l’article 9, les del 
sistema de la Seguretat Social es revaloren en el percen-
tatge que resultaria si es considerés com una sola pensió 
la suma de totes. 

El dret als complements per assolir la quantia mínima 
de la pensió és incompatible amb la percepció pel titular 
de renda de capital o/i treball personal que excedeixin les 
450.000 pessetes anuals. 

Les pensions del sistema de la Seguretat Social que, o 
bé en qualitat d’úniques, o bé en concurrència amb altres 
de les compreses a l’article 9 d’aquesta Llei, superin la 
quantitat de 187.950 pessetes mensuals no experimenten 
cap increment. 

Les pensions que en els termes del paràgraf anterior 
no superin la quantia de 187.950 pessetes mensuals expe-
rimenten la revaloració que sigui procedent, sense que en 
cap cas el titular pugui passar a percebre pel conjunt de 
totes aquestes quantitats superiors al límit esmentat. 

En tot cas, en la determinació o reconeixement inicial 
de les pensions del sistema de Seguretat Social, soles o 
concurrents amb les altres previstes a l’article 9 d’aquesta 
Llei, s’ha d’observar el límit de 187.950 pessetes mensuals 
per al conjunt de totes, i hi és aplicable el que preveu el 
paràgraf segon del número 1 de l’article 12 d’aquesta 
Llei. 

Article cinquanta-dos. 

INCOMPATIBILITAT DE PENSIONS I HAvERS ACTIUS 

1. La percepció de la pensió de jubilació dels dife-
rents règims que integren el sistema de la Seguretat 
Social és incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, 
professió o activitat retribuïda a qualsevol Administració 
pública i organisme constitucional. Consegüentment, aca-

Article quaranta-set. 

CRèDITS AMPLIABLES 

Tenen la condició d’ampliables els crèdits de l’Estat, 
dels seus organismes autònoms i de les entitats gestores, 
serveis comuns i entitats de la Seguretat Social que s’in-
diquen a l’annex II d’aquesta Llei, amb subjecció al que 
expressa l’esmentat annex. 

Article quaranta-vuit. 

NORMES DE COMPTABILITAT PúBLICA 

1. L’exercici pressupostari coincideix amb l’any natu-
ral i a aquest s’imputen: 

a) Els drets liquidats durant aquest, sigui quin sigui 
el període de què derivin; i 

b) Les obligacions reconegudes fins a la fi del mes 
de desembre del corresponent exercici, sempre que cor-
responguin a adquisicions, obres, serveis, prestacions o 
despeses en general realitzades dins d’aquest i amb càr-
rec als crèdits respectius. 

2. El pressupost de cada exercici es liquida, quant a 
la recaptació de drets i al pagament d’obligacions, el 31 
de desembre de l’any natural corresponent. 

3. Tots els drets pendents de cobrament i les obliga-
cions pendents de pagament a la liquidació del pressu-
post queden a càrrec del Tresor públic segons les seves 
respectives contraccions. 

4. El compte de l’Administració General de l’Estat 
comprèn totes les operacions pressupostàries, patrimoni-
als i de tresoreria portades a terme durant l’exercici, i 
consta de les parts següents: 

1a La liquidació dels pressupostos. 
2a Un estat demostratiu de l’evolució i situació dels 

valors a cobrar i obligacions a pagar procedents d’exerci-
cis anteriors. 

3a Un estat relatiu a l’evolució i situació dels avança-
ments de tresoreria a què es refereix l’article 65 de la Llei 
general pressupostària. 

4a Un estat dels compromisos de despeses adquirits 
amb càrrec a exercicis futurs, a l’empara de l’autorització 
continguda en els paràgrafs dos i tres de l’article 61 de la 
Llei pressupostària, amb detall dels exercicis afectats. 

5a Compte general de tresoreria que posi de mani-
fest la situació del Tresor i les operacions realitzades per 
aquest durant l’exercici. 

6a Els resultats de l’exercici. 
7a Un estat que reflecteixi l’evolució i situació dels 

recursos locals i institucionals administrats per la Hisenda 
pública. 

8a Compte general del deute públic. 

Mitjançant una ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda s’han de determinar l’estructura i el desenvolu-
pament de cadascuna de les parts de l’esmentat compte. 
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abans de l’expedició de certificació de descobert, s’han 
d’abonar amb els recàrrecs següents: 

5. 1. Quan els subjectes responsables del pagament 
hagin presentat els documents de cotització dins el ter-
mini reglamentari: 

a) Recàrrec de mora del 5 per 100 del deute, si abo-
nen les quotes degudes abans de la seva reclamació mit-
jançant una notificació de descobert. 

b) Recàrrec de mora del 10 per 100 del deute si abo-
nen les quotes degudes després de la seva reclamació 
mitjançant una notificació de descobert. 

5. 2. Quan els subjectes responsables del paga-
ment no hagin presentat els documents de cotització dins 
el termini reglamentari: 

a) Recàrrec de mora del 10 per 100 del deute, si abo-
nen les quotes degudes abans de la seva reclamació mit-
jançant un requeriment o acta de liquidació. 

b) Recàrrec del 15 per 100 del deute, si abonen les 
quotes degudes després de la seva reclamació mitjançant 
un requeriment o acta de liquidació. 

6. S’incrementen amb un recàrrec de mora del 10 
per 100 els recursos de la Seguretat Social que no tinguin 
la naturalesa de quotes o recàrrec sobre aquestes, que 
s’ingressin fora dels terminis que per reglament tinguin 
establerts en les normes que els regulen o, si no té previst 
cap termini, després de l’últim dia del mes següent a 
aquell en què es notifiqui la liquidació, però abans de l’ex-
pedició de certificat de descobert. 

7. Els recursos de la Seguretat Social que s’ingressin 
una vegada expedida la certificació de descobert s’incre-
menten amb un recàrrec de constrenyiment del 20 per 100 
de l’import del deute. 

8. Els recàrrecs de mora i constrenyiment s’ingres-
sen conjuntament amb els recursos de la Seguretat Social 
sobre els quals recauen. 

9. Els recàrrecs de mora que es regulen en el present 
article són incompatibles entre si i amb el de constrenyi-
ment. 

10. El que disposa el present article en matèria de 
recàrregues és aplicable als ingressos de quotes que es 
realitzin a partir de la seva data d’entrada en vigor, llevat 
que les quotes hagin estat objecte de reclamació mitjan-
çant requeriment, acta de liquidació o expedició de certifi-
cació de descobert, cas en què el recàrrec és el que figuri 
en els esmentats documents. 

11. Les quotes d’atur, fons de garantia salarial i for-
mació professional, mentre es recaptin i s’ingressin con-
juntament amb les de la Seguretat Social, poden ser ajor-
nades o fraccionades en la forma, condicions i requisits 
establerts per a les quotes de la Seguretat Social. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–1. A les oposicions per ingressar als cossos 
especials d’inspectors financers i tributaris de l’Estat, a 
través de l’Escola d’Inspecció Financera i Tributària, d’ins-
pectors de duanes i impostos especials, a través de l’Es-
cola Oficial de Duanes, i d’intervenció i comptabilitat de 
l’Administració civil de l’Estat, hi poden concórrer, en les 
condicions especials que es determinen per reglament, i 
amb el 25 per 100 de les vacants que es convoquin, els 
funcionaris del cos especial de gestió de la Hisenda 
pública, en actiu o supernumerari, en qualsevol de les 
especialitats, que estiguin en possessió del títol acadèmic 
requerit per a l’ingrés en aquells cossos i comptin amb un 
mínim de tres anys de serveis efectius en el cos especial 
de gestió de la Hisenda pública en qualsevol de les seves 
especialitats. 

Queda modificat, en els termes que assenyala l’apar-
tat anterior, el paràgraf dos de l’article 3 del Reial decret 
llei 40/1977, de 7 de setembre, i es redueix al 15 per 100 la 

bada la situació d’incompatibilitat descrita, s’ha de reha-
bilitar la percepció de la pensió reconeguda. 

