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fixació dels percentatges de participació en els impostos 
de l’Estat a favor d’aquestes, prosseguint en la línia de 
completar adequadament el finançament de les comuni-
tats autònomes, indispensable per a la consolidació defi-
nitiva de l’Estat de les autonomies.

Pel que fa a les corporacions locals, la Llei, a banda 
d’establir criteris de distribució de les participacions 
d’aquestes corporacions en els ingressos de l’Estat, com-
pleta els mecanismes de sanejament de les hisendes 
locals.

Els criteris de racionalitat i eficàcia en la gestió pública 
es tradueixen en l’establiment de mesures d’agilitació de 
l’esmentada gestió, i en la supressió de nombrosos ens 
integrats en l’Administració institucional de l’Estat, reflec-
tint d’altra banda en la seva estructura organitzativa la 
incidència del procés autonòmic.

TÍTOL I

Dels crèdits i les seves modificacions

CAPÍTOL I

Crèdits inicials i el seu finançament 

Article 1. Dels crèdits inicials del sector públic estatal.

1. Per aquesta Llei s’aproven els pressupostos gene-
rals de l’Estat per a l’exercici de 1985 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 els 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.
i) Els pressupostos de les societats estatals que per-

ceben subvencions o altres ajudes financeres amb càrrec 
als pressupostos generals de l’Estat.

2. A l’estat de despeses del pressupost de l’Estat es 
concedeixen crèdits per un import total de 6.113.086.584.000 
pessetes.

El pressupost de despeses de l’Estat es finança:
a) Pels drets econòmics a liquidar durant l’exercici, 

que es detallen a l’estat d’ingressos, estimats en un import 
total de 4.594.280.000.000 pessetes.

b) Amb l’import de les operacions d’endeutament 
que consten a l’article 49 d’aquesta Llei i amb subjecció 
als tipus i les quanties màximes que consten per a cadas-
cuna d’aquestes.

Els beneficis fiscals que afecten els tributs de l’Estat 
s’estimen en 907.250.000.000 pessetes.

3. En els estats de despeses dels pressupostos dels 
organismes autònoms de caràcter administratiu s’esmen-
ten, per a cada ens, els crèdits que es concedeixen per un 
import total de 1.467.068.878.000 pessetes.

Les estimacions dels drets econòmics a liquidar durant 
l’exercici per cada organisme es detallen en els respectius 
estats d’ingressos per un import total de 1.467.069.428.000 
pessetes.

28337 LLEI 50/1984, de 30 de desembre, de pressupos-
tos generals de l’Estat per a 1985. («BOE» 313, 
de 31-12-1984.)

JUAN CARLOS I, 
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 Els pressupostos generals de l’Estat per a 1985 repre-
senten un nou pas en la consolidació del sistema de pres-
supostació per objectius iniciat en els pressupostos per a 
1984, vehicle imprescindible per aconseguir una utilitza-
ció dels recursos públics més eficaç i racional, i instru-
ment necessari per aconseguir donar una resposta ade-
quada a les demandes de la realitat socioeconòmica 
actual.

D’altra banda, el document pressupostari per a 1985, 
per exigència del principi pressupostari d’universalitat, 
amplia el seu contingut i inclou dins del seu àmbit els 
pressupostos de les societats estatals que reben subven-
cions o altres ajudes financeres de l’Estat, cosa que com-
porta que les Corts Generals, a través del debat i l’apro-
vació dels pressupostos, exerceixin les seves 
competències, consagrades per la Constitució espa-
nyola, de control de la total activitat econòmica del sec-
tor públic estatal.

El contingut normatiu de la Llei de pressupostos per a 
1985 preveu aspectes que han de ser destacats.

D’una part, es fa ressò de la reforma de la funció 
pública portada a terme per la recent Llei de 2 d’agost de 
1984, i aborda la implantació del nou sistema retributiu 
dissenyat en l’esmentada Llei, instrument indispensable 
per aconseguir una funció pública més eficaç i professio-
nalitzada, cosa que ha de redundar en benefici dels ciuta-
dans, destinataris de la total activitat de les administraci-
ons públiques.

D’altra banda, es preveu una reforma del règim vigent 
de classes passives que permeti donar resposta a exigèn-
cies indefugibles dels funcionaris públics: una cobertura 
més adequada de les contingències protegides per aquest 
règim, i una distribució més justa del cost del sistema, de 
manera que es fa prevaler especialment la vinculació i 
permanència al servei de l’Estat, i s’atén amb especial 
intensitat situacions de carència econòmica, primordial-
ment en els casos de viduïtat i orfandat. Tot això comple-
tat amb una consideració conjunta de totes les pensions 
dels diferents sistemes públics de previsió social, per tal 
de limitar els creixements de les pensions, a part de l’es-
tabliment de normes sobre incompatibilitats.

En l’àmbit tributari, les normes que conté la Llei de 
pressupostos s’orienten bàsicament cap a una simplifica-
ció i racionalització del sistema impositiu, i a la intensifi-
cació dels estímuls fiscals a l’estalvi i la inversió i a la 
generació de llocs de treball. Per tant, la progressivitat del 
sistema en l’impost sobre la renda, es tracta d’aconse-
guir-la no mitjançant elevacions en els tipus de la tarifa, 
per tal com es manté la de la Llei per a 1984, sinó a través 
de mecanismes de deduccions més adequats al compli-
ment de les funcions redistributives de l’impost. La Llei 
presta especial atenció a les taxes i tributs parafiscals, i 
actualitza els tipus fixos per exigències pròpies de la natu-
ralesa d’aquests tributs.

El pressupost concedeix especial atenció al tractament 
dels ens territorials, tant comunitats autònomes com cor-
poracions locals.

Respecte a les primeres, s’ha de destacar la incorpora-
ció, per primera vegada, a la Llei de pressupostos, de la 
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CAPÍTOL II

Normes de modificació de crèdits pressupostaris

Article 3. Principis generals.

1. Les modificacions dels crèdits inicials del pressu-
post s’han d’ajustar al que disposen els articles següents, 
i al que disposa la Llei general pressupostària, en els 
supòsits en què aquells es remetin a les prevencions que 
conté aquesta Llei.

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

La respectiva proposta de modificació ha d’expressar 
la incidència, si s’escau, en la consecució dels respectius 
objectius de despesa i les raons que la justifiquen.

3. No obstant això, queden vigents per a l’exercici a 
què aquesta Llei es refereix, i per als successius, les facul-
tats atribuïdes al Ministeri d’Economia i Hisenda per 
l’apartat H)de l’article 44 de la Llei 44/1983, en relació amb 
les dotacions pressupostàries fixades i que es fixin en 
compliment del que disposa la Llei 44/1982, de 7 de 
juliol.

Article 4. Transferències de crèdits.

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

a) No poden afectar crèdits ampliables, ni els extra-
ordinaris concedits durant l’exercici, sense perjudici del 
que estableix la disposició final tercera d’aquesta Llei.

b) No han de minorar crèdits que hagin estat incre-
mentats amb suplements o transferències.

c) No han d’incrementar crèdits que com a conse-
qüència d’altres transferències hagin estat objecte de 
minoració, llevat que aquestes transferències derivin del 
traspàs de competències a comunitats autònomes o afec-
tin crèdits de personal.

2. Les limitacions assenyalades al número anterior 
no són aplicables al crèdit 31.02.631 K-608.05, destinat a 
programes i projectes que generen ocupació, segons 
l’Acord econòmic i social.

L’autorització de les transferències que afectin l’es-
mentat crèdit correspon, en tot cas, al Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda.

Article 5. Competència dels departaments ministerials i 
dels òrgans constitucionals de l’Estat.

1. Els titulars dels departaments ministerials poden 
autoritzar, amb l’informe previ de la Intervenció Delegada 
corresponent, les modificacions pressupostàries 
següents:

A) Transferències:
a) Entre crèdits del capítol I, llevat de l’article 15.
b) Entre crèdits del capítol II.
c) Entre crèdits del capítol VI.

Aquestes transferències només es poden autoritzar, 
amb les limitacions assenyalades a l’article anterior, en 
els supòsits següents:

a) Entre crèdits d’un mateix programa i servei o d’un 
mateix programa i organisme.

b) Entre crèdits d’un mateix programa i correspo-
nents a diversos serveis o organismes autònoms del 
departament.

c) Entre crèdits de diversos programes correspo-
nents a un o diversos serveis o organismes autònoms del 
departament, sempre que aquests programes estiguin 
inclosos a la mateixa funció i la transferència no afecti crè-

4. En els pressupostos dels organismes autònoms 
de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, s’es-
menten per a cada ens els crèdits que es concedeixen per 
un import total de 1.846.647.150.000 pessetes, juntament 
amb les estimacions que contenen els estats financers.

Els recursos estimats per a cada organisme es deta-
llen en els respectius estats d’ingressos per un import 
total de 1.846.647.150.000 pessetes.

5. En el pressupost de la Seguretat Social es conce-
deixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obliga-
cions, tant en règim general com en règims especials, per 
un import total de 3.529.069.138.000 pessetes.

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

6. 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 30.854.187.000 pessetes, i els recursos 
s’estimen en 30.854.187.000 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:

– «Televisión Española, Sociedad Anónima», per un 
import total de despeses de 64.108.958.000 pessetes, i els 
recursos pugen a 64.108.958.000 pessetes.

– «Radio Nacional de España, Sociedad Anónima», 
per un import total de despeses de 9.152.726.000 pesse-
tes, i els recursos pugen a 9.152.726.000 pessetes.

– «Radio Cadena Española, Sociedad Anónima», per 
un import total de despeses de 5.387.469.000 pessetes, i 
els recursos pugen a 5.387.469.000 pessetes.

7. En el pressupost del Consell de Seguretat Nuclear 
es concedeixen dotacions per un import de 1.099.434.000 
pessetes, i els recursos pugen a 1.099.434.000 pessetes.

8. En el pressupost del Consell d’Administració del 
Patrimoni Nacional es concedeixen dotacions per un 
import total de 3.859.223.000 pessetes, i els recursos 
pugen a 3.859.223.000 pessetes.

9. En el pressupost de l’Institut Nacional de Foment 
de l’Exportació es concedeixen dotacions per un import 
total de 6.625.800.000 pessetes, i els recursos pugen a 
6.625.800.000 pessetes.

10. En els pressupostos de les societats estatals que 
reben subvencions o altres ajudes financeres dels pressu-
postos generals de l’Estat, s’hi inclouen les estimacions i 
previsions de despeses i ingressos referits a aquests i als 
seus estats financers, en atenció a la peculiaritat de la 
seva activitat específica.

Article 2. Vinculació dels crèdits.

1. Els crèdits inclosos en els estats de despeses dels 
pressupostos de l’Estat i dels seus organismes autònoms 
financen els programes de despesa que s’inclouen en els 
esmentats estats, per a la consecució dels seus objec-
tius.

2. Aquests crèdits, imputables als respectius progra-
mes de despesa, tenen caràcter limitatiu i vinculant, amb 
subjecció a la triple classificació o ordenació d’aquests, 
orgànica, econòmica a nivell de conceptes i per progra-
mes. Excepcionalment, els crèdits inclosos en els capítols 
II i VI de la classificació econòmica de la despesa tenen 
caràcter vinculant a nivell d’article, en comptes de fer-ho a 
nivell de concepte.

3. Els crèdits inicials només es poden modificar amb 
subjecció al que preveuen els articles següents d’aquesta 
Llei.
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j) Autoritzar les ampliacions de crèdit incloses a l’an-
nex I d’aquesta Llei que no siguin competència dels titu-
lars dels departaments ministerials.

Article 7. Competències del Consell de Ministres.

Correspon al Consell de Ministres, a proposta del 
Ministeri d’Economia i Hisenda i a iniciativa del departa-
ment o departaments ministerials afectats, autoritzar la 
transferència de crèdits entre programes d’un mateix o 
diferents departaments ministerials, inclosos en diferents 
funcions.

Article 8. Altres modificacions pressupostàries.