2. Es faculta el Ministeri de Treball i Seguretat Social 
per dictar les disposicions que siguin necessàries per a 
l’aplicació i el desplegament del que preveu el número 
anterior. 

Article cinquanta-tres. 

TRANSFERèNCIES DE CRèDITS EN EL PRESSUPOST DE 
LA SEGURETAT SOCIAL 

S’autoritza el Ministeri de Treball i Seguretat Social 
perquè pugui realitzar les transferències a les comunitats 
autònomes dels crèdits corresponents a la gestió de les 
funcions i serveis que hagin estat transferits o es transfe-
reixin a les comunitats. 

Article cinquanta-quatre. 

MODIFICACIONS DE CRèDITS EN ELS PRESSUPOSTOS 
DE LA SEGURETAT SOCIAL 

Sense perjudici del que estableixen altres articles 
d’aquesta Llei quant a la naturalesa dels crèdits, pel que fa 
a facultats i limitacions per portar a terme modificacions 
de crèdit en l’àmbit dels pressupostos de la Seguretat 
Social, cal atenir-se al que disposa la Llei general pressu-
postària. 

Article cinquanta-cinc. 

NORMES SOBRE GESTIÓ D’INGRESSOS 

1. Els subjectes responsables han d’ingressar les 
quotes de la Seguretat Social dins el termini de recaptació 
en període voluntari. 

2. Sense perjudici del que disposa el número ante-
rior, els subjectes responsables que no ingressin les quo-
tes corresponents han de presentar, ineludiblement, els 
documents de cotització. 

3. El compliment del que estableix número dos 
d’aquest article permet als empresaris compensar les 
quantitats abonades com a conseqüència de la seva col-
laboració obligatòria amb la Seguretat Social, correspo-
nents al mateix període a què es refereixin els documents 
de cotització. A aquests efectes, aquestes quantitats s’es-
timen com a ingrés a compte del total de les quotes meri-
tades sigui quin sigui el moment del pagament. Així 
mateix, és procedent la compensació quan les quotes 
s’ingressin fora del termini de recaptació en període 
voluntari, però abans de la seva reclamació mitjançant 
requeriment, acta de liquidació o expedició de certificació 
de descobert. 

Llevat dels supòsits regulats en el present número, els 
subjectes responsables no poden compensar l’import de 
les prestacions satisfetes per pagament delegat, en el 
moment de fer efectiu l’ingrés de les quotes, sense perju-
dici que puguin sol·licitar posteriorment el rescabalament 
d’aquelles davant l’entitat gestora competent. 

4. Les tresoreries territorials de la Seguretat Social 
prèviament a l’expedició de la certificació de descobert 
han de reclamar el deute mitjançant notificació de desco-
bert, al subjecte responsable que no hagi ingressat les 
quotes corresponents i hagi presentat els documents de 
cotització i/o, si s’escau, ingressat només l’aportació dels 
treballadors. 

5. Les quotes de la Seguretat Social que s’ingressin 
fora del termini de recaptació en període voluntari, però 
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tacions no incloses en l’acció protectora de la Seguretat 
Social, té caràcter complementari, i es regeix per la seva 
normativa específica per al reconeixement i càlcul de 
prestacions, si bé queda condicionada la seva efectivitat a 
l’existència de disponibilitats financeres a la mateixa enti-
tat. 

3. Les entitats públiques esmentades a l’apartat 1 no 
financen els dèficits que puguin experimentar les entitats 
de previsió, una vegada satisfet el cost de la integració pel 
manteniment de les seves prestacions complementàries. 

El que disposa el paràgraf anterior també és aplicable 
a les entitats de previsió que a l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei gestionin prestacions complementàries de les de la 
Seguretat Social en els termes que deriven del número 2 
d’aquesta disposició addicional. 

4. La quantia total de les prestacions derivades dels 
números anteriors que resultin concurrents d’acord amb 
el que disposa l’article 9 d’aquesta Llei, s’ha d’adequar en 
tot cas al que estableixen l’article esmentat i l’article 12 
d’aquesta Llei sobre normes limitatives del creixement de 
pensions. 

Sisena.–Les pensions assistencials que en virtut de la 
Llei de 21 de juliol de 1960 i del Reial decret 2620/1981, de 
24 de juliol, s’hagin reconegut o es puguin reconèixer a 
favor d’ancians que hagin complert seixanta-nou anys o 
d’invàlids incapacitats per treballar, amb càrrec als crèdits 
d’acció social assignats a la secció 19, servei 07, concepte 
485, se segueixen prestant durant l’exercici de 1984 als 
qui reuneixin els requisits legalment establerts, i la seva 
quantia es fixa en 12 mensualitats de 10.000 pessetes 
cadascuna, més dues pagues extraordinàries del mateix 
import, que es meriten els mesos de juliol i desembre. 

Setena.–1. Es prorroga per a l’exercici de 1984 la 
facultat dels ajuntaments per optar, d’acord amb el que 
preveu el paràgraf tres de la disposició addicional 13 de la 
Llei 9/1983, de 13 de juliol, perquè el cobrament en perí-
ode voluntari dels deutes que es recapten per rebut i que 
corresponen a les contribucions territorials rústica, pecu-
ària i urbana, així com les llicències fiscals d’activitats 
comercials i industrials i de professionals i artistes, es rea-
litzi pel procediment i pels òrgans recaptadors amb què 
actualment s’efectua. 

2. Aquesta opció s’entén exercida de manera auto-
màtica pels ajuntaments, excepte per aquells que hagin 
assumit la recaptació d’aquests tributs el 1983 o pels que 
així ho acordin en ple i ho comuniquin al Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda abans del dia 1 de març de 1984. 

vuitena.–Mentre no es desplegui la Llei 13/1982, de 7 
d’abril, d’integració social dels minusvàlids, queda sus-
pesa l’aplicació del límit d’ingressos assenyalat a la lletra 
e) de l’article 29 de la Llei 44/1978, de 8 de setembre, tal 
com queda redactat per aquesta  Llei. 

Novena.–Mentre no es produeixi l’aprovació de la llei 
reguladora, les institucions d’inversió col·lectiva, les soci-
etats i fons d’inversió mobiliària mantenen el règim fiscal 
establert amb anterioritat a l’1 de gener de 1979, tenint en 
compte, a més, les adaptacions següents: 

a) No els és aplicable el règim de transparència fiscal 
quan les seves accions i certificats de participació figurin 
admesos a cotització oficial en borsa. 

b) Les referències contingudes en els textos refosos 
als impostos a compte s’entenen realitzades a les retenci-
ons a compte. 

c) Els socis, tant persones físiques com jurídiques, 
han d’aplicar la deducció per doble imposició sobre els 
dividends i les participacions en beneficis al tipus asse-
nyalat per a les persones físiques. 

Desena.–Es prorroguen fins al 31 de desembre de 1984 
les normes especials d’aplicació del fons de previsió per a 

reserva de vacants convocades a què es refereix el parà-
graf tres de l’esmentat article. 

Així mateix, poden concórrer en oposició restringida 
per a l’ingrés al cos especial d’intervenció i comptabilitat 
de l’Estat amb reserva del 10 per 100 addicional de les 
places convocades, els funcionaris que pertanyen al cos 
d’intervenció i comptabilitat de la Seguretat Social amb 
dos anys de serveis efectius en aquest cos i sempre que 
reuneixin els mateixos requisits exigits en oposició lliure. 

2. Durant tres anys es poden nomenar funcionaris 
interins per cobrir les places vacants al cos d’intervenció i 
comptabilitat de l’Administració civil de l’Estat. Aquests 
funcionaris cessen en el moment en què la plaça ocupada 
sigui proveïda pels corresponents procediments selec-
tius. 

Segona.–A partir de l’1 de gener de 1984, el personal 
funcionari d’entitats gestores i serveis comuns de la Segu-
retat Social pot prestar serveis, mitjançant la corresponent 
adscripció a l’Administració de l’Estat. 

Així mateix, el personal de l’Administració de l’Estat 
pot prestar serveis, mitjançant la corresponent adscripció 
en les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat 
Social. 

L’adscripció a què es refereixen els dos paràgrafs ante-
riors ha de ser acordada pel subsecretari del departament 
ministerial en què estigui prestant servei el funcionari o 
del qual depengui l’organisme en el qual el presta, i en la 
forma com es determini per reglament. 

Tercera.–Els tipus de cotització dels funcionaris i 
d’aportació de l’Estat a la Mutualitat General de Funciona-
ris 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, en funció de les 
necessitats de finançament de les respectives mutualitats, 
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 pen-
dents de percepció per aquestes mutualitats, sense que 
es menyscabin les prestacions a càrrec de la respectiva 
entitat. 

Quarta.–La Mutualitat Nacional de Previsió de l’Admi-
nistració Local ha d’aplicar les normes següents: 

a) La base de cotització i la base reguladora o haver 
regulador per a la determinació de les prestacions bàsi-
ques que es modulen en funció d’aquests conceptes retri-
butius són les establertes per a l’Administració civil de 
l’Estat. 

b) Amb efectes des de l’1 de gener de 1984 i per a les 
prestacions que es causin a partir d’aquesta data, la base 
reguladora o haver regulador de les prestacions bàsiques 
no pot ser inferior al que hauria correspost a l’exercici de 
1982, calculat de conformitat amb les regles i quanties de 
sous, triennis, graus i pagues extraordinàries vigents en 
l’esmentat exercici incrementades en un 19,81 per 100. 

c) Les regles de l’Administració de l’Estat establertes 
en aquesta Llei de pressupostos sobre crèdits d’havers 
passius s’apliquen als supòsits anàlegs previstos a la 
legislació aplicable per la Mutualitat Nacional de Previsió 
de l’Administració Local. 

Cinquena.–1. El personal actiu i passiu de les entitats 
relacionades a l’article 2, apartat 2, i de les empreses o 
societats esmentades a l’apartat 1, g) de l’article 9 que, 
estant comprès al camp d’aplicació de la Seguretat Social, 
estigui rebent l’acció protectora obligatòria en la forma a 
què fa referència la disposició transitòria sisena apartat 7, 
de la Llei general de la Seguretat Social, s’ha d’integrar 
durant l’any 1984 als corresponents règims del sistema de 
la Seguretat Social, d’acord amb el que preveu l’esmen-
tada disposició. 

2. La protecció dispensada per aquestes entitats que 
excedeixi la que correspondria per aplicació de les nor-
mes del règim de què es tracti, o que consisteixi en pres-
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Setzena.–Les ajudes i subvencions concedides amb 
càrrec als pressupostos generals de l’Estat, que no hi tin-
guin assignació nominativa ho són d’acord amb criteris 
de publicitat, concurrència i objectivitat en la concessió. 

A aquest efecte, els ministeris corresponents han d’es-
tablir, en el cas que no existeixin, i prèviament a la dispo-
sició dels crèdits, les oportunes normes reguladores de la 
concessió. 

Dissetena.–Al seu venciment i mitjançant la concessió 
de crèdit del Banc d’Espanya als corresponents organis-
mes públics, s’han de cancel·lar els pagarés del Servei 
Nacional de Productes Agraris i les pòlisses de crèdit del 
Banc de Crèdit Agrícola i Crèdit Social Pesquer. 

El Banc de Crèdit Agrícola es fa càrrec de les funcions 
que actualment té l’«Oficina Especial» creada per la Llei 
de 17 de juliol de 1946, i l’Ordre ministerial de 25 de juny 
de 1947. 

Divuitena.–El que disposa aquesta Llei sobre l’aplica-
ció dels articles 59 i 60 de la Llei general pressupostària 
als crèdits del pressupost de despeses, també és aplicable 
als que a nivell de subconcepte figuren a l’annex de l’estat 
de despeses del pressupost de l’Estat, i organismes autò-
noms.

Dinovena.–L’aplicació dels percentatges assenyalats a 
l’article 61 de la Llei general pressupostària, quan es tracti 
de l’execució per anualitats d’obres que siguin competèn-
cia de les confederacions hidrogràfiques, s’ha de fer sobre 
la base del conjunt dels crèdits globals consignats per als 
esmentats organismes en cada exercici en els correspo-
nents capítols d’inversions, tant si el seu finançament prové 
dels crèdits que figuren en el capítol 7 dels pressupostos 
de l’Estat com si deriva dels fons propis dels esmentats 
organismes inclosos en els seus pressupostos. 

vintena.–L’organisme autònom Institut de Tecnologia 
d’Obres Públiques i de l’Edificació», que depèn del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme, passa a denominar-se 
«Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques». 

vint-i-unena.–En l’exercici de 1984, el Govern ha d’ini-
ciar els estudis tendents al possible establiment a les 
Canàries d’una zona lliure bancària. Dels resultats de l’es-
tudi n’ha d’informar la Comunitat Autònoma de Canàries. 

vint-i-dosena.–1. Els funcionaris civils i militars i de 
les forces i cossos de seguretat de l’Estat que resultin inuti-
litzats per al servei o morin, com a conseqüència d’actes 
terroristes, causen en favor seu o en el de les seves famílies 
les pensions extraordinàries previstes als articles 1r i 2n de 
la Llei 9/1977, de 4 de gener, sense que els siguin aplicables 
les limitacions establertes a l’article 12 d’aquesta Llei. 

2. El que disposa el número anterior és aplicable 
amb efectes d’1 de gener de 1984, tant respecte a les pen-
sions causades com a les que es puguin causar el 1984. 

vint-i-tresena.–El Govern ha de presentar a les Corts 
Generals un projecte de llei que modifiqui el règim fiscal 
de la unitat familiar que prevegi adequadament el grava-
men dels rendiments obtinguts pels seus membres. 

vint-i-quatrena.-–Transferències de crèdit a les comu-
nitats autònomes. -1. El Govern ha de remetre a les 
Corts, abans de l’1 d’abril de 1984, un projecte de llei que 
fixi el percentatge de participació de cada comunitat autò-
noma, per a l’exercici de 1984, en la recaptació dels impos-
tos estatals no susceptibles de cessió per garantir el finan-
çament dels serveis transferits fins al 31 de desembre de 
1983.

2. Els crèdits que figuren a la secció 32a de l’estat de 
despeses, «Ens territorials», a favor de les comunitats 
autònomes tenen la consideració de lliurament a càrrec 
dels que resultin de l’aplicació dels percentatges de parti-
cipació a què es refereix el número anterior. 

inversions previst a l’article 21 de la Llei 30/1972, de 22 de 
juliol, sobre règim economicofiscal de les Canàries. 

En l’exercici de 1984, el Govern ha d’enviar a les Corts 
un projecte de llei pel qual es reguli el sistema de deduc-
cions per inversions en la quota de l’impost general sobre 
societats establertes a les Canàries, tenint en compte les 
peculiaritats del règim economicofiscal i la diferent quan-
tia del fons de previsió per a inversions. 

Onzena.–Es prorroga per a l’any 1984 el que estableix 
la disposició addicional novena de la Llei 9/1983, de 13 de 
juliol, de pressupostos generals de l’Estat. 

Dotzena.–A partir de l’1 de gener de 1984 queden 
suprimides les fraccions de pesseta en totes les operaci-
ons reflectides en els documents de tràfic mercantil, així 
com en els documents liquidadors i transaccionals. El 
Govern ha d’adoptar les mesures reglamentàries neces-
sàries per assegurar l’adaptació ordenada de les pràcti-
ques comptables actuals a la nova situació. 

Tretzena.–Els articles 62 i 63 de la Llei del patrimoni de 
l’Estat queden redactats de la manera següent: 

«Article 62. Correspon a aquest departament acordar 
l’alienació quan el valor de l’immoble, segons la taxació 
pericial, no excedeixi els 25 milions de pessetes, i al 
Govern quan, sobrepassant aquesta quantitat, no exce-
deixi els 200 milions de pessetes. 