1. Amb independència de les modificacions pressu-
postàries que preveuen els articles anteriors, el Ministeri 
d’Economia i Hisenda pot autoritzar transferències de crè-
dit des del programa d’imprevistos i funcions no classifi-
cades als conceptes i articles respectius dels altres pro-
grames de despesa amb subjecció als requisits següents:

a) El departament ministerial o organisme autònom 
que sol·liciti la transferència ha de justificar la impossibili-
tat d’atendre les insuficiències a través de les modificaci-
ons pressupostàries a autoritzar en virtut del que preve-
uen els articles anteriors d’aquesta Llei.

b) La transferència ha de ser sol·licitada a través d’un 
examen conjunt o de revisió de les necessitats del corres-
ponent programa de despesa, indicant, si s’escau, les 
desviacions que l’execució del pressupost pugui revelar 
en la consecució dels corresponents objectius.

2. El Ministeri d’Economia i Hisenda pot autoritzar, 
amb càrrec als crèdits del capítol I del programa d’impre-
vistos i funcions no classificades, les transferències que 
siguin necessàries per a l’aplicació del nou sistema retri-
butiu determinat en els articles 11 a 13 d’aquesta Llei.

3. Excepcionalment, el Ministeri d’Economia i 
Hisenda pot autoritzar l’habilitació de crèdits, mitjançant 
la creació dels conceptes pertinents per als supòsits en 
què en l’execució del pressupost es plantegin necessitats 
no previstes de manera directa en el mateix pressupost.

En aquest cas, i amb càrrec al programa d’imprevistos 
i funcions no classificades, es poden efectuar les oportu-
nes transferències al pressupost respectiu mitjançant la 
creació en aquest dels pertinents conceptes pressuposta-
ris.

4. Correspon al Consell de Ministres, a proposta del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, autoritzar les transferèn-
cies entre si de tots els crèdits del programa d’imprevistos 
i funcions sense classificar, sigui quin sigui el capítol al 
qual pertanyin. De la mateixa manera, pot autoritzar les 
transferències als diferents conceptes de l’esmentat pro-
grama, arbitrant a aquest efecte els que siguin necessaris, 
de les dotacions no utilitzades en els programes de les 
diferents seccions per a la seva reassignació.

Article 9. Modificacions en el pressupost resum de la 
Seguretat Social.

1. Quan s’hagi de realitzar amb càrrec al pressupost 
de la Seguretat Social alguna despesa que no es pugui 
demorar fins a l’exercici següent i no hi hagi cap crèdit o 
el consignat sigui insuficient i no ampliable, i si el crèdit 
extraordinari o suplementari no ha de suposar un aug-
ment del pressupost de l’Estat, la concessió d’un o altre 
correspon al Govern, sempre que l’import sigui superior 
al 2 per 100 del pressupost de despeses de la respectiva 
entitat, i al ministre de Treball i Seguretat Social, si l’im-
port del crèdit extraordinari o suplementari no és superior 
a l’esmentat percentatge, que es computa en la forma 
establerta a l’article 64 de la Llei general pressupostària.

dits del capítol VI, excepte en aquest últim supòsit, es 
tracti de programes del mateix servei o organisme autò-
nom.

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

i a l’article 72 de la Llei general pressupostària.

C) Incorporacions de crèdits:
Els supòsits previstos a l’article 73, apartats b) i d), de 

la Llei general pressupostària.

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

tius a crèdits ampliables en els seus apartats primer, u a), 
dos a), b) i c), i segon, quatre, dotze i divuit.

2. En cas de discrepància de l’informe de la Interven-
ció Delegada amb la proposta de modificació pressupos-
tària, s’ha de remetre l’expedient al Ministeri d’Economia 
i Hisenda, als efectes de la resolució procedent.

En tot cas, una vegada acordades pel Ministeri respec-
tiu les modificacions pressupostàries incloses al número 
anterior, s’han de remetre al Ministeri d’Economia i 
Hisenda per instrumentar-ne l’execució.

3. Els presidents dels alts òrgans constitucionals de 
l’Estat tenen les mateixes competències establertes al 
número 1 d’aquest article en relació amb la modificació 
pressupostària del pressupost de despeses respectiu, 
sense perjudici del principi d’autonomia pressupostària 
de les Corts Generals.

4. S’autoritza el Ministeri de Treball i Seguretat Social 
perquè pugui fer les transferències a comunitats autòno-
mes dels crèdits corresponents a la gestió de les funcions 
i serveis que hagin estat transferits o es transfereixin a 
aquelles en matèria de Seguretat Social.

Article 6. Competències del Ministeri d’Economia i 
Hisenda.

Correspon al Ministeri d’Economia i Hisenda:
a) Resoldre els expedients de modificacions pressu-

postàries en els supòsits previstos a l’article anterior, en 
cas de discrepància del Ministeri respectiu amb l’informe 
de la Intervenció Delegada.

b) Autoritzar transferències de crèdits pressuposta-
ris inclosos en capítols no compresos a l’article anterior.

c) Autoritzar transferències de crèdits entre els diver-
sos capítols.

d) Autoritzar transferències de crèdits pressuposta-
ris inclosos en els capítols I, II i VI quan afectin serveis o 
organismes autònoms de diversos departaments ministe-
rials, dins el mateix o diferents programes inclosos a la 
mateixa funció.

e) Autoritzar les transferències que afectin l’article 15 
del capítol I.

f) Autoritzar transferències de crèdits entre progra-
mes que, inclosos a la mateixa funció, corresponguin a 
diversos departaments ministerials.

g) Autoritzar transferències de crèdits dins del capí-
tol VI que afectin diversos programes, inclosos a la 
mateixa funció, corresponents a un o diversos departa-
ments ministerials, llevat que es tracti de programes d’un 
mateix servei o organisme.

h) Autoritzar la generació i incorporacions de crèdits 
previstes als articles 71 a 73 de la Llei general pressupos-
tària, no compresos a l’article anterior d’aquesta Llei.

i) Autoritzar transferències de crèdits que resultin 
procedents a favor de les comunitats autònomes, com a 
conseqüència dels respectius decrets de traspassos de 
serveis.
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Els increments de la massa salarial bruta es calculen 
en termes d’homogeneïtat respecte als dos períodes 
objecte de comparació, tant pel que fa a efectius reals de 
personal laboral, com al règim privatiu de treball, jor-
nada legal o contractual, hores extraordinàries efectua-
des i altres condicions laborals, i, en conseqüència, es 
computen per separat les quantitats que corresponen a 
les variacions en aquests conceptes. Amb càrrec a la 
massa salarial així obtinguda per a 1985, s’han de satis-
fer la totalitat de les retribucions del personal laboral 
derivades del pacte corresponent i les que es meritin al 
llarg de l’any 1985.

Amb independència del que disposen els paràgrafs 
anteriors, s’estableix un fons per un import global de 
2.000 milions de pessetes amb càrrec al qual es poden 
pactar increments addicionals de la massa salarial del 
personal laboral de l’Administració de l’Estat i els seus 
organismes autònoms. La seva distribució, dins els límits 
quantitatius indicats, l’ha de fer el Ministeri d’Economia i 
Hisenda, prèvia negociació amb les centrals sindicals més 
representatives.

Les indemnitzacions o avançaments d’aquest perso-
nal no poden experimentar creixements superiors als que 
s’estableixin amb caràcter general per al personal no 
laboral de l’Administració de l’Estat.

Article 11. Retribucions dels funcionaris de l’Estat inclo-
sos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost.

1. Les retribucions dels funcionaris de l’Estat inclo-
sos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
de mesures per a la reforma de la funció pública, sense 
perjudici del que estableix la disposició addicional setzena 
de l’esmentada Llei, són les que s’indiquen en el present 
article i en els següents.

2. Les quanties del sou i triennis, referides a dotze 
mensualitats, són les següents:

Grup Sou Trienni

A 1.142.784 43.836
B 969.912 35.076
C 722.988 26.304
D 591.168 17.544
E 539.679 13.152

Les pagues extraordinàries són d’un import cadas-
cuna d’una mensualitat del sou i triennis.

Els cossos, escales i places que el 31 de desembre de 
1984 tinguin assignats els índexs de proporcionalitat 10, 8, 
6, 4 i 3, es consideren, als efectes previstos en el present 
número, com a integrats, respectivament, en els grups A, 
B, C, D i E.

3. El complement de destinació és el corresponent al 
nivell del supòsit de treball que es desenvolupi, d’acord 
amb les següents quanties referides a dotze mensuali-
tats.

Nivell Import Nivell Import Nivell Import

30 1.003.476 21 490.296 12 269.328
29 900.046 20 455.412 11 246.072
28 862.236 19 432.144 10 222.816
27 824.364 18 408.888  9 211.188
26 723.216 17 385.632  8 199.548
25 641.664 16 362.376  7 187.920
24 603.804 15 339.108  6 176.292

2. Respecte a la naturalesa dels crèdits i de les modi-
ficacions aplicables al pressupost de la Seguretat Social 
cal atenir-se al que disposa per a aquesta la Llei general 
pressupostaria.

TÍTOL II

De les despeses de personal

CAPÍTOL I

Retribucions del personal en actiu

Article 10. Augment de retribucions del personal al ser-
vei del sector públic.

1. Amb efectes d’1 de gener de 1985, l’increment 
conjunt de les retribucions íntegres del personal en actiu 
del sector públic no sotmès a la legislació laboral, aplica-
des en les quanties i d’acord amb els règims retributius 
vigents el 1984, és del 6,5 per 100.

2. El que disposa el número anterior és aplicable al 
personal no laboral 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) Les entitats gestores i serveis comuns de la Segu-
retat Social.

e) Els òrgans constitucionals, sense perjudici del que 
estableix l’article 72.1 de la Constitució.

f) Les entitats oficials de crèdit i el Banc d’Espanya.
g) L’ens públic Radiotelevisió Espanyola i les socie-

tats estatals per a la gestió dels serveis públics de radiodi-
fusió i televisió.

h) Els ens i organismes públics exceptuats de l’apli-
cació de la Llei d’entitats estatals autònomes.

i) La resta de personal al qual sigui aplicable el règim 
estatutari dels funcionaris públics.

Sense perjudici del que disposa l’article 11.4 d’aquesta 
Llei, l’increment del 6,5 per 100 a què es refereix aquest 
article s’ha d’aplicar a les retribucions íntegres dels alts 
càrrecs de l’Administració de l’Estat, comunitats autòno-
mes i corporacions locals.

3. Així mateix, i amb efectes d’1 de gener de 1985, la 
massa salarial del personal laboral dels ens i organismes 
que s’indiquen al número anterior no pot experimentar 
un increment global superior al 6,5 per 100, incloent en 
aquest percentatge el de tots els conceptes, fins i tot el 
que es pugui produir per antiguitat i reclassificacions pro-
fessionals i sense perjudici del resultat individual de la 
distribució d’aquest increment global.

S’entén per massa salarial, als efectes d’aquesta Llei, 
el conjunt de retribucions salarials i extrasalarials i des-
peses d’acció social meritats en l’exercici pressupostari 
de 1984 pel personal laboral afectat; se n’exceptuen en 
tot cas:

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat 
Social.

b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social 
a càrrec de l’ocupador.

c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, 
suspensions o acomiadaments.

d) Les indemnitzacions o els avançaments per des-
peses que hagi de realitzar el treballador.
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absorbeixen la totalitat de les remuneracions correspo-
nents al règim retributiu vigent l’any 1984, inclosos els 
complements personals i transitoris reconeguts a l’em-
para dels règims retributius anteriors al que estableix la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost.

2. Amb independència de les alternatives que deri-
vin de l’aplicació del nou sistema retributiu, l’increment 
de les retribucions per a 1985 sobre les de 1984 és, com a 
mínim, del 4 per 100 per als funcionaris del grup A, i del 
6,5 per 100 per als funcionaris de la resta de grups. A 
aquests efectes, es considera retribució de 1984 la suma 
de les retribucions bàsiques, complements personals i 
transitoris fixats per llei o acord de Consell de Ministres, i 
complement de destinació en les quanties corresponents 
a 1984 i els incentius o conceptes retributius que el Minis-
teri d’Economia i Hisenda assimili a aquests, que efectiva-
ment hagi percebut el funcionari durant aquest any, fins a 
un màxim de 600.000 pessetes per als de proporcionalitat 
10, 450.000 pessetes per als de proporcionalitat 8 i 300.000 
pessetes per als de les altres proporcionalitats, i com a 
retribució el 1985, la suma de les bàsiques, complement 
de destinació i complement específic assignat, si s’escau, 
al lloc.