Els béns valorats en més de 200 milions de pessetes 
només poden ser alienats mitjançant una llei. 

Article 63. L’alienació dels béns immobles s’ha de fer 
mitjançant subhasta pública, excepte quan el Consell de 
Ministres, a proposta del d’Economia i Hisenda, n’acordi 
l’alienació directa. 

Quan es tracti de béns d’un valor inferior a 5 milions 
de pessetes, l’alienació directa pot ser acordada pel minis-
tre d’Economia i Hisenda.» 

Catorzena.–Es consideren societats estatals, als efec-
tes de la Llei general pressupostària: 

a) Les societats mercantils en què el capital, la parti-
cipació, directa o indirecta, de l’Administració de l’Estat o 
dels seus organismes autònoms sigui majoritària. 

b) Les entitats de dret públic, amb personalitat jurí-
dica, que per llei hagin d’ajustar les seves activitats a l’or-
denament jurídic privat. 

Quinzena.–1. Als afectes de fer les actuacions de con-
trol financer previstes a l’article 17 de la Llei general pres-
supostària, la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat ha d’elaborar un pla anual d’auditories, en què 
s’han d’incloure la totalitat dels organismes autònoms i 
de les societats estatals. Per a la seva execució es pot 
demanar la col·laboració d’empreses privades d’audito-
ria, que s’han d’ajustar a les normes i instruccions que 
determini el dit centre directiu, el qual pot fer les revisions 
i els controls de qualitat que consideri oportuns. Per 
demanar aquesta col·laboració és necessària una ordre 
del ministre d’Economia i Hisenda en què s’especifiqui la 
insuficiència dels serveis de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat que justifiqui la col·laboració. 

2. La Intervenció General de l’Administració de l’Es-
tat ha de determinar els actes, documents o expedients 
sobre els quals la funció interventora, a què es refereixen 
els articles 16 i 93 de la Llei general pressupostària, pot 
ser exercida sobre una mostra i no sobre el total de la 
població. Aquest centre ha de determinar, així mateix, els 
procediments a aplicar per a la selecció, identificació i 
tractament de la mostra, de manera que es garanteixi la 
fiabilitat i l’objectivitat de la informació, i proposar la 
presa de decisions que puguin derivar de l’exercici 
d’aquesta funció. 
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establert de conformitat amb els programes d’actuaci-
ons. 

2. Transferències de crèdit del concepte 23.11.161 del 
pressupost del Ministeri de Transports, Turisme i Comuni-
cacions, als articles 11 i 12 del mateix servei, per donar 
compliment al que estableix la disposició final tercera de 
la Llei 41/1979. 

3. Transferències de crèdit del concepte 23.11.181 del 
Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions als arti-
cles 11 i 12 del mateix servei, així com les que siguin 
necessàries entre conceptes dels esmentats articles, com 
a conseqüència del compliment del que estableix la dis-
posició final tercera de la Llei 41/1879 i en virtut del canvi 
de situació administrativa del personal de complement 
que presti serveis docents a l’Escola Nacional d’Aeronàu-
tica. 

4. Transferències de crèdit del concepte 23.07.621, 
programa 255 del Ministeri de Transports, Turisme i Comu-
nicacions, al concepte 23.07.257. 

5. Transferències de crèdit al concepte 23.04.172 del 
Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, des de 
tots els conceptes dels articles 11 i 12 del mateix servei, 
quan sigui necessari com a conseqüència de retard en la 
provisió de plantilles. 

6. Transferències de crèdit del concepte 31.02.128, 
«Despeses de diversos ministeris», fins i tot mitjançant la 
creació de nous conceptes que sigui procedent en les 
diferents seccions, que també es poden adscriure per 
acord del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

7. Transferències de crèdit del concepte 31.02.128, 
mitjançant la creació de conceptes nous, quan sigui pro-
cedent a les diferents seccions- i s’hi poden adscriure els 
crèdits per acord del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

8. Transferències de crèdit del concepte 31.02.241, 
«Despeses de diversos ministeris», a les diferents secci-
ons, i es poden adscriure pel Ministeri d’Economia i 
Hisenda. 

9. Transferències del crèdit 31.02.257, fins i tot amb la 
creació, si s’escau, dels conceptes necessaris a les dife-
rents seccions, i es poden adscriure per acord del Minis-
teri d’Economia i Hisenda si la quantia de l’operació no 
supera els 10 milions de pessetes. 

10. Les modificacions necessàries en el pressupost 
del Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial 
(CEDETI), per adaptar-lo al que disposen l’article 36 i la 
disposició final primera del Reial decret llei 8/1983, de 30 
de novembre. 

B) A autoritzar pel Consell de Ministres, a proposta del 
ministre d’Economia i Hisenda: 

1. Transferències de crèdit entre els conceptes 442 i 
473 del servei 01 del programa 243, «Reconversió indus-
trial», del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

2. Transferències de crèdit del concepte 21.01.434 del 
programa 217 del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, al concepte 21.01.434. 

3. Transferències de crèdit del concepte 21.010.435, 
del programa 222 del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, al concepte 21.01.434. 

4. Transferències de crèdit del concepte 21.08.473 del 
programa 224 del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació al concepte 21.07.472. 

5. Transferències de crèdit o adscripcions, si s’escau, 
del concepte 31.02.257, «Despeses de diversos ministe-
ris», quan la quantia de l’operació estigui compresa entre 
10 i 25 milions de pessetes. 

6. Transferència de crèdit dels conceptes del capítol 
quart del servei 02, de la secció 31, o adscripció, si s’es-
cau, fins i tot, amb la creació de nous conceptes al capítol 
quart de les diferents seccions i serveis. 

7. Transferències de crèdit fins i tot amb la creació de 
conceptes nous o adscripció, dels consignats en tots els 
conceptes del capítol 6 del servei 02 de la secció 31, «Des-

DISPOSICIÓ TRANSITòRIA

Les partides pressupostàries incloses a la secció 33a i 
que corresponguin a competències pendents d’assumir 
per les comunitats autònomes i mentre no sigui efectiva 
la seva assumpció, per aquestes, les gestiona l’organisme 
o ministeri de procedència de la competència, que ha de 
donar compte, en tot cas, de la seva gestió a la comunitat 
autònoma afectada. 

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–S’autoritza el Govern per afectar al Pla d’ocu-
pació rural crèdits destinats al finançament del programa 
d’inversions publiques, així com a fixar les condicions de 
contractació i les característiques del col·lectiu de treba-
lladors a ocupar en l’execució d’aquests projectes. 

Segona.–S’autoritza el Govern per establir un procedi-
ment que permeti compensar l’import dels dèbits i crèdits 
recíprocs que hi ha entre l’Administració central i instituci-
onal, Seguretat Social, empreses publiques, corporacions 
locals i altres ens públics, amb subjecció en tot cas al prin-
cipi de pressupost brut establert a l’article 58 de la Llei 
general pressupostària. 

En el cas que el titular dels crèdits sigui la Seguretat 
Social, el procediment que s’habiliti ha de permetre 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. 

Tercera.–S’autoritza el Govern perquè, a proposta con-
junta dels ministeris d’Economia i Hisenda i Cultura, 
modifiqui la subvenció a l’organisme autònom Mitjans de 
Comunicació Social de l’Estat, en funció del procés de dis-
solució de l’esmentat organisme, sobre la base del que 
disposa la Llei 11/1982, de 13 d’abril. 

Quarta.–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. 

Cinquena.–S’autoritza el Tribunal de Comptes per con-
vocar i fer un concurs entre funcionaris de carrera de l’Ad-
ministració de l’Estat, institucional i local, a fi que els fun-
cionaris 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 ser més de 
quinze, queden en situació de supernumeraris en els cos-
sos de procedència, i passen a percebre la totalitat de les 
seves retribucions pel Tribunal de Comptes, en els pressu-
postos del qual han de figurar sota la rubrica de «Funcio-
naris sense escalafó al servei del Tribunal de Comptes». 

Sisena.–S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda 
a instrumentar en els crèdits de despeses de personal les 
modificacions pressupostàries necessàries per ajustar 
aquests crèdits als efectius existents l’1 de gener de 1984, 
en els diferents programes, serveis i organismes. 

Setena.–El Govern ha de dictar les disposicions perti-
nents que regulin uniformement el règim de valoracions 
aplicables avui a les diverses categories impositives. 

ANNEX I

Modificacions pressupostàries especials

Amb independència de les modificacions pressupos-
tàries previstes als articles 40 a 45 d’aquesta Llei, s’auto-
ritzen les modificacions pressupostàries següents: 

A) A autoritzar pel Ministeri d’Economia i Hisenda: 

1. Transferències del crèdit 20.10.611 del programa 
179 del Ministeri d’indústria i energia, al concepte 257, per 
desenvolupar el programa d’actuacions mediambientals 



Suplement núm. 5 Any 1983 165

b) Les relatives a distribucions de beneficis realitza-
des d’acord amb les normes vigents per a l’organisme. 

c) Les destinades a dotar els fons de previsió i amor-
tització. 

d) Els previstos per a subvencions corrents, quan 
estiguin prèviament restablerts, que s’hagin de fixar en 
funció dels ingressos realitzats. 

3. Els crèdits que siguin necessaris en els pressupos-
tos dels organismes, com a conseqüència de les operaci-
ons financeres que es detallen a l’annex Iv, així com les 
repercussions que en aquests pressupostos tinguin les 
operacions de transferències que autoritza aquesta Llei i 
la Llei general pressupostària. 

2n  Aplicables a les seccions i als organismes que s’in-
diquen: 

1. A la secció «Deute públic», els que es destinin al 
pagament d’interessos, amortització de principal i despe-
ses derivades del deute públic, considerat en els termes 
continguts a l’article 101 de la Llei general pressupostària. 
Els pagaments indicats s’apliquen sigui quin sigui el ven-
ciment a què corresponguin, als respectius crèdits de 
l’exercici econòmic de 1984. 

2. A la secció «Classes passives», els relatius a obli-
gacions de classes passives, tant per meritacions corres-
ponents a l’exercici corrent, com a exercicis anteriors. 

A la secció 14, «Ministeri de Defensa», els crèdits del 
servei 07 per al pagament de les obligacions que derivin 
de l’aplicació de la Llei 20/1981, de 6 de juliol, de creació 
de reserva activa. 

A la secció 12, «Ministeri d’Afers Exteriors», a la par-
tida 12.13.493 que, amb caràcter de transferències cor-
rents 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 les quals Espanya parti-
cipi.

A la secció 12, «Ministeri d’Afers Exteriors», b): la par-
tida 12.4.491 (secció 12, servei 4, capítol 4, article 49, con-
cepte 491) que amb caràcter de transferències corrents i 
dins dels recursos pressupostaris per a la Direcció Gene-
ral del Servei Exterior es dediquen com a contribució a les 
accions compreses dins el Conveni internacional d’ajuda 
alimentària. 

3. A la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda», 
els destinats al pagament dels premis de cobrança de les 
contribucions, impostos i arbitris la recaptació dels quals 
és a càrrec de la Hisenda pública i al de premis o partici-
pacions en funció de la recaptació en les condicions que 
els mateixos conceptes determinin, així com el dels efec-
tes timbrats. bitllets, llistes i altres documents que pugui 
requerir l’administració i cobrança de contribucions i 
taxes de l’Estat. 

4. A la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda», 
els destinats a subvencionar l’Institut de Crèdit Oficial per 
a operacions derivades del Reial decret llei 6/1982, així  
com per atendre les finalitats previstes a la Llei 11/1983. 

5. A la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda», 
els destinats al pagament de les obligacions que derivin 
de l’article 2n 1 de la Llei 53/1980, de 20 d’octubre, i de 
l’article 4t de la Llei 10/1970, de 4 de juliol. 

6. A la secció 16, «Ministeri de l’Interior», els desti-
nats al pagament d’indemnitzacions, en aplicació del que 
disposa el Reial decret llei 3/1979, així com els que 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. 

7. En el pressupost de l’organisme autònom Patronat 
de Promoció de la Formació Professional, els crèdits des-
tinats als fins que aquest finança amb fons procedents de 
la quota de formació professional. 

peses de diversos ministeris», als conceptes del capítol 6 
de les diferents seccions i serveis. 

8. Transferències entre si de tots els conceptes del 
servei 02, de la secció 31, «Despeses de diversos ministe-
ris», sigui quin sigui el capítol al qual pertanyi, de la 
mateixa manera, pot autoritzar les transferències als con-
ceptes del servei 02 de la secció 31, i s’han d’habilitar a 
aquest efecte els conceptes que siguin necessaris de les 
dotacions no utilitzades en els programes de les diferents 
seccions per a la seva reassignació. 

ANNEX II

Crèdits ampliables

Es consideren ampliables fins a una suma igual a les 
obligacions el reconeixement de les quals sigui preceptiu, 
previ el compliment de les formalitats legalment establer-
tes o que s’estableixin, els crèdits que, inclosos en el pres-
supost general de l’Estat, en els organismes autònoms i/o 
en els altres ens públics aprovats per aquesta Llei, es 
detallen a continuació: 

1r Aplicable a totes les seccions i programes del pres-
supost de l’Estat i dels organismes estatals: 

1. Els destinats a satisfer: 
a) La indemnització per residència que meriti el per-

sonal 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’apor-
tació de l’Estat al règim de previsió social dels funcionaris 
públics, civils o militars, establerts per les lleis 28/1975 i 
29/1973, 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 lleis 23/1977 
d’1 d’abril, i 31/1977, de 2 de juny. 

c) Els triennis derivats del còmput del temps de ser-
veis realment prestats a l’Administració. 

d) Les dotacions de personal que hagin estat mino-
rades en els respectius crèdits per les vacants existents o 
pel retard en la provisió d’aquestes, en la mesura que 
aquestes vacants siguin cobertes de conformitat amb la 
legislació aplicable o estiguin afectes a serveis de l’Admi-
nistració central o perifèrica de l’Estat transferits a les 
comunitats autònomes. 

e) Els crèdits destinats al pagament del personal 
laboral, quan requereixin ser incrementats com a conse-
qüència d’elevacions salarials disposades durant l’exer-
cici o en exercicis anteriors per modificació del salari 
mínim interprofessional o estiguin imposats 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 respectius pressupostos. 

La dotació dels crèdits a què es refereixen aquests 
apartats és estimativa i la seva disponibilitat queda supe-
ditada a la xifra d’ingressos que s’obtinguin per cadas-
cuna de les taxes o exaccions parafiscals que els modu-
lin. 

g) Les prestacions reglamentàries i obligatòries del 
règim de previsió dels funcionaris públics. 

2. Les dotacions que es detallen a continuació, refe-
rides exclusivament a organismes autònoms de caràcter 
comercial, industrial o financer: 

a) Aquelles la quantia de les quals estigui determi-
nada en funció dels recursos finalistes efectivament obtin-
guts 
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15. A la secció 32, ens territorials, els destinats al 
pagament de:

a) Participació de les corporacions locals en impos-
tos de l’Estat, en funció de la recaptació obtinguda el 1983 
i només en la mesura que exigeixi la liquidació definitiva 
dels lliuraments a compte en l’esmentat exercici.

b) Altres drets legalment establerts o que s’establei-
xin a favor de les corporacions locals, habilitant a aquest 
efecte, si és necessari, els conceptes corresponents.

c) Transferències a comunitats autònomes pel major 
import de la quantificació provisional o definitiva del cost 
efectiu dels serveis transferits, sobre el crèdit consignat 
en aquesta secció, quan aquesta diferència no aparegui 
dotada formant part dels crèdits del departament o orga-
nisme d’on procedeixin les competències.