3. Els complements personals i transitoris que s’ha-
gin d’aplicar a alguns funcionaris com a conseqüència de 
l’entrada en vigor del nou sistema retributiu, són absor-
bits per qualsevol millora retributiva que es produeixi 
l’any 1985, incloses les derivades de canvi de lloc de tre-
ball.

Als efectes de l’absorció prevista en el grup anterior, 
no es consideren els triennis el complement de producti-
vitat ni les gratificacions per serveis extraordinaris.

4. El que disposa el present article no és aplicable al 
personal docent a què es refereix l’article 24.7 d’aquesta 
Llei.

Article 14. Retribucions del personal de les Forces Arma-
des i dels cossos de seguretat de l’Estat.

Les retribucions bàsiques que perceben els funciona-
ris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 20/1984, de 15 
de juny, i del Reial decret llei 9/1984, d’11 de juliol, així 
com per les classes de tropa i marineria, es fixen en les 
quanties següents, referides a dotze mensualitats:

Proporcionalitat Sou Grau Trienni

10-Coef. 5,5 . . . . . . 1.058.568 37.296 43.836
10 . . . . . . . . . . . . . . 964.944 37.296 43.836
8 . . . . . . . . . . . . . . . 789.276 29.832 35.076
6 . . . . . . . . . . . . . . . 625.800 22.368 26.304
4 . . . . . . . . . . . . . . . 501.072 14.916 17.544
3 . . . . . . . . . . . . . . . 437.724 11.184 13.152

Durant l’exercici econòmic de 1985 no es percep cap 
meritació de cap retribució pel concepte de grau en funció 
del temps de serveis efectius prestats.

Les retribucions complementàries dels funcionaris a 
què es refereix aquest article, incloses, si s’escau, les 
recompenses i pensions de mutilació dels funcionaris de 
les Forces Armades i de seguretat, experimenten un incre-
ment del 6,5 per 100 respecte a les previstes a la disposi-
ció transitòria primera, 1, de la Llei 20/1984, de 15 de juny, 
i la disposició transitòria primera, 1 i 3, del Reial decret llei 
9/1984, d’11 de juliol, i les disposicions dictades en desple-
gament i aplicació de les esmentades normes legals, amb 
exclusió dels complements personals i transitoris.

Les retribucions complementàries del personal de 
classe de tropa i marineria experimenten un increment 
del 6,5 per 100 respecte a les vigents el 1984.

Nivell Import Nivell Import Nivell Import

23 565.944 14 315.852  5 164.664
22 528.072 13 292.596

Els nivells de complement de destinació són els desig-
nats, de conformitat amb les normes aplicables, al règim 
retributiu vigent en l’exercici de 1984 i en atenció als crite-
ris previstos a les esmentades normes.

El Govern ha de procedir a classificar els llocs de tre-
ball en els trenta nivells a què es refereix l’article 21 de la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, derivats de l’aplicació del sis-
tema retributiu determinat en aquest i en els dos articles 
següents d’aquesta Llei.

En cap cas els funcionaris poden consolidar un grau 
personal superior al màxim de l’interval de nivells de llocs 
de treball que, de conformitat amb el que estableix l’arti-
cle 21.1.b) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per 
a la reforma de la funció pública, s’assigni al seu cos o 
escala de pertinença.

Fins que els funcionaris públics no consolidin el grau 
personal que els correspongui, no els és exigible per al 
desenvolupament dels llocs de treball el requisit establert 
a l’article 21.2.b) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesu-
res per a la reforma de la funció pública.

4. Amb independència de les retribucions bàsiques i 
del complement de destinació a què es refereixen els 
números anteriors, el Govern ha d’assignar un comple-
ment específic a determinats llocs de treball, inclosos, si 
s’escau, els directors generals, quan l’assignació sigui 
necessària per assegurar que la retribució total de cada 
lloc de treball manté la relació adequada amb el contingut 
d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, 
perillositat o penositat d’aquest.

Article 12. Complement de productivitat.

El complement de productivitat retribueix l’especial 
rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o iniciativa 
amb què es desenvolupen els llocs de treball.

El departament ministerial respectiu ha de determinar 
la quantia individual que correspongui, si s’escau, d’acord 
amb les normes següents:

1a L’apreciació de la productivitat s’ha de fer en fun-
ció de circumstàncies objectives relacionades directament 
amb el desenvolupament del lloc de treball i la consecu-
ció dels resultats o objectius assignats al lloc.

2a En cap cas les quanties assignades per comple-
ment de productivitat durant un període de temps origi-
nen cap tipus de dret individual respecte a les valoracions 
o apreciacions corresponents a períodes successius.

Les quantitats que es percebin en concepte de com-
plement de productivitat han de ser de coneixement 
públic en el centre gestor corresponent, així com dels 
representants sindicals.

Així mateix, s’ha de donar compte d’aquestes quan-
ties als ministeris d’Economia i Hisenda i de la Presidèn-
cia, especificant els criteris de distribució aplicats, entre 
els quals transitòriament s’hi podria incloure la conside-
ració de les retribucions percebudes en el mateix lloc de 
treball durant l’any 1984.

En vista de la informació rebuda, els ministeris d’Eco-
nomia i Hisenda i de la Presidència han d’elevar al Govern 
les propostes pertinents a fi de l’homogeneïtzació de cri-
teris per a l’aplicació del complement de productivitat.

Article 13. Homogeneïtzació del sistema i complement 
personal transitori.

1. El sou, triennis, pagues extraordinàries, comple-
ment de destinació i específic establerts en aquesta Llei 
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Article 18. Retribucions dels funcionaris interins i con-
tractats administratius.

Les retribucions dels funcionaris interins i contractats 
administratius experimenten un increment retributiu del 
6,5 per 100 respecte a les reconegudes l’any 1984.

A partir dels nomenaments que s’efectuïn el 1985, els 
funcionaris interins percebran el 80 per 100 de les retribu-
cions bàsiques, exclosos triennis, corresponents al grup 
en què s’inclogui el cos en què ocupin vacant, i el 100 per 
100 de les retribucions complementàries que correspon-
guin al lloc de treball que desenvolupin.

El complement de productivitat a què fa referència 
l’article 12 d’aquesta Llei es pot aplicar, si s’escau, als fun-
cionaris interins i contractats administratius.

Article 19. Retribucions dels funcionaris en pràctiques.

El Govern ha de fixar les percepcions dels funcionaris 
en pràctiques.

Article 20. Requisits per a la signatura de convenis col-
lectius que afectin el personal laboral.

1. Als efectes previstos a l’article 10.3 d’aquesta Llei, 
per poder pactar nous convenis col·lectius, negociar o 
aplicar revisions salarials, adhesions o acordar l’extensió, 
en tot o en part, a altres convenis existents del sector 
públic, així com per poder aplicar convenis col·lectius 
d’àmbit, sectorial o revisions salarials dels mateixos con-
venis, i per atorgar millores retributives unilaterals amb 
caràcter individual o col·lectiu, és necessari l’informe 
favorable previ del Ministeri d’Economia i Hisenda, en tot 
el que afecti el personal no funcionari de:

a) L’Administració de l’Estat i els seus organismes 
autònoms, incloses les entitats gestores de la Seguretat 
Social.

b) El Tribunal de Comptes.
c) Els ens públics Radiotelevisió Espanyola i les 

seves societats estatals, Consell de Seguretat Nuclear, 
Consell d’Administració del Patrimoni Nacional, Institut 
Nacional de Foment de l’Exportació i el Centre per al 
Desenvolupament Tecnològic i Industrial.

d) L’Institut Nacional d’Hidrocarburs.

2. Amb aquesta finalitat, el departament ministerial 
o ens corresponent ha de remetre, amb caràcter previ a la 
signatura de les parts negociadores, el projecte de pacte o 
millora respectiva, al qual ha d’adjuntar:

a) El certificat de les retribucions efectivament satis-
fetes durant l’any 1984, o que s’han de fer efectives amb 
càrrec a 1984, al personal afectat.

b) Homogeneïtzacions practicades com a conse-
qüència del que disposa el número 3 de l’article 10 
d’aquesta Llei.

c) Valoració de tots els aspectes econòmics derivats 
del projecte, d’acord amb el que determina la massa sala-
rial per a 1985. La seva quantia no pot excedir l’autorit-
zada prèviament pel Ministeri d’Economia i Hisenda amb 
anterioritat a l’inici de les negociacions.

3. L’informe ha de ser evacuat dins el termini màxim 
de quinze dies, a comptar de la data de recepció del pro-
jecte de pacte, i ha de versar sobre tots els aspectes dels 
quals derivin conseqüències directes o indirectes en matè-
ria de despesa pública, tant per a l’any 1985 com per a exer-
cicis futurs i especialment pel que fa a la determinació de la 
massa salarial corresponent al control del creixement.

4. Són nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta 
matèria amb omissió del tràmit d’informe, sense que es 
puguin pactar creixements salarials per a exercicis futurs 
que impliquin modificacions contràries a les que determi-
nin les futures lleis de pressupostos generals de l’Estat.

La Creu Llorejada de Sant Ferran i la Medalla Militar es 
regeixen per la seva legislació especial, incloent el grau a 
la base reguladora.

Article 15. Augment de les retribucions per a casos espe-
cials.

1. No obstant el que disposa l’article 24.1 de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la 
funció pública, quan el sou de la corresponent proporcio-
nalitat s’hagi percebut el 1984 en una quantia inferior al 
que estableix el número 2 de l’article 3 de la Llei 44/1983, 
de 28 de desembre, s’aplica un increment del 6,5 per 100 
respecte a l’efectivament aplicat el 1984.

2. Els funcionaris dels cossos de sanitaris locals que 
presten servei en partits sanitaris, hospitals municipals o 
cases d’auxili experimenten un increment del 6,5 per 100 
sobre les retribucions bàsiques corresponents al seu res-
pectiu índex de proporcionalitat, percebudes el 1984, 
sense que els siguin aplicables els sous inclosos al número 
2 de l’article 11 d’aquesta Llei.

3. Els sanitaris locals no compresos en els números 
anteriors han de percebre les retribucions bàsiques i com-
plementàries que corresponguin, en aplicació del que dis-
posen els articles 11 a 13 d’aquesta Llei.

Article 16. Retribucions del personal al servei de l’Admi-
nistració de Justícia.

Per al personal al servei de l’Administració de Justícia, 
la base per a la determinació del sou regulat per les lleis 
17/1980, de 24 d’abril; 31/1981, de 10 de juliol, i 45/1983, de 
29 de desembre, es fixa en 38.875 pessetes.

A aquests efectes, l’índex multiplicador corresponent 
als secretaris de jutjats de pau en poblacions de més de 
7.000 habitants és el 2,25.

Les retribucions complementàries d’aquest personal 
experimenten un increment del 6,5 per 100 respecte a les 
vigents el 1984.

Les retribucions corresponents als funcionaris de l’Ad-
ministració de Justícia destinats com a facultatius en el 
Consell General del Poder Judicial són les següents:

– Retribucions bàsiques: les pròpies de la seva carrera 
o cos i categoria dins d’aquests, segons el que disposen 
les lleis 17/1980, de 24 d’abril; 31/1981, de 10 de juliol, i 
45/1983, de 29 de desembre.

– Retribucions complementàries: les derivades dels 
articles 5 del Reial decret 3233/1983, de 21 de desembre, 
en funció de les carreres o cossos i categories a les quals 
pertanyin, així com les previstes en els articles 6, 7 i 9 del 
Reial decret abans esmentat, per als funcionaris destinats 
a jutjats d’instrucció de Madrid.

Als funcionaris que com a conseqüència de l’aplica-
ció del sistema anterior experimentin una reducció 
sobre les retribucions percebudes el 1984, se’ls ha d’as-
signar un complement personal transitori per la diferèn-
cia mentre romanguin en la seva destinació actual. 
Aquest complement serà absorbit per qualsevol futura 
millora retributiva que es produeixi a partir de l’1 de 
gener de 1985.

Article 17. Retribucions del personal de la Seguretat 
Social.

Les retribucions del personal funcionari de la Segure-
tat Social experimenten un increment global màxim del 
6,5 per 100.