3r Crèdits ampliables en el pressupost de la Segure-
tat Social;

1. Els destinats al pagament de pensions de tot tipus, 
subsidis per incapacitat laboral transitòria o invalidesa 
provisional, prestacions de protecció a la família establer-
tes per reglament, els lliuraments únics, els subsidis de 
recuperació, sempre que en aquests dos últims casos 
estiguin establerts per reglament i sigui obligatori i no 
graciable el seu pagament 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 farmacèu-
tics procedents de receptes mèdiques.

4. La indemnització per residència que meriti el per-
sonal 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 requereixin 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 tre-
ball, 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 obtin-
guda i que dotin conceptes específics en el pressupost de 
despeses.

ANNEX III

Normes de gestió i control dels crèdits pressupostaris afec-
tats pels serveis transferits a les comunitats autònomes

1r Abans del dia 30 d’abril de l’any 1984 s’han de fer 
les operacions necessàries per diferenciar els crèdits pres-
supostaris afectats pels traspassos de serveis a les comu-
nitats autònomes, realitzats fins al 31 de desembre de 
1983, i que formen part del cost efectiu dels serveis trans-
ferits amb la necessària informació simultània sobre:

a) Ministeri o organisme encarregat de la gestió 
pressupostària en l’origen.

b) Comunitat autònoma afectada.
c) Capítol del pressupost de despeses afectat.
d) Quantificació dels crèdits segons la naturalesa de 

la despesa.
e) Referència al reial decret de transferència i matè-

ria transferida.

2n Els crèdits pressupostaris a què fa referència la 
norma anterior només poden ser utilitzats per al seu paga-
ment per transferència a cada comunitat autònoma, per 
procedir a la seva anul·lació en la forma que s’estableixi, 
o per cobrir les despeses necessàries per compte d’aquests 
ens territorials fins que es produeixi l’efectiva assumpció 

8. A la secció 19, «Ministeri de Treball i Seguretat 
Social»: 

a) Els destinats a subvencionar l’organisme autò-
nom Institut Nacional d’Ocupació, per completar els recur-
sos aportats per l’Estat a les prestacions de desocupació, 
segons la participació que li correspon en els pagaments 
que hi hagi en aquesta contingència, facultat que és exten-
siva quant a la repercussió que en el pressupost de l’indi-
cat organisme hagin de tenir la recepció d’aquestes sub-
vencions i de tots els recursos que rebi per a la mateixa 
finalitat en funció de la legislació vigent sobra la contin-
gència de desocupació. 

b) El crèdit 17.01.257.1 per al pagament de les obliga-
cions que deriven de l’article 56.5 de la Llei 8/1980, Estatut 
dels treballadors. 

c) En el pressupost de l’organisme autònom Fons de 
Garantia Salarial, el crèdit destinat a atendre les obligaci-
ons que li imposa la Llei 8/1980, de l’Estatut dels treballa-
dors, finançat amb lliuraments de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social a compte de la quota establerta a 
aquest efecte. 

10. A la secció 20, «Ministeri d’Indústria i Energia», 
els conceptes 20.06.472 poden ser ampliats en funció de 
les previsions del contracte programa i possibles desvia-
cions que es produeixin amb relació a aquest. 

11. A la secció 23, «Ministeri de Transports, Turisme i 
Comunicacions», els destinats al pagament de les atenci-
ons següents: 

a) Despeses de transferències, certificacions, segells, 
girs i altres d’anàlegs dels Serveis de Gir Nacional. 

b) Indemnitzacions reglamentàries per pèrdues o 
sostraccions de correspondència, certificada o assegu-
rada, de fons i efectes del gir i altres derivats amb relació 
a expedients que es resolguin dins de l’exercici. 

c) Comptes de vals respostes i pagaments de saldos 
de correspondència internacional i dels drets per expedi-
ció de girs internacionals, les garanties dels quals es tan-
quin o es liquidin dins l’exercici. 

d) Saldos de la correspondència telegràfica, radiote-
legràfica o telefònica intencional o interior, els comptes 
dels quals es liquidin durant l’exercici. 

e) Anivellament del capital del gir pels menyscaptes 
soferts a causa d’extraviaments, frau, robatori o incidèn-
cia del servei. 

12. A la secció 24, «Ministeri de Cultura», el destí a 
dotar el Fons de Protecció a la Cinematografia i el 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 la xifra de l’es-
mentat crèdit. 

13. A la secció 26, «Ministeri de Sanitat i Consum», 
en el pressupost de l’organisme autònom Administració 
Institucional de la Sanitat Nacional, els subconceptes 02 i 
03 del concepte 257, «Despeses diverses», aquests crèdits 
es poden ampliar per l’import dels ingressos obtinguts en 
la venda dels productes, sense que en cap cas el crèdit 
disponible superi el dotat inicialment. 

14. A la secció 31, «Despeses de diversos ministe-
ris»: 

a) El concepte 31.02.241 «Dietes, locomoció i tras-
llats». 

b) El concepte 31.02.868 «Bestretes reintegrables als 
funcionaris traslladats a les comunitats autònomes». 

c) El concepte 31.07.471 «Cobertura, pèrdues en els 
préstecs excepcionals a l’empara de l’article 37 de la Llei 
de crèdit oficial». 

d) El concepte 31.07.472 «Cobertura, pèrdues en els 
crèdits per al desenvolupament ramader, a l’empara dels 
convenis amb el BIRD». 



Suplement núm. 5 Any 1983 167

la gestió de crèdits i finançament d’obligacions és l’esta-
blert amb caràcter general per a la resta de comunitats 
autònomes de règim comú.

Els romanents que es generin com a conseqüència 
dels mecanismes de gestió dels esmentats crèdits són 
objecte d’anul·lació automàtica en finalitzar l’exercici eco-
nòmic, sense perjudici que el Ministeri d’Economia i 
Hisenda pugui acordar les incorporacions de crèdit que, si 
s’escau, siguin procedents, al pressupost de l’Estat de 
l’exercici següent, prèvia justificació i liquidació de les 
diferències que en resultin.

Mensualment s’ha de proposar, per la Direcció Gene-
ral de Coordinació amb les Hisendes Territorials a la Direc-
ció General del Tresor, que amb càrrec als conceptes habi-
litats a aquest efecte a la secció 32 es procedeixi a 
comptabilitzar i realitzar els pagaments necessaris, mit-
jançant l’expedició dels documents comptables correspo-
nents, de manera que les comunitats autònomes disposin 
dins els  primers dies de cada mes dels mitjans financers 
per a la cobertura de les obligacions que hagin de ser 
finançades amb càrrec als pressupostos de l’Estat i dels 
seus organismes autònoms.

5è A les altres comunitats autònomes, fins que no 
s’instrumenti el seu finançament pels sistemes regulats a 
la norma anterior, el règim aplicable queda configurat de 
la manera següent:

a) A la gestió i control pressupostari li són aplicables 
el que disposa la norma primera.

b) Quant a la dotació de mitjans financers, és neces-
sari atenir-se al que disposa la norma quarta, excepte pel 
que fa als tributs cedits.

c) Respecte a la gestió i pagament d’obligacions, 
s’ha de tenir en compte el següent:

1. Llevat que la comunitat autònoma disposi el con-
trari, les nòmines de personal segueixen sent confeccio-
nades materialment pels serveis de l’Administració cen-
tral i institucional per ser trameses a les respectives 
comunitats autònomes, a les quals correspon fer el paga-
ment material.

2. Els actes de control i fiscalització en les seves dife-
rents fases també és competència de les comunitats autò-
nomes respecte als tràmits posteriors a les transferències 
dels mitjans financers. A aquests efectes, l’Administració 
central ha de subministrar a cada comunitat autònoma els 
antecedents necessaris relatius als expedients de perso-
nal, amb l’antelació necessària perquè no es produeixin 
retards en el compliment puntual d’aquestes obligacions.