Les retribucions del personal de les institucions sani-
tàries de la Seguretat Social no compreses en el paràgraf 
anterior experimenten un increment global màxim del 6,5 
per 100.
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responsabilitats, de conformitat amb l’article 140 de la 
vigent Llei 11/1977, general pressupostària de 4 de gener.

Article 24. Normes especials.

1. Durant l’any 1985 es continua meritant la indem-
nització per residència en el territori nacional, en les quan-
ties corresponents a 1984, excepte a Melilla i Ceuta, on la 
indemnització per residència s’incrementa un 6,5 per 100 
respecte a les quanties vigents el 1984.

2. En els casos d’adscripció d’un funcionari subjecte 
a un règim retributiu diferent del corresponent al lloc de 
treball al qual se l’adscriu, aquell ha de percebre les retri-
bucions bàsiques i les complementàries corresponents al 
lloc de treball que desenvolupi.

3. L’ajuda per menjar concedida per l’Acord del Con-
sell de Ministres de 27 de setembre de 1974 queda supri-
mida a partir de l’1 de gener de 1985. Els funcionaris que 
el 31 de desembre tinguin reconeguda aquesta ajuda per 
menjar continuen meritant-la amb caràcter personal i a 
extingir, mentre continuïn prestant servei a Madrid i Bar-
celona, a raó de dotze mensualitats de 1.665 pessetes, i el 
seu import ha de ser absorbit per qualsevol futura millora 
retributiva, exclosos triennis, que es produeixi l’any 1985, 
fins i tot les derivades de canvi de lloc de treball. Aquesta 
absorció s’ha d’efectuar una vegada quedi extingit el 
complement personal transitori a què es refereix l’article 
13.2 d’aquesta Llei que, si s’escau, tingui reconegut el fun-
cionari afectat.

4. Les diferents retribucions que d’acord amb el que 
disposen els articles anteriors correspongui percebre al 
personal al servei dels ens inclosos a l’article 10 d’aquesta 
Llei i el pressupost dels quals s’integra als generals de 
l’Estat, s’han de fer efectives per un sol habilitat amb càr-
rec als crèdits del programa respectiu.

5. Les indemnitzacions per raó del servei s’incre-
menten un 6,5 per 100 respecte a les quanties vigents el 
1984.

6. Quan, d’acord amb la normativa vigent, el funcio-
nari realitzi una jornada inferior a la normal, s’han de 
reduir les seves retribucions en la proporció corresponent, 
en la forma prevista a l’esmentada normativa.

7. Les retribucions totals íntegres, exclosos triennis, 
del personal docent, funcionari o contractat, en règim de 
dedicació plena i en règim excepcional de dedicació nor-
mal, així com la dels professors universitaris encarregats 
de curs amb un nivell de dedicació inferior al C, no expe-
rimenten variacions respecte a l’any 1984, i a aquest 
efecte, i si és necessari, s’ha de reduir el sou establert en 
aquesta Llei per al grup corresponent.

8. Les referències contingudes a retribucions en els 
articles anteriors s’entenen sempre fetes a retribucions 
íntegres.

Article 25. Retribucions dels funcionaris destinats a l’es-
tranger.

El Govern ha de determinar el règim de retribucions 
dels funcionaris destinats a l’estranger.

CAPÍTOL II
 

Havers passius

SECCIÓ 1a NOVA NORMATIVA EN MATÈRIA 
DE CLASSES PASSIVES DE L’ESTAT

Article 26. Àmbit d’aplicació.

1. Les pensions de classes passives de l’Estat causa-
des amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
continuen regint-se per la normativa vigent durant l’any 

Article 21. Prohibició d’ingressos atípics.

Els empleats públics compresos dins l’àmbit d’aplica-
ció d’aquesta Llei, amb excepció d’aquells sotmesos al 
règim d’aranzel, no poden percebre cap participació en 
els tributs, comissions o altres ingressos de qualsevol 
naturalesa, que meriti l’Administració o qualsevol poder 
públic com a contraprestació de qualsevol servei o juris-
dicció, i han de percebre únicament les remuneracions 
del corresponent règim retributiu, i sense perjudici del 
que resulti de l’aplicació del sistema d’incompatibilitats.

Article 22. Modificació de plantilles.

1. Els crèdits de despeses de personal no impliquen, 
en cap cas, reconeixement de drets ni modificació de les 
plantilles de personal laboral.

2. Les disposicions o expedients que impliquin modi-
ficacions dels esmentats drets i plantilles només es poden 
tramitar en cas que l’increment de despesa quedi com-
pensat mitjançant la reducció de crèdits del capítol I, que 
no tinguin el caràcter d’ampliables o l’obtenció d’ingres-
sos addicionals a generar en virtut de les referides modi-
ficacions.

3. Correspon al Consell de Ministres, a proposta del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, aprovar les modificacions 
de plantilla de personal laboral que impliquin un incre-
ment superior al 5 per 100 de l’import total dels crèdits 
consignats a l’article corresponent del pressupost de des-
peses del departament i els seus organismes autònoms. 
Si la modificació és inferior al 5 per 100, la seva aprovació 
correspon al Ministeri d’Economia i Hisenda.

Així mateix, correspon al Consell de Ministres aprovar 
les modificacions de plantilla del personal al servei de les 
entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, 
que impliquin un increment superior al 5 per 100 de l’im-
port dels crèdits a càrrec dels quals es fan efectives les 
retribucions corresponents. De la mateixa manera, si l’in-
crement és inferior al 5 per 100, la modificació ha de ser 
aprovada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social o el de 
Sanitat i Consum, segons les seves respectives compe-
tències.

Article 23. Contractació de personal laboral amb càrrec 
als crèdits d’inversions.

1. Amb càrrec als respectius crèdits per a inversions, 
només es poden formalitzar contractacions de personal 
en règim laboral amb caràcter temporal quan els departa-
ments ministerials i organismes autònoms requereixin 
contractar personal per a la realització per administració 
directa i per aplicació de la legislació de contractes de 
l’Estat, obres o serveis corresponents a algunes de les 
mencions incloses en els seus pressupostos.

2. Aquesta contractació requereix l’informe favora-
ble del Ministeri d’Economia i Hisenda, amb l’acreditació 
prèvia de la ineludible necessitat d’aquesta  perquè no 
tenir suficient personal fix o no tenir crèdit suficient en el 
concepte pressupostari destinat a la contractació de per-
sonal eventual en el capítol corresponent.

3. Els contractes s’han de formalitzar seguint les 
prescripcions dels articles 15 i 17 de l’Estatut dels treballa-
dors, aprovat per la Llei 8/1980, de 10 de març, en la redac-
ció que en fa la Llei 32/1984, de 2 d’agost. En els contrac-
tes s’ha de fer constar, quan sigui procedent, l’obra o 
servei per la realització del qual es formalitza el contracte 
i el temps de durada, així com la resta de les formalitats 
que imposa la legislació sobre contractes laborals, even-
tuals o temporals. Els incompliments d’aquestes obligaci-
ons formals, així com l’assignació del personal contractat 
per a funcions diferents de les que es determinin en els 
contractes, dels quals puguin derivar drets de fixesa per 
al personal contractat, poden ser objecte de deducció de 
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4 3 - 1.026.453
4 - 2 (24 per 

100)
1.224.578

4 2 - 998.411
4 - 1 (12 per 

100)
1.083.521

4 1 - 970.368
3 3 - 877.575
3 2 - 856.751
3 1 - 835.927

Aquests havers reguladors, en cas que, de conformi-
tat amb la legislació vigent, s’hagin de considerar reduïts 
per a determinats cossos, escales, places, ocupacions o 
categories, s’han de reduir mitjançant l’aplicació dels coe-
ficients que, en cada cas, siguin procedents.

Així mateix, i a aquests efectes, no s’han de tenir en 
compte les modificacions en els índexs de proporcionali-
tat, graus o coeficients assignats a determinats cossos, 
escales, places, ocupacions o categories, que, havent-se 
produït amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, només produeixin efectes, per imperatiu normatiu, 
amb posterioritat a aquest moment.

En relació amb el personal militar i assimilat de les 
Forces Armades i dels cossos de seguretat, les pensions 
derivades de l’aplicació dels preceptes d’aquesta Llei són 
independents dels imports que puguin correspondre als 
interessats per medalles, creus, plaques i recompenses 
pensionades en general, que es regeixen per la seva legis-
lació específica.

Havers reguladors anuals del personal funcionari de 
l’Administració de justícia

Índex 
multiplicador Regulador Índex multiplica-

dor Regulador

4,75 3.950.207 2,50 2.081.541
4,50 3.748.008 2,25 1.815.655
4,00 3.354.316 2,00 1.655.233
3,50 2.959.691 1,50 1.248.925
3,25 2.550.384 1,25 995.372
3,00 2.413.828 - -

Havers reguladors anuals del personal funcionari de les 
Corts Generals

Cos Regulador

Lletrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.229.887
Arxivers bibliotecaris . . . . . . . . . . . . . . 2.085.436
Assessors facultatius . . . . . . . . . . . . . . 2.085.436
Redactors, taquígrafs i estenotipistes. 1.940.991
Tècnics administratius . . . . . . . . . . . . .
Auxiliars administratius . . . . . . . . . . . . 1.428.530
Uixers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998.410

L’haver regulador, a efectes passius, dels funcionaris 
que pertanyin als cossos de catedràtics d’universitat, de 
professors titulars d’universitat i de catedràtics d’escola 
universitària, així com de les escales de professors d’in-
vestigació, d’investigadors i de col·laboradors del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques és de 2.266.769 
pessetes anuals.

1984, sense perjudici de les normes que, contingudes en 
les altres seccions d’aquest capítol, els siguin aplicables.

2. Les pensions que es causin a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei es regeixen per les normes contingu-
des en aquesta secció i per les incloses a les seccions 
següents d’aquest capítol, en tot el que els sigui aplicable. 
En tot el que no preveuen aquestes, és aplicable la norma-
tiva sobre classes passives de l’Estat vigent el 1984.

Article 27. Determinació d’havers de jubilació o de retir 
de les classes passives de l’Estat. Havers reguladors 
anuals.

A partir de l’1 de gener de 1985 la determinació dels 
havers de jubilació o retir dels funcionaris de carrera de 
l’Administració Civil de l’Estat, de les Corts Generals i de 
l’Administració de Justícia, així com del personal militar 
assimilat de les Forces Armades i dels cossos de segure-
tat de l’Estat, compresos en l’àmbit d’aplicació de la legis-
lació de classes passives, s’ha d’ajustar a les normes con-
tingudes en el present article i en els articles següents:

1. Els havers reguladors anuals que s’han de tenir en 
compte per calcular la pensió de jubilació o retir del per-
sonal esmentat al primer paràgraf d’aquest article que el 
31 de desembre de 1984 estigui en situació de servei actiu, 
reserva activa o segona reserva, així com en situació d’ex-
cedència, de serveis especials, de suspensió, en l’extin-
gida de supernumerari o en situacions militars equiva-
lents, que s’entenen, si aquesta Llei no en fa una distinció 
expressa, com a assimilades al servei actiu, i d’aquell per-
sonal que en la mateixa data estigui separat del servei, 
són, en cada cas, els que corresponguin al funcionari 
segons l’índex de proporcionalitat i grau, o coeficients 
multiplicadors o element d’identificació equivalent assig-
nats als cossos, escales, places, ocupacions o categories 
en què hagin prestat els seus serveis, des del seu ingrés al 
servei de l’Estat fins al moment de la seva jubilació o retir, 
d’acord amb les taules següents:

Havers reguladors anuals del personal funcionari de 
l’Administració de l’Estat

Index Graus Graus especials Regulador

10 (5,5) 8 - 2.627.869
10 (5,5) 7 - 2.555.648
10 (5,5) 6 - 2.483.426
10 (5,5) 3 - 2.266.759
10 5 - 2.229.881
10 4 - 2.157.659
10 3 - 2.085.436
10 2 - 2.013.213
10 1 - 1.940.992
8 6 - 1.875.155
8 5 - 1.817.387
8 4 - 1.759.619
8 3 - 1.701.852
8 2 - 1.644.084
8 1 - 1.586.315
6 5 - 1.428.531
6 4 - 1.385.216
6 3 - 1.341.904
6 2 - 1.298.589
6 - 1 (12 per 

100)
1.400.711

6 1 - 1.255.276

Index Graus Graus especials Regulador
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16 23,90
17 25,81
18 27,76
19 29,78
20 31,84
21 33,94
22 36,12
23 38,34
24 40,60
25 42,94
26 45,32
27 47,74
28 50,27
29 52,82
30 55,41
31 58,11
32 60,84
33 63,62
34 66,50
35 69,42
36 72,39
37 75,45
38 78,57
39 81,74

40 i més 85,00

2. En el cas que el funcionari jubilat o retirat hagi 
prestat serveis a l’Estat en diferents cossos, escales, pla-
ces, ocupacions o categories que tinguin assignats, de 
conformitat amb el que disposa l’article anterior, havers 
reguladors de diferents quanties, el valor de la pensió és:

P = R1 C1 + (R2 - R1) C2 + (R3 - R2) C3 + ...