6è Tots els crèdits afectats als serveis transferits tant si 
figuren inicialment consignats en els estats de despeses 
del pressupost del mateix Estat, com en els dels seus 
organismes autònoms, són transferits pels seus imports 
bruts a la secció 32 del pressupost de l’Estat i els gestiona 
la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Ter-
ritorials.

Els diversos ministeris i organismes autònoms s’han 
d’abstenir de fer transferències directes a les comunitats 
autònomes per al finançament del cost efectiu dels ser-
veis transferits, i han de procurar, així mateix, que les ope-
racions de modificació de crèdit permetin situar a la sec-
ció 32 amb l’antelació suficient les dotacions de crèdits 
destinats a la seva cobertura.

7è Els organismes autònoms que principalment es 
financen per la via de la subvenció a través dels pressu-
postos generals de l’Estat deixen de percebre-la en una 
quantia igual al cost efectiu dels serveis traspassats (cost 
brut-recaptació per taxes i altres ingressos directament 
afectats a les transferències realitzades, si s’escau), quan-
tia que es destina a la cobertura del finançament dels crè-
dits que simultàniament s’habilitin a la secció 32 del pres-
supost de l’Estat.

Perquè la recaptació de taxes i altres ingressos direc-
tament afectats a les transferències realitzades, exclosa la 

dels mitjans i personal inclosos a cada reial decret de 
transferència.

Als efectes del que disposa el paràgraf precedent, es 
considera que els crèdits afectats als serveis traspassats 
només es poden destinar a cobrir les despeses que es 
generin en el territori de la comunitat autònoma correspo-
nent, i no poden ser objecte de cap altra atribució territo-
rial diferent, que no sigui conseqüència de disposicions 
legals amb rang suficient o que expressament modifiquin 
els reials decrets de transferència, llevat dels casos en què 
es disposi de la conformitat expressa dels òrgans del 
Govern del respectiu ens territorial o sigui necessari esta-
blir compensacions per excessos en la recaptació de taxes 
i altres ingressos afectats al cost dels serveis transferits.

Les instruccions d’aquesta norma són aplicables a la 
totalitat de les despeses incloses en el cost efectiu encara 
que la comunitat autònoma corresponent no administri 
de manera immediata els crèdits oportuns.

3r El sistema tradicional foral de concert o conveni 
econòmic exclou del règim general de finançament la 
Comunitat Autònoma del País Basc i la Comunitat Foral 
de Navarra. No obstant això, els organismes autònoms 
que tinguin mitjans financers que no depenen del finan-
çament a través del pressupost de despeses de l’Estat, i 
que com a conseqüència de les competències assumides 
per les esmentades comunitats autònomes hagin de fer 
transferències financeres a aquestes, s’han d’atenir al que 
disposen les normes 7a i 8a.

A aquests efectes es considera:
a) Que el que preveu la norma primera que afecti els 

serveis i organismes de l’Estat i que sigui aplicable a totes 
les comunitats autònomes s’instrumenta, si s’escau, per 
al País Basc i Navarra, exclusivament per a l’exercici pres-
supostari en què s’assumeixin les competències corres-
ponents, i els crèdits s’han de quantificar mitjançant el 
sistema general establert per al càlcul de les càrregues 
assumides.

b) Que els organismes autònoms que no rebin en 
exclusiva dels pressupostos de l’Estat els fons necessaris 
per a la gestió dels serveis transferits, han d’instrumentar 
els sistemes que siguin aplicables al règim general de 
finançament, incloent-hi els de gestió i control pressupos-
taris, per tal de fer les transferències financeres que siguin 
procedents a favor del País Basc i Navarra, a través de la 
secció 32 del pressupost de despeses de l’Estat.

4t Les comunitats autònomes que tinguin cedits o a 
les quals se cedeixin el 1984 els tributs a què es refereix la 
Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, i el seu respectiu 
estatut d’autonomia, es fan càrrec del pagament i la ges-
tió de totes les obligacions inherents a l’Administració 
dels mitjans transferits, tant personals com materials, 
afectes als serveis traspassats a les mateixes comunitats 
fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Fins que no s’aprovi per llei la participació de les 
comunitats autònomes en els tributs de l’Estat, se segueix 
el sistema de control i gestió establert a la norma primera, 
i ha de ser objecte de transferència financera a través de 
la secció 32 únicament la part relativa a la quantificació 
provisional o definitiva del cost efectiu dels serveis trans-
ferits.

De l’import total de crèdits, que han de constar en 
aquesta secció pels seus imports íntegres, se n’han de 
deduir:

a) Les taxes afectades al cost dels serveis transferits 
en tot o en part, que no siguin recaptades i gestionades a 
nivell centralitzat o per altres organismes autònoms.

b) L’import estimat de la recaptació per tributs 
cedits.

Si al llarg de l’exercici econòmic es transfereixen nous 
serveis, el sistema transitori que s’ha d’aplicar respecte a 
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ingressos, la Direcció General de Coordinació amb les 
Hisendes Territorials ha de procedir a expedir els OP cor-
responents per cobrir el finançament dels serveis transfe-
rits de cada comunitat per l’import net resultant, una 
vegada deduïda la recaptació.

10è Quan com a conseqüència del traspàs de servei a 
les comunitats autònomes s’hagin d’administrar pels 
esmentats ens subvencions o transferències a favor de 
tercers, ja siguin corrents o de capital, els fons correspo-
nents als efectes del seu finançament s’han de situar a 
disposició d’aquelles a proposta del ministeri o organisme 
autònom corresponent; mitjançant la realització de les 
pertinents operacions d’ordenació de despeses i paga-
ments amb càrrec als crèdits consignats en els seus res-
pectius estats de despeses que a aquest efecte s’habili-
tin.

En cas que algun organisme autònom financi transitò-
riament part dels esmentats crèdits amb l’import de taxes 
i altres ingressos afectats als serveis transferits, prèvia-
ment a la tramitació dels expedients ha de sol·licitar al 
Ministeri d’Economia i Hisenda que es procedeixi a trans-
ferir del compte general del Tresor els fons necessaris per 
a cobertura de la part de les obligacions que no poden ser 
cobertes pels altres instruments de finançament de l’orga-
nisme, amb l’informe previ de la Direcció General de 
Coordinació amb les Hisendes Territorials.

El dit informe ha de ser evacuat a la vista de les certi-
ficacions de comptabilitat trameses per les respectives 
comunitats autònomes, amb la finalitat de determinar si 
hi ha un excés de fons recaptats sobre el cost brut dels 
serveis transferits i finançats amb els ingressos que s’as-
senyalen a la norma novena anterior.

Els organismes autònoms que desenvolupen progra-
mes d’inversions que es finançaven en tot o en part amb 
ingressos propis que deguin el seu objecte de transferèn-
cia a les comunitats autònomes s’han d’abstenir d’execu-
tar les corresponents inversions sense assegurar prèvia-
ment el seu finançament total o parcial amb càrrec als 
pressupostos generals de l’Estat fins a la seva cobertura 
total.

11è Finalitzat l’exercici econòmic, s’ha de publicar una 
liquidació respecte als serveis no finançats mitjançant un 
percentatge de participació en els ingressos de l’Estat de 
tots els lliuraments financers realitzats, tant si formen part 
del cost efectiu com si no, tenint en compte la recaptació 
que s’obtingui en el respectiu territori fins al tancament 
de l’exercici  dels tributs cedits i de les taxes i altres ingres-
sos afectats als serveis transferits que gestioni cada comu-
nitat. Del còmput d’aquests ingressos en queden excloses 
les multes i sancions que en l’exercici dels poders públics 
que tinguin les comunitats imposin a les persones, insti-
tucions o empreses per infraccions comeses en el seu ter-
ritori respectiu.