On:
P = Quantia de l’haver anual de jubilació.
R1, R2, R3 ... = Havers reguladors corresponents al pri-

mer i als successius cossos, escales, places, ocupacions o 
categories en què hagi prestat serveis el funcionari, que 
s’han d’agafar reduïts en cas que sigui procedent.

C1, C2, C3 ... = Percentatges de càlcul corresponents 
als anys complets transcorreguts des de l’accés al primer 
i als successius cossos, escales, places, ocupacions o 
categories fins al moment de jubilació o retir, de confor-
mitat amb la taula de percentatges assenyalada amb ante-
rioritat, incrementats, si s’escau, amb els anys abonables, 
d’acord amb les regles contingudes en els números 3 i 4 
d’aquest article.

3. En el cas que el funcionari hagi prestat serveis a 
l’Estat en diferents cossos, escales, places, ocupacions o 
categories i que, considerats aïlladament, aquests serveis 
puguin donar origen a més d’una pensió de jubilació o 
retir, només es percep una única pensió de jubilació o 
retir, que s’ha de calcular d’acord amb el que disposen els 
dos números anteriors, segons sigui procedent.

En cas que el funcionari, després d’haver estat decla-
rat jubilat o retirat per haver complert l’edat corresponent, 
en el cos, l’escala, la plaça, l’ocupació o la categoria, que 
tingui assignada una edat de jubilació o retir forçosa infe-
rior a la fixada amb caràcter general per als funcionaris 
públics, continuï prestant serveis retribuïts a l’Estat en 
alguna situació especial fins que compleixi l’edat de jubi-
lació general, la corresponent pensió de jubilació o retir 

2. L’haver regulador anual que s’ha de tenir en 
compte per calcular la pensió de jubilació del personal 
funcionari de carrera esmentat en el primer paràgraf del 
present article que ingressi al servei de l’Estat, a partir de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es determina, en cada 
cas, en raó del «grup de classificació» que correspongui 
per raó de la titulació exigida per a l’ingrés, ocupació o 
circumstància assimilada, d’acord amb la taula següent:

Grup Regulador

A 2.008.447
B 1.638.549
C 1.269.028
D 974.425
E 840.340

La inclusió en alguns dels grups indicats es determina 
d’acord amb el que preveu l’article 24 de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública, en funció del nivell de titulació.

No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, 
l’haver regulador anual dels funcionaris que ingressin, 
amb posterioritat a l’1 de gener de 1985, als cossos de 
catedràtics i professors titulars d’universitat i de catedrà-
tics d’escoles universitàries, així com a les escales de pro-
fessors d’investigació, d’investigadors i de col·laboradors 
del Consell Superior d’Investigacions Científiques, és de 
2.266.759 pessetes anuals.

Article 28. Regles de càlcul de la pensió.

 1. La pensió anual que correspongui en cada cas al 
personal esmentat al primer paràgraf de l’article 27, en el 
cas que hagi prestat tots els serveis en el mateix cos, 
escala, plaça, ocupació o categoria, o en diversos que tin-
guin assignat, d’acord amb les taules incloses a l’article 
anterior, un regulador de la mateixa quantia és la que 
resulta d’aplicar a l’haver regulador corresponent el per-
centatge que sigui procedent, tenint en compte els anys 
complets de servei a l’Estat que hagi completat el perso-
nal o aquells que siguin abonables d’acord amb el que 
disposa aquest article; la fracció de temps abans de com-
pletar un any, per passar a un cos, escala, plaça, ocupació 
o categoria al qual correspongui un percentatge regula-
dor d’un import diferent, es considera de serveis prestats 
en el de percentatge superior, de conformitat amb la taula 
següent:

Anys de servei Percentatge  
del regulador

1 1,15
2 2,35
3 3,54
4 4,81
5 6,14
6 7,52
7 8,94
8 10,41
9 11,63

10 13,49
11 15,10
12 16,76
13 18,47
14 20,22
15 22,03

Anys de servei Percentatge  
del regulador
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dent en cas que el funcionari hagués assolit normalment 
l’edat de jubilació o retir forçós, i se li manté igualment 
invariable la categoria o ocupació, excepte en el cas que 
la incapacitat sobrevingui en un moment en què el funci-
onari estigui en situació d’excedència voluntària o de 
suspensió ferma, o separat del servei, cas en què la pen-
sió és la que ordinàriament li correspondria tenint en 
compte els anys abonables a efectes passius que tingui 
completats.

Se n’exceptua el personal que abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei tingui lesions que donin dret a l’in-
grés en el benemèrit cos de cavallers mutilats.

2. L’import de la pensió de retir del personal militar 
al qual sigui aplicable el paràgraf segon de l’article 4t de 
la Llei de 13 de desembre de 1943, s’ha de corregir amb 
l’aplicació del coeficient 1,125, sense que en cap cas es 
pugui superar l’import de la pensió que li hauria corres-
post si s’hagués retirat segons la legislació anterior de 
classes passives.

3. La jubilació o retir voluntari només es pot decla-
rar, a petició de l’interessat, quan aquest hagi completat 
trenta anys de servei efectiu a l’Estat i hagi complert sei-
xanta anys d’edat. La pensió corresponent és la que sigui 
procedent en el moment de la jubilació o retir, de confor-
mitat amb les regles que contenen els números 1 i 2 de 
l’article anterior.

Aquesta regla s’entén sense perjudici que, en el cas a 
què es refereix la disposició transitòria vuitena, número 
6, paràgraf segon, de la Llei 30/1984, de 2 d’agost (reite-
rada), de funcionaris afectats pel procés de transferèn-
cies a les comunitats autònomes, i sempre que aquest 
personal reuneixi els requisits exigits per l’esmentada 
norma, el valor de la pensió de jubilació és el del 150 per 
100 de les retribucions bàsiques percebudes per aquest, 
amb el límit màxim del 80 per 100 de les retribucions 
totals.

Aquesta pensió es deixa de percebre en complir el 
funcionari l’edat de jubilació forçosa, moment en què el 
seu import es minora fins que representi el valor de la 
que ordinàriament li hauria correspost en el moment de 
la jubilació anticipada.

Article 30. Període de carència.

1. Perquè el personal esmentat en el primer parà-
graf de l’article 27 d’aquesta Llei causi a favor seu el dret 
a pensió de jubilació, retir, o per incapacitat permanent, 
ha d’haver completat nou anys de servei efectiu a l’Es-
tat.

2. En el cas de la jubilació anticipada del funcionari 
inutilitzat en acte de servei, es causa dret a pensió encara 
que no s’hagi completat el període de carència referit al 
primer número d’aquest article.

3. Els serveis a què es refereix el número 4 de l’arti-
cle 28 d’aquesta Llei també són abonables als efectes de 
completar el període de carència.

Article 31. Regles especials per al personal militar de 
complement, tropa, marineria i reemplaçament.

El personal militar de complement i de tropa i mari-
neria que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei estigui en 
situació de servei actiu o assimilada a aquesta o separat 
del servei i el personal militar de reemplaçament i volun-
tari que en la mateixa data estigui en actiu, així com el 
personal d’aquestes classes que després de l’1 de gener 
de 1985 entri al servei de l’Estat, causa haver de retir, 
d’acord amb les regles següent:

a) El personal militar de reemplaçament i voluntari 
amb menys de dos anys de servei, que estigui prestant el 
servei militar en qualsevol de les seves modalitats, 
només causa a favor seu haver de retir quan quedi inuti-
litzat en acte de servei i com a conseqüència d’aquest. La 

no es percep fins al moment que compleixi aquesta edat, 
i per calcular-la s’han de tenir en compte els anys de ser-
vei prestats en aquesta situació especial, d’acord amb les 
regles que conté aquest mateix precepte. En cap cas els 
anys de permanència del funcionari en l’esmentada situa-
ció especial de serveis, encara que aïlladament conside-
rats siguin suficients per a això, dóna dret a la percepció 
d’un haver de jubilació o retir.

4. Als efectes previstos en els números anteriors, 
només es consideren abonables els anys complets:

a) Que el funcionari hagi romàs en situació de ser-
veis especials i les extingides d’excedència especial i 
supernumerari o en les situacions militars que hi siguin 
legalment assimilables. Aquest abonament s’ha de fer al 
cos, escala, plaça, ocupació o categoria a què estigui 
adscrit el funcionari en el moment de ser declarat en 
aquesta situació.

b) Que, d’acord amb el que disposa la Llei 70/1978, 
de 26 de desembre, s’hagin de computar com de serveis 
previs o efectius a l’Estat, sempre que aquests no es 
comptin com de cotització en qualsevol règim públic de 
Seguretat Social o de la Mutualitat Nacional de Previsió 
de l’Administració Local. Aquest abonament s’ha de fer 
al cos, escala, plaça, ocupació o categoria amb funcions 
anàlogues a les desenvolupades en el temps de serveis 
a què es refereix aquesta lletra b) d’entre aquells a què 
hagi estat adscrit el funcionari.

c) Que corresponguin al temps de permanència del 
funcionari a les acadèmies militars, amb un màxim de 
tres. Aquest temps s’entén com de serveis en l’ocupació 
que es desenvolupi en cada cas.

d) Que corresponguin a cotitzacions efectivament 
realitzades del titular en qualsevol règim públic de Segu-
retat Social, o en el de la Mutualitat Nacional de Previsió 
de l’Administració Local, sempre que els serveis no 
siguin simultanis als desenvolupats a l’Estat i, en cas que 
no siguin suficients perquè l’interessat causi dret a l’ha-
ver de jubilació en l’esmentat sistema de protecció. 
Aquest abonament s’ha de fer al cos, escala, plaça, ocu-
pació o categoria que tingui assignat, de conformitat 
amb el que disposa l’anterior regla a), un regulador de 
menor quantia d’entre aquells a què hagi estat adscrit el 
funcionari.

No es computa, en cap cas, el temps de durada del 
servei militar obligatori o, si s’escau, de la prestació 
social equivalent que desenvolupi el funcionari.

e) Que el funcionari tingui reconeguts a l’empara 
de la legislació d’indult i amnistia. Aquest temps s’entén 
de serveis en el cos, escala, plaça, ocupació o categoria 
en el qual s’hagin tingut per prestats.

5. La quantia mensual de les pensions s’obté divi-
dint per 14 la pensió anual determinada segons el que 
s’ha previst amb anterioritat. Els mesos de juny i desem-
bre es merita, a més de l’ordinària, una mensualitat 
extraordinària.

Article 29. Regles especials.

1. La pensió de jubilació o retir del funcionari inuti-
litzat en acte de servei i com a conseqüència d’aquest es 
calcula en funció del temps de servei que el funcionari 
hagi assolit normalment fins a l’edat de jubilació o retir 
forçós, i es manté invariable la seva categoria professio-
nal o ocupació, prenent com a regulador el doble de la 
quantitat que li correspongui d’acord amb el que preveu 
l’article anterior.

En tot cas, el funcionari inutilitzat en acte de servei i 
com a conseqüència d’aquest ha de ser declarat jubilat o 
retirat.

En el supòsit de jubilació o retir per incapacitat per-
manent, tant física com per debilitació apreciable de 
facultats, la pensió corresponent és la que seria proce-
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4. Juntament amb la pensió de viduïtat, en el cas 
del funcionari mort en acte de servei i com a conseqüèn-
cia d’aquest, no es percep cap quantitat en concepte 
d’indemnització pel règim de classes passives de l’Estat, 
encara que sí per qualsevol altre règim de protecció o 
legislació especial qualsevol altra que estigui establerta 
o es pugui establir.

Article 33. Pensions d’orfandat.

1. Tenen dret a la percepció de la pensió d’orfandat 
els fills dels funcionaris morts que tinguin menys de vint-
i-un anys o que, tot i ser més grans, estiguin incapacitats 
per a qualsevol feina des d’abans de complir-la i tinguin 
dret al benefici de justícia gratuïta.

La situació de l’orfe de més de vint-i-un anys s’ha de 
revisar periòdicament, a fi de comprovar la persistència 
en l’orfe de l’aptitud per ser beneficiari d’havers d’orfan-
dat.

S’ha de concedir la pensió d’orfandat a cadascun 
dels fills que hagi tingut el funcionari mort, amb inde-
pendència de l’existència de cònjuge supervivent amb 
dret a pensió.

2. L’import de la pensió d’orfandat és la següent:
Primer.–En el cas que només hi hagi un fill amb dret 

a pensió, aquest percep com a haver d’orfandat l’import 
del 25 per 100 de la pensió de jubilació o retir, excepte en 
el cas que es tracti d’un funcionari inutilitzat en acte de 
servei i com a conseqüència d’aquest, cas en què és del 
12,5 per 100.

En el cas que la defunció del funcionari causant de la 
pensió es produeixi sense que hagi arribat el moment de 
la jubilació o retir i, per tant, no s’hagi assenyalat a favor 
seu cap haver d’aquesta classe, s’ha d’agafar, a efectes 
del càlcul de la pensió d’orfandat, la pensió que s’hauria 
assenyalat al causant, observant-se, en aquest sentit, les 
normes assenyalades amb el mateix objecte en els parà-
grafs segon, tercer i quart del número 2 de l’article pre-
cedent.

Segon.–En el cas que siguin diversos els fills amb 
dret a pensió, l’import dels havers d’orfandat de cadas-
cun d’ells és el resultat de repartir a parts iguals la quan-
tia que resulti de computar un 10 per 100 de la pensió de 
jubilació o retir del causant per cada fill amb dret a pen-
sió, més un 15 per 100 de l’esmentada pensió com a 
increment únic, tot això amb el límit del 100 per 100 de la 
pensió de jubilació o retir real o teòrica del funcionari 
mort. En el cas d’existència de cònjuge supervivent amb 
dret a pensió, el límit és el 50 per 100 de la pensió.

En el cas que es tracti d’un funcionari inutilitzat en 
acte de servei i com a conseqüència d’aquest, l’import 
dels havers d’orfandat de cadascun d’ells és el resultat 
d’efectuar el mateix còmput assenyalat, reduint a la mei-
tat els percentatges que per a aquest s’indiquen, i obser-
vant-se els límits fixats al paràgraf anterior, amb els per-
centatges també reduïts a la meitat.

En el cas que la defunció del funcionari causant de la 
pensió es produeixi sense que hagi arribat el moment de 
la jubilació o retir i, per tant, no se li hagi assenyalat cap 
haver d’aquesta classe, s’ha d’agafar, a efectes del càlcul 
de la pensió de cada orfe, la que s’hauria assenyalat al 
causant, observant-se en aquest sentit les normes dels 
paràgrafs segon, tercer i quart del número dos de l’arti-
cle precedent.

Als efectes del còmput del regulador aplicable a les 
pensions d’orfandat, tant per al cas de concurrència amb 
el cònjuge supervivent, com quan en morir el causant en 
acte de servei o com a conseqüència d’aquest no hi hagi 
cap cònjuge o quan aquest perdi l’aptitud legal, cal ate-
nir-se al que s’estableix sobre això en relació amb les 
pensions de viduïtat causades pel mort en acte de servei 
o com a conseqüència d’aquest.

pensió es calcula d’acord amb el que disposa el número 
1 de l’article 27, i s’ha d’agafar com a haver regulador 
l’assenyalat per al personal de tropa i marineria a la taula 
que conté l’article esmentat.

b) El personal militar de complement i de tropa i 
marineria causa a favor seu haver de retir d’acord en tot 
amb les regles que contenen els articles anteriors i sem-
pre que tingui completat el període de carència a què es 
refereix l’article 30.

Article 32. Determinació d’havers familiars de classes 
passives. Pensió de viduïtat.

A partir de l’1 de gener de 1985, la determinació dels 
havers a favor de les famílies del personal funcionari 
esmentat al primer paràgraf de l’article 27, que en aquesta 
data estigui en situació de servei actiu o assimilada a 
aquesta, així com el que estigui separat del servei, i de 
les famílies del mateix personal que ingressi al servei de 
l’Estat des de la data indicada, s’ha d’ajustar a les nor-
mes que contenen aquest article i els següents.

1. Té dret a la pensió de viduïtat el cònjuge viudo del 
funcionari mort mentre no contregui noves núpcies.

En cas que el difunt hagi contret més d’un matrimoni 
per dissolució, per anul·lació o divorci d’una unió o uni-
ons matrimonials anteriors, per a l’assignació de la pen-
sió cal atenir-se al que disposen el dret de família i les 
sentències o decisions judicials que s’hagin dictat en els 
processos d’anul·lació o divorci, i, a falta de previsió 
especial, s’ha d’assenyalar la pensió a favor del cònjuge 
del funcionari en el moment de l’òbit.

2. L’import de la pensió de viduïtat és del 50 per 100 
del de la pensió de jubilació o retir del funcionari mort, 
excepte en el cas que es tracti d’un funcionari inutilitzat 
en acte de servei i com a conseqüència d’aquest, cas en 
què és del 25 per 100.

En cas que la mort del funcionari causant de la pen-
sió es produeixi estant en situació de servei actiu, reserva 
activa o segona reserva; de serveis especials, d’excedèn-
cia forçosa o especial, de suspensió provisional o altres 
situacions militars legalment assimilables, per calcular 
la pensió corresponent al cònjuge viudo s’ha d’agafar la 
que s’hauria assenyalat al causant en el cas que hagués 
sobreviscut fins a la data de la jubilació o retir, mante-
nint-se invariable la categoria professional o ocupació.

En el cas que la mort del funcionari es produeixi en 
acte de servei i com a conseqüència d’aquest, a efectes 
del càlcul de la pensió del cònjuge viudo, s’ha d’agafar 
com a regulador el doble del que li hauria correspost al 
causant a la data de jubilació o retir per edat, mante-
nint-se invariable la categoria professional o ocupació.

En cas que el funcionari mori en situació d’excedèn-
cia voluntària o de suspensió ferma o en situació militar 
legalment assimilable, i estant separat del servei, el per-
centatge del 50 per 100 s’ha d’aplicar sobre la pensió de 
jubilació o retir que teòricament li correspondria en el 
moment de ser declarat excedent, en suspensió ferma o 
situació assimilable o separat del servei.

3. La percepció de la pensió de viduïtat de classes 
passives, en el termini dels cinc anys següents al moment 
de produir-se el fet causant és compatible amb el per-
cepció de qualsevol altra renda de treball que pugui cor-
respondre al titular.

Transcorregut aquest termini, en el cas que el benefi-
ciari de la pensió percebi, conjuntament amb aquestes, 
altres rendes del treball i que de la suma d’aquestes i de 
la pensió resulti una quantia superior al quàdruple del 
salari mínim interprofessional vigent el 31 de desembre 
de l’any anterior a aquell en què es produeixi el paga-
ment, l’import d’aquesta s’ha de minorar en la part equi-
valent a l’excés. Si aquest és superior a aquella, no és 
procedent l’abonament de l’haver de viduïtat.
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Article 36. Quota de drets passius.

1. A partir de l’1 de gener de 1985, el personal funci-
onari esmentat al primer paràgraf de l’article 27 d’aquesta 
Llei i el personal militar de complement està subjecte al 
pagament d’una quota anual de drets passius per l’im-
port resultant de l’aplicació del tipus del 3,86 per 100 en 
haver regulador que en cada cas correspongui, ateses 
les disposicions contingudes a l’esmentat article i quan 
estigui en qualsevol de les situacions referides al primer 
paràgraf d’aquest.

La quantia mensual de la quota de drets passius 
s’obté dividint per 14 l’anual calculada segons el que 
estableix l’apartat anterior. Els mesos de juny i desem-
bre l’abonament és doble.

2. Els alumnes de les acadèmies militars, a partir de 
la seva promoció d’alferes o sergent alumne, també 
estan subjectes a l’abonament de la quota de drets pas-
sius, la quantia de la qual és la que resulti de l’aplicació 
del percentatge assenyalat a l’haver regulador correspo-
nent a l’ocupació que tinguin en cada cas.

Així mateix, el personal de tropa i marineria amb més 
de dos anys de servei a files està subjecte a l’abonament 
d’aquesta, al tipus de l’1,93 per 100.

SECCIÓ 2a ALTRES NORMES EN MATÈRIA 
DE CLASSES PASSIVES

Article 37. Principi de no duplicitat de prestacions.

A partir de l’1 de gener de 1985 no es reconeixen pen-
sions de classes passives a favor del personal que, simul-
tàniament, tingui reconeguts drets en qualsevol règim 
de la Seguretat Social, com a conseqüència d’una única 
prestació de serveis a l’Administració de l’Estat, sense 
perjudici dels drets que aquest causi en el sistema de 
Seguretat Social.

No obstant això, l’interessat pot optar pel règim que 
consideri més convenient.

Article 38. Revaloració d’havers en classes passives.

A partir de l’1 de gener de 1985, l’actualització dels 
havers de classes passives de l’Estat, causades amb 
anterioritat o que es causin des d’aquesta data, s’ha de 
verificar d’acord amb el que disposin les lleis de pressu-
postos generals de l’Estat, que han d’establir increments 
mitjans d’havers passius en percentatges no inferiors als 
augments mitjans de retribucions bàsiques en actiu.

La quantia dels havers de classes passives, a partir 
d’aquesta data, no experimenta cap altra variació, en 
concepte d’actualització, que les que derivin d’aquestes 
lleis, sense que les variacions en els havers actius dels 
funcionaris tinguin cap incidència en els havers de clas-
ses passives.

Article 39. Normes sobre nacionalitat en relació amb 
els havers de classes passives a familiars.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la falta 
de nacionalitat espanyola en els beneficiaris de les pen-
sions de classes passives a favor de les famílies, causa-
des amb anterioritat o que es causin amb posterioritat a 
aquesta data, no obsta per al reconeixement del dret a 
aquestes. Així mateix, la pèrdua de la nacionalitat espa-
nyola en els esmentats beneficiaris, amb posterioritat al 
reconeixement de la pensió, no produeix la pèrdua del 
dret a aquesta.

Amb el mateix àmbit temporal assenyalat al paràgraf 
anterior, la pèrdua de la nacionalitat espanyola no obsta 
per al reconeixement i la percepció dels havers causats a 
favor seu pels funcionaris inclosos en el règim de clas-
ses passives de l’Estat.

3. Juntament amb les pensions d’orfandat, en el 
cas del mort en acte de servei i com a conseqüència 
d’aquest, no es percep pel règim de classes passives cap 
indemnització o cap quantitat, sense perjudici de les que 
estiguin establertes o es puguin establir per qualsevol 
altre règim de protecció o qualsevol legislació especial.

Article 34. Pensions a favor dels pares.

1. Tenen dret a pensió de classes passives el pare i 
la mare, o qui visqui d’aquests, del funcionari mort, sem-
pre que depenguessin econòmicament d’aquell i sempre 
que no hi hagi cònjuge supervivent o fills d’aquest amb 
dret a pensió.

2. L’import d’aquestes pensions a favor dels pares 
és, per a cadascun d’ells, el del 15 per 100 del de la pen-
sió de jubilació o retir del funcionari mort, excepte en cas 
que aquest hagués estat inutilitzat en acte de servei i 
com a conseqüència d’aquest, en què és el del 7,5 per 
100.

En el cas que la mort del funcionari es produeixi amb 
anterioritat a la jubilació o retir d’aquest, s’han d’obser-
var per calcular l’haver de jubilació o retir, a efectes del 
d’aquesta pensió a favor dels pares, les normes assenya-
lades, amb el mateix objecte, als paràgrafs segon, tercer 
i quart del número dos de l’article 32.