A aquests efectes s’han d’utilitzar com a base docu-
mental els antecedents següents:

a) Les certificacions d’ingressos rebudes de les 
comunitats autònomes.

b) Les certificacions dels serveis de comptabilitat 
dels respectius ministeris, respecte als lliuraments finan-
cers realitzats per subvencions corrents i de capital a cada 
comunitat autònoma.

c) Les dades referents a les modificacions de crèdits 
a nivell de concepte pressupostari amb classificació orgà-
nica i econòmica com a conseqüència del desenvolupa-
ment del procés autonòmic en el present exercici.

d) Les dades sobre la distribució geogràfica dels crè-
dits per finançar subvencions corrents i de capital que 
donin origen a l’Administració de fons per part de les 
comunitats autònomes.

e) Els compromisos adquirits amb càrrec als crèdits 
consignats en el Fons de Compensació Interterritorial.

corresponent a multes i sancions, pugui ser objecte de 
consideració en la tramitació del corresponent expedient 
de modificació de crèdits, ha de ser objecte de justificació 
d’aquest aspecte en forma de certificació expedida per 
l’òrgan de comptabilitat corresponent, amb el  vistiplau 
de l’interventor delegat, sobre la base fins i tot dels movi-
ments registrats en els corresponents comptes bancaris, 
si no hi ha cap altra forma de control i verificació.

En conseqüència, els expedients de modificació de 
crèdits que es transfereixin a la secció 32 del pressupost 
han de ser finançats amb baixes simultànies en la subven-
ció de l’Estat i en els pressupostos d’ingressos i despeses 
dels organismes autònoms per idèntica quantia, excepte 
quan la subvenció rebuda per l’organisme dels pressu-
postos generals de l’Estat sigui inferior al cost efectiu dels 
serveis traspassats, cas en què la baixa en els seus estats 
d’ingressos i despeses s’ha de fer per un import superior 
fins a assolir el cost brut dels serveis transferits, en tot 
cas.

Per l’import de les sancions i multes en la part que 
financen directament les competències transferides i prè-
via justificació d’aquest en la forma prevista per als altres 
ingressos, s’ha de procedir a transferir a la secció 32 una 
quantia equivalent amb càrrec als crèdits destinats a la 
cobertura de les insuficiències generals que apareixen 
habilitats a la secció 32 del pressupost de despeses de 
l’Estat, i a donar una baixa simultània en els estats d’in-
gressos de l’organisme corresponent per la mateixa quan-
tia.

8è En cas que els recursos destinats al finançament de 
les transferències de serveis no siguin objecte d’afectació 
al servei transferit com a conseqüència de les característi-
ques especials dels serveis o per la seva forma de gestió, 
els organismes autònoms que no rebin subvencions a tra-
vés del pressupost de despeses de l’Estat o aquestes 
siguin insuficients, i encara que en els dos supòsits es 
rebin d’altres organismes, han de procedir a donar de 
baixa els crèdits afectats per les transferències de serveis 
i habilitar un crèdit pel mateix import en el capítol quart 
dels seus respectius pressupostos, que s’ha d’utilitzar per 
procedir al seu ingrés efectiu a la Direcció General del Tre-
sor i Política Financera.

A aquests ingressos se’ls ha de donar l’aplicació cor-
responent en el capítol quart del pressupost d’ingressos 
de l’Estat —concepte «Transferències d’organismes autò-
noms administratius»— o —concepte «Transferències 
d’organismes autònoms comercials, industrials o finan-
cers»—, segons els casos.

A la vista dels justificants originals de l’ingrés, que 
s’ha de fer efectiu utilitzant el model autoritzat a aquest 
efecte per la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat que disposa de taló complementari d’habilitació de 
crèdit, s’ha de procedir a fer les oportunes modificacions 
pressupostàries a la secció 32 del pressupost de despeses 
de l’Estat.

Tant en cas que les modificacions pressupostàries 
afectin els serveis de l’Estat com els organismes autò-
noms, els corresponents expedients tenen inexcusable-
ment la consideració d’urgència en tots els seus tràmits, 
sigui quin sigui l’òrgan encarregat de realització i amb 
referència a la data d’assumpció de les competències 
transferides per part de les comunitats autònomes.

9è Als efectes del que disposa la norma onzena 
següent i dins els cinc primers dies de cada mes, les 
comunitats autònomes que administrin, gestionin i dispo-
sin de taxes i altres ingressos afectats a la cobertura del 
cost dels serveis transferits, han d’enviar a la Direcció 
General de Coordinació amb les Hisendes Territorials la 
informació de la recaptació líquida obtinguda el mes ante-
rior, encara que aquesta sigui negativa o igual a zero.

Una vegada rebuda aquesta informació, que ha de 
consistir en certificacions de comptabilitat sobre la recap-
tació líquida obtinguda per cadascuna de les taxes i altres 
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Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme:
— Confederació Hidrogràfica del Tajo: 83.326.000 pes-

setes.
— Mancomunitat dels Canals del Taibilla: 10.000.000 

de pessetes.
— Patronat de Cases de Funcionaris i Empleats del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme: 1.650.000000 de 
pessetes.

Ministeri d’Educació i Ciència:
— Patronat de Cases: 3.186.800.000 pessetes. 

Ministeri de Treball i Seguretat Social:
— Patronat d’Habitatges: 53.000.000 de pessetes.

Ministeri d’Indústria i Energia:
— Institut Nacional d’Indústria: 130.273.000.000 de 

pessetes.

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació:
— Servei Nacional de Productes Agraris: 16.100.000.000 

de pessetes.
— Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament 

Agrari: 11.340.000.000 de pessetes.

Ministeri de la Presidència:
— Patronat de Cases de Funcionaris: 458.000.000 de 

pessetes.

Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions:
— Patronat de Cases de Correus: 1.870.810.000 pesse-

tes.

Ministeri de Cultura:
— Patronat de Cases de Funcionaris: 370.630.000 pes-

setes.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

vaquèira-Beret, 28 de desembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,  
FELIPE GONzÁLEz MÁRQUEz

(En el suplement annex en castellà, de sis fascicles, es publi-
quen els quadres resum dels pressupostos generals de l’Estat per 
a 1984.)

f) Les dades oficials sobre la recaptació líquida dels 
tributs cedits a cada comunitat autònoma.

g) Els altres antecedents que particularment es con-
siderin necessaris en cada cas per justificar qualsevol altra 
partida que pugui ser inclosa en la liquidació correspo-
nent.

Els antecedents han de ser objecte de tramesa a la 
Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territo-
rials, la qual els ha de posar a disposició de les comissi-
ons de liquidació corresponents que a aquest efecte es 
constitueixin.

Les liquidacions han de quedar ultimades abans del 
30 de novembre de 1985, prenent com a referència les 
obligacions contretes i els pagaments realitzats en el perí-
ode d’ampliació i la recaptació líquida dels tributs cedits i 
de les taxes i altres ingressos afectats al cost dels serveis 
transferits compresos tant els ingressos del pressupost 
corrent com els residus de pressupostos tancats.

Si com a conseqüència dels resultats de la liquidació 
s’han de produir transferències financeres a les comuni-
tats, aquestes s’han d’imputar als crèdits que s’han d’ha-
bilitar a aquest efecte a la secció 32 del pressupost, fins a 
la cobertura total de les obligacions respectives.

ANNEX IV

Operacions de crèdit autoritzades als organismes autònoms

Ministeri de Defensa:

— Patronat de Cases de l’Aire: 1.670.000.000 de pesse-
tes.

— Patronat de Cases Militars: 4.500.000.000 de pesse-
tes.

— Patronat de Cases de l’Armada: 2.305.800.000 pes-
setes.

— Servei Militar de Construccions: 510.000.000 de 
pessetes.

Ministeri d’Economia i Hisenda:
— Institut de Crèdit Oficial: 85.000.000.000 de pesse-

tes.
— Consorci de Compensació d’Assegurances: 

30.000.000.000 de pessetes.

Ministeri de l’Interior:
— Patronat d’Habitatges de la Policia Nacional: 

618.238.000 pessetes.
— Patronat d’Habitatges de la Guàrdia Civil: 

710.500.000 pessetes.
— Patronat de Cases de Funcionaris: 810.000.000 de 

pessetes.