3. En el cas que algun dels pares del funcionari 
mort, aïlladament considerat, percebi conjuntament amb 
la pensió rendes del treball i que la suma d’aquestes 
amb l’haver de classes passives excedeixi el doble del 
valor del salari mínim interprofessional vigent el 31 de 
desembre de l’any anterior al moment d’assenyalament 
de l’haver, la seva pensió s’ha de minorar en la part equi-
valent a l’excés. Si aquest és superior a la pensió, no és 
procedent cap pagament en aquest concepte.

En cessar la percepció d’altres rendes de treball, s’ha 
d’abonar íntegrament la pensió al pare, a la mare o a tots 
dos, segons sigui procedent, del funcionari mort.

4. Juntament amb la pensió a favor dels pares, en 
el cas del funcionari mort en acte de servei i com a con-
seqüència d’aquest, no es percep cap quantitat en con-
cepte d’indemnització pel règim de classes passives, 
sense perjudici de les que estiguin establertes o es 
puguin establir per qualsevol altre règim de protecció o 
legislació especial.

Article 35. Regles especials per al personal militar de 
complement, tropa, marineria i reemplaçament.

El personal militar de complement i de tropa i mari-
neria que, a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
estigui en actiu o separat del servei, i el personal militar 
en qualsevol de les seves modalitats que, a la mateixa 
data, estigui en situació de servei actiu o assimilada a 
aquesta, així com el personal d’aquestes classes que 
després de l’1 de gener de 1985 entri al servei de l’Estat, 
causa a favor dels seus familiars havers de classes pas-
sives, d’acord amb les regles següents:

1a El personal militar de reemplaçament i voluntari 
amb menys de dos anys de servei només causa a favor 
dels seus familiars havers de classes passives en cas 
que mori en acte de servei i com a conseqüència d’aquest. 
Aquests havers es regeixen per les normes que conte-
nen els articles 32, 33 i 34, i per al càlcul de la teòrica 
pensió de jubilació o retir, als efectes d’assenyalament 
de l’haver familiar corresponent, s’ha d’agafar el regula-
dor assenyalat per al personal de tropa i marineria a la 
taula que conté el número u de l’article 27.

2a El personal militar de complement i de tropa i 
marineria causa a favor dels seus familiars havers de 
classes passives, d’acord amb les regles que contenen 
els articles 32, 33 i 34 d’aquesta Llei.
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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 357.790 pessetes 
anuals.

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

SECCIÓ 4a INCREMENT DE PENSIONS

Article 43. Increment de pensions causades amb anteri-
oritat a l’1 de gener de 1985.

1. Durant l’exercici de 1985, les pensions del sis-
tema de la Seguretat Social i les del sistema de les clas-
ses passives de l’Estat experimenten en cadascun dels 
sistemes un increment mitjà del 7 per 100.

El Govern, a proposta del Ministeri de Treball i Segu-
retat Social i del Ministeri d’Economia i Hisenda, en l’àm-
bit de les seves respectives competències, ha de fixar la 
distribució dels increments.

2. Els increments que resultin s’apliquen sobre les 
quanties corresponents el 31 de desembre de 1984, i 
s’abonen les pensions resultants per l’òrgan o entitat 
que tingui al seu càrrec la gestió i el pagament d’aques-
tes.

3. La determinació de les pensions abonables amb 
càrrec al fons especial de la mutualitat de funcionaris 
civils de l’Estat es continua regint pel que preveu la dis-
posició addicional cinquena de la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1981, i normes de desplegament 
i aplicació d’aquesta, sense perjudici que l’import que 
per a aquestes resulti es tingui en consideració als efec-
tes dels límits màxims que estableix l’article 44 d’aquesta 
Llei.

4. Respecte a les pensions a què es refereix el 
número 1 d’aquest article, causades amb anterioritat a 
l’1 de gener de 1985, que a la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei estiguin pendents de reconeixement, se 
n’ha de determinar la quantia per a l’exercici de 1984 i, si 
s’escau, per a exercicis anteriors, tenint en compte les 
normes que sobre concurrència de pensions i limitació 
del seu creixement contenen les lleis de pressupostos 
anteriors, i s’aplica per a 1985 l’increment de pensions 
d’acord amb el que estableixen els números anteriors 
d’aquest article i normes de desplegament d’aquesta 
Llei.

5. En cap cas experimenten cap actualització en el 
present exercici econòmic les pensions que s’expressen 
a continuació, que es perceben durant l’any 1985 en la 
quantia assolida durant l’any 1984:

a) Les pensions a què es refereix el número 1 
d’aquest article que aïlladament considerades, en el seu 
conjunt, o en concurrència amb altres pensions finança-
des totalment o parcialment amb fons públics, en els ter-
mes que es determinen a l’article 46 d’aquesta Llei, exce-
deixin la quantitat de 187.950 pessetes mensuals.

b) Les pensions causades a l’empara de la Llei 
46/1977, de 15 d’octubre, per personal incorporat a les 
forces d’ordre públic i, si s’escau, Forces Armades, des 
del dia 18 de juliol de 1936.

c) Les pensions d’orfandat a què es refereix el parà-
graf segon, apartat 3, de l’article 4 de la Llei 5/1979, de 18 
de setembre, afegit per l’article 2 de la Llei 42/1981, de 28 
d’octubre, així com les pensions a què es refereix l’arti-
cle 4.2 de la mateixa Llei.

d) Les pensions d’orfandat a què es refereix el parà-
graf segon de l’article 17 de la Llei 35/1980, de 26 de juny, 
afegit per l’article tercer de l’esmentada Llei 42/1981.

e) Les pensions reconegudes a favor dels caminers 
de l’Estat.

Article 40. Normes en relació amb les pensions d’orfan-
dat de classes passives.

1. Les pensions a favor dels orfes de més de vint-i-
un anys causades pel personal a què es refereix el pri-
mer paràgraf de l’article 27, pel de complement, tropa i 
marineria, així com els d’orfandat derivades de lleis 
especials, les excepcionals i en general les satisfetes 
amb càrrec a la secció set del pressupost de despeses de 
l’Estat, que s’estiguin percebent a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, són incompatibles amb la percepció d’ha-
vers per treball actiu que permetin la inclusió del titular 
en qualsevol règim públic de Seguretat Social. Aquesta 
regla no és aplicable als orfes que hagin estat declarats 
incapacitats amb anterioritat a complir aquesta edat i 
tinguin dret al benefici de justícia gratuïta.

En tot cas, quan desaparegui la situació que deter-
mini la incompatibilitat assenyalada, s’ha de rehabilitar 
el dret a la percepció de la pensió reconeguda.

2. Les pensions a favor dels orfes de l’esmentat per-
sonal en el mateix cas al qual es refereix el número ante-
rior, que estiguin causades amb anterioritat a l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, però que no s’estiguin percebent 
en aquest moment per falta d’aptitud legal per fer-ho del 
titular o perquè no hi concorren els pressupòsits habili-
tadors de la percepció, no es percebran des de l’1 de 
gener de 1985, excepte en el cas que el 31 de desembre 
de 1984 es donin en el titular del dret tots els requisits 
d’aptitud legal que exigeix la legislació aplicable o hi 
concorrin tots els pressupòsits habilitadors de la percep-
ció.

Article 41. Normes en matèria de pagament d’havers 
passius.

El Govern pot regular per decret un sistema d’avan-
çaments per al pagament de pensions de jubilació del 
personal al qual sigui aplicable l’article 33 de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, i tinguin complerts actualment els 
seixanta-cinc anys d’edat.

SECCIÓ 3a NORMES EN RELACIÓ AMB LES PENSIONS 
DERIVADES DE LLEIS ESPECIALS

Article 42. Pensions derivades de lleis especials.

1. Les pensions que es meritin a l’empara del que 
disposa l’article quatre, u, de la Llei 5/1979, de 18 de 
setembre, es fixen en la quantia de 18.969 pessetes men-
suals.

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 298.619 pessetes anuals.

b) La percepció conjunta de la remuneració bàsica, 
la remuneració substitutiva de triennis i les remuneraci-
ons suplementàries en compensació per retribucions no 
percebudes, té en el present exercici un valor anual de 
805.380 pessetes, amb dret a la percepció de dues pagues 
extraordinàries de 67.115 pessetes mensuals.

No obstant això, l’import de les pensions de viduïtat 
derivades de l’esmentada Llei és de 18.969 pessetes 
mensuals.

3. La retribució bàsica anual a què es refereix l’arti-
cle dos de la Llei 6/1982, de 29 de març, de mutilats civils 
de guerra, es fixa en la quantitat de 430.303 pessetes.

No obstant això, l’import de les pensions de viduïtat 
derivades de l’esmentada Llei és de 18.969 pessetes 
mensuals.
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2. És aplicable en la determinació o reconeixement 
inicial de les pensions a què es refereix el número 1 ante-
rior el que disposen els números 7 i 9 de l’article prece-
dent. El termini a què es refereix el número 7 s’entén 
substituït per la data en la qual l’interessat formuli la sol-
licitud de pensió. En cas que l’expedient de reconeixe-
ment de pensió s’iniciï d’ofici, l’interessat ha de presen-
tar l’oportuna declaració.

Article 45. Incompatibilitat amb els complements per 
assolir la quantia mínima de la pensió en el règim de 
la Seguretat Social.

1. Tenen dret a percebre complements necessaris 
per assolir la quantia mínima de pensions els pensionis-
tes de la Seguretat Social que no percebin rendes de 
capital i/o treball personal o que, en cas de percebre-les, 
no excedeixin les 500.000 pessetes a l’any.

Els pensionistes de la Seguretat Social que percebin 
rendes pels conceptes indicats en una quantia superior a 
la xifra assenyalada a l’apartat anterior poden percebre 
un complement de pensió quan el total dels ingressos 
percebuts, inclosos els corresponents a pensions, no 
superi el límit resultant de sumar a les 500.000 pessetes 
l’import anual de la quantia mínima de la classe de pen-
sió de què es tracti. En aquest cas, el complement de 
pensió consisteix en la quantia necessària per assolir el 
límit esmentat.

2. Es considera que concorren les circumstàncies 
del número anterior en els pensionistes que durant 
l’exercici de 1983 hagin percebut pels conceptes indicats 
quantitats superiors a 450.000 pessetes, llevat que hi 
hagi una prova que durant l’any 1984 no s’han percebut 
ingressos superiors a la quantitat indicada, prova que es 
considera vàlida si no es resol el contrari dins el termini 
de tres mesos a partir de la data de presentació d’aque-
lla.

Article 46. Concurrència de pensions.

Als efectes del que disposen els articles anteriors 
sobre increment de pensions causades amb anterioritat 
a l’1 de gener de 1985, i determinació o reconeixement 
inicial de les causades amb posterioritat a aquesta data, 
s’entén que hi ha concurrència de pensions quan un 
mateix beneficiari tingui reconegudes o escaigui que li 
siguin determinades més d’una pensió del sistema de 
Seguretat Social, classes passives de l’Estat, ens territo-
rials o organismes, entitats, empreses o societats 
d’aquests. En tot cas, s’hi consideren compreses les pen-
sions a càrrec de:

a) Les entitats gestores del sistema de la Seguretat 
Social.

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

c) Les classes passives de l’Estat, civils o militars, 
incloses les pensions excepcionals, les derivades de lleis 
especials i, en general, les satisfetes amb càrrec a la sec-
ció 07 del pressupost de despeses de l’Estat.

d) Els ens territorials.
e) La Mutualitat General de Funcionaris Civils de 

l’Estat, l’Institut Social de les Forces Armades, la Mutua-
litat Nacional de Previsió de l’Administració Local i la 
Mutualitat General Judicial.

f) Les mututalitats, mututalitats o entitats de previ-
sió que es financin en tot o en part amb recursos 
públics.

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 mututalitats d’aquelles en 
les quals les aportacions directes dels associats o cau-

6. Les pensions a què es refereixen les lletres b) a e) 
del número anterior, quan es percebin conjuntament 
amb una altra o altres pensions esmentades al número 1 
d’aquest article i susceptibles de ser incrementades en 
l’exercici de 1985 no es computen en cap cas als efectes 
previstos en l’esmentat precepte.

7. Als efectes de l’aplicació de l’increment de les 
pensions causades amb anterioritat a l’1 de gener de 
1985, totes les persones que durant l’any 1984 hagin per-
cebut alguna pensió del sistema de la Seguretat Social, 
de classes passives de l’Estat o d’algunes de les entitats 
o organismes que s’indiquen a l’article 46 estan obliga-
des a presentar, abans de l’1 de març de 1985, una decla-
ració on consti la pensió o pensions concurrents perce-
budes durant l’any 1984.

La declaració s’ha de presentar davant l’òrgan, enti-
tat o organisme encarregat de la gestió i pagament de la 
respectiva pensió.

Els increments de pensió que s’acordin tenen caràc-
ter provisional mentre no es comprovi el contingut de la 
declaració formulada. En cas que de la comprovació de 
la declaració derivin excessos d’increment, el pensio-
nista està obligat a reintegrar les quantitats percebudes 
indegudament, i sense perjudici de les altres responsabi-
litats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb la norma-
tiva vigent.

8. Si com a conseqüència dels increments previstos 
al número 1 d’aquest article, la quantia de la pensió o 
pensions percebudes per un mateix titular són superiors 
a l’import de 187.950 pessetes mensuals, s’absorbeix 
l’excés sobre aquest límit, i s’aplica l’absorció, en cas de 
percebre’n diverses, en la proporció corresponent entre 
la quantia de cadascuna d’elles i l’excés.

9. Als efectes previstos a la lletra a) del número 5 
d’aquest article, la quantitat de 187.950 pessetes s’entén 
referida a l’import d’una mensualitat ordinària, sense 
perjudici de les pagues extraordinàries per pensions que 
puguin correspondre, sempre dins el límit de 187.950 
pessetes de la mensualitat ordinària.

SECCIÓ 5a NORMES LIMITATIVES EN LA 
DETERMINACIÓ O EL RECONEIXEMENT INICIAL 

DE PENSIONS

Article 44. Determinació o reconeixement inicial de 
pensions.

 1. En la determinació o reconeixement inicial de les 
pensions causades a partir de l’1 de gener de 1985 amb 
càrrec al sistema de la Seguretat Social, classes passives 
de l’Estat o qualsevol organisme o entitat, finançat en tot 
o en part amb recursos públics, s’han de tenir en compte 
les normes següents:

a) L’import de la pensió sola o en concurrència amb 
altres de les indicades no pot excedir les 187.950 pesse-
tes.

b) En el cas que es tracti d’una sola pensió, se’n 
redueix l’import fins al límit esmentat de 187.950 pesse-
tes mensuals.

c) Quan es tracti de pensions concurrents que en 
conjunt excedeixin l’esmentat límit, cadascuna d’aques-
tes es redueix en la proporció respectiva amb l’excés.

d) Quan concorrin pensions causades amb anterio-
ritat a l’1 de gener de 1984 i pensions causades amb pos-
terioritat a l’1 de gener de 1985, el límit per a totes les 
pensions concurrents s’entén referit a l’import que van 
tenir en el seu conjunt les causades abans de l’1 de gener 
de 1984 si aquest import és superior a 187.950 pessetes 
mensuals, i hi és aplicable el que disposa la lletra ante-
rior.
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L’Institut de Crèdit Oficial ha de compensar la Socie-
tat Mixta de Segon Aval per les indemnitzacions que hagi 
fet efectives com a conseqüència dels avals prestats a 
les societats de garantia recíproca.

L’Estat ha de compensar l’Institut de Crèdit Oficial 
dels menyscaptes que pateixi com a conseqüència del 
que estableix aquest número.

7. Es fixa en 115.000 milions de pessetes el límit 
màxim fins al qual el Tresor Públic respon subsidiària-
ment pels crèdits i avals concedits durant l’exercici de 
1985 per les entitats de crèdit oficial, en virtut del que 
preveuen l’article 4t de la Llei 21/1982, de 9 de juny, i l’ar-
ticle 9è de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre mesures 
de reconversió i reindustrialització.

8. L’Estat ha de compensar l’Institut de Crèdit Oficial 
les pèrdues que s’originin per les quantitats que destini 
durant l’any 1985 al finançament de crèdits a l’exportació 
en excés de 100.000 milions de pessetes.

9. L’Estat ha de compensar l’Institut de Crèdit Oficial 
per les pèrdues que el 1985 origini la subvenció esta-
blerta 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 Ofi-
cial per les pèrdues que durant l’any 1985 s’originin per 
les quantitats que, superant els 70.000 milions de pesse-
tes durant els anys 1983 i 1984, es van destinar al finan-
çament del crèdit a l’exportació, segons les lleis de pres-
supostos per a 1983 i 1984.

11. L’Estat ha de dotar l’Institut de Crèdit Oficial per 
les quantitats anticipades per al pagament de la subven-
ció establerta per a les diferències de cost i rendiment a 
les institucions financeres de la Llei 11/1983, de 16 
d’agost, de mesures financeres d’estímul a l’exportació.

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 número 2 d’aquest article.

CAPÍTOL II

 Deute públic

Article 49. Límit i classe de l’autorització.

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

1r Emeti o contregui deute públic de l’Estat amortit-
zable, interior o exterior, segons raons de política econò-
mica, amb la finalitat de finançar les despeses autoritza-
des per aquesta Llei, per un import màxim de 375.000 
milions de pessetes.

2n Incrementi el deute del Tresor en l’import neces-
sari per finançar fins a 812.000 milions de pessetes les 
despeses autoritzades en aquesta Llei. Aquest límit és 
efectiu al terme de l’exercici. En cap moment, durant l’any 
1985, el finançament net mitjançant pagarés pot excedir la 
xifra assenyalada per una quantia superior al valor nomi-
nal menys els interessos implícits dels pagarés en circula-
ció amb venciment anterior a l’1 de gener de 1986.

3r Estableixi el règim jurídic dels pagarés del Tresor; 
els pagarés del Tresor poden estar representats en títols, 
valors o mitjançant anotacions en compte i, tant en la 
subscripció com en la transmissió o negociació, no és 
necessària la intervenció d’un fedatari públic.

Les emissions de deute del Tresor mantenen les seves 
característiques de valors no aptes per donar dret a des-
gravacions fiscals.

Totes les operacions relatives a aquest deute es comp-
tabilitzen transitòriament en un compte d’operacions del 

sants de la pensió no siguin autosuficients per a la cober-
tura de les prestacions als seus beneficiaris i en quantia 
proporcional al grau d ‘insuficiència de les aportacions.

Article 47. Compatibilitat de meritacions extraordinà-
ries de pensions.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les pen-
sions declarades compatibles, sigui quin sigui el moment 
en què siguin causades, ho són tant respecte a les meri-
tacions ordinàries com a les extraordinàries.

TÍTOL III

 De les operacions financeres

CAPÍTOL I

 Avals

Article 48. Quantia i destinació dels avals.

1. L’import dels avals que presti l’Estat durant l’exer-
cici de 1985 per operacions de crèdit exterior de qualse-
vol naturalesa no pot excedir els 100.000 milions de pes-
setes.

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

2. S’autoritza la concessió de garanties per l’Estat 
durant el període de 1985 als següents organismes o 
entitats i pels imports que per a cadascun s’indiquen:

a) A l’Institut Nacional d’Indústria, quant a les obli-
gacions a emetre a l’interior durant l’any 1985, per un 
import màxim de 40.000 milions de pessetes.

b) A la Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols, 
quant als crèdits a concertar a l’interior durant l’any 1985, 
per un import màxim de 10.000 milions de pessetes.

3. S’autoritza l’Institut Nacional d’Indústria a pres-
tar avals en l’exercici de 1985 en relació amb les operaci-
ons de crèdit que concertin les societats mercantils en el 
capital de les quals participa, fins a un límit màxim de 
200.000 milions de pessetes.

4. S’autoritza l’Institut Nacional d’Hidrocarburs a 
prestar avals en l’exercici de 1985 i en relació amb les 
operacions de crèdit que concertin les societats mercan-
tils 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 
per finançar inversions i amb operacions de crèdit inte-
rior concertades, en virtut del que preveu l’article 73 
d’aquesta Llei durant l’exercici de 1985, fins a un límit 
màxim global de 60.000 milions de pessetes.

En relació amb les operacions de crèdit exterior de 
les comunitats autònomes uniprovincials, 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 com-
petències i funcions de les diputacions provincials inte-
grades 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 10.000 milions de pessetes, les opera-
cions de crèdit que avalades per les societats de garantia 
recíproca siguin concertades a l’interior durant l’exercici 
de 1985 per les petites i mitjanes empreses, socis partí-
cips d’aquestes.
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naturalesa prevista a l’article 21 del Decret llei 18/1962, de 
7 de juny.

El Tresor públic, per atendre les seves necessitats 
financeres durant l’exercici de 1985, 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 2n del número 1 
d’aquest article. Aquests crèdits no meriten interès.

6. Es faculta el Govern perquè, a proposta del Minis-
teri d’Economia i Hisenda, procedeixi, per raons de polí-
tica monetària, a emetre deute del Tresor, sobre l’autorit-
zat en els números 1 i 5 d’aquest article, en els imports 
que siguin necessaris per portar a terme aquella política. 
El producte de l’emissió de pagarés del Tresor, en virtut 
d’aquesta autorització, s’ha de comptabilitzar en un 
compte especial d’«Operacions del Tresor», el saldo del 
qual s’aplica a l’amortització d’aquests, i els seus interes-
sos s’han d’aplicar al capítol corresponent del pressupost 
de l’Estat.

CAPÍTOL III

 Dotació del Tresor al crèdit oficial

Article 50. Autoritzacions globals i supòsits especials.

1. La dotació global del Tresor al crèdit oficial en 
l’exercici de 1985 pot assolir la xifra de 270.000 milions de 
pessetes, inclòs el Fons d’Ajuda al Desenvolupament.

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

A aquesta xifra s’hi ha d’afegir el producte del deute 
exterior de l’Estat, emès a l’empara de l’autorització con-
tinguda a l’article 49, apartat 1r, número 6, 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 fallides en el compliment de les seves obligacions per 
part de les societats concessionàries d’autopistes de 
peatge.

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 es canalitza a través de l’Institut de Crèdit Oficial.

3. Les concessions de crèdit amb càrrec al Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament són de 23.000 milions de 
pessetes per a 1985. La instrumentació i l’administració 
de les operacions amb càrrec a aquest s’ha de fer per 
l’Institut de Crèdit Oficial.

4. La dotació per al préstec del Govern al Regne del 
Marroc, establert per la Llei 13/1984, de 9 de maig; s’ha 
d’afegir a la part no utilitzada a la dotació global del Tre-
sor per a 1985, i pot ser ampliada fins al límit necessari, 
en funció de la variació de la cotització de la pesseta 
davant del dòlar EUA, en instrumentar-se l’operació de 
préstec.

CAPÍTOL IV

 Límit de circulació de moneda metàl·lica

Article 51. Límit de circulació de moneda metàl·lica.

L’import màxim de la moneda metàl·lica en circulació 
durant l’exercici de 1985 es fixa en 200.000 milions de 
pessetes.

Tresor, el saldo del qual s’aplica al final de l’exercici als 
pressupostos de l’Estat.

4t Determini en cada emissió i per a cada emissió de 
deute públic, sigui quin sigui el seu termini d’amortitza-
ció, si els títols representatius gaudeixen d’avantatges 
inherents als títols de cotització qualificada, a l’efecte de 
ser aptes per donar dret a beneficis fiscals.

5è Emeti cèdules per a inversions fins a un límit de 
240.000 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.

6è Contregui deute exterior per un import màxim de 
55.000 milions de pessetes per dotar el Fons de Finança-
ment Exterior destinat a la concessió de crèdits, per a les 
societats concessionàries d’autopistes de peatge en les 
quals el sector públic participi, directament o indirecta-
ment de forma majoritària, o tingui facultats de decisió, 
en substitució de les seves operacions en els mercats 
exteriors de capitals.

7è Realitzi operacions d’endeutament exterior amb 
la finalitat específica d’amortitzar deute existent. Les ope-
racions no es computen a efectes del límit de deute definit 
al número 1 d’aquest apartat primer.

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 12.175.020 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 762.531.733 
dòlars.

2. S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda per-
què:

1r Assenyali el tipus d’interès, condicions, beneficis 
fiscals legalment establerts i altres característiques de les 
operacions d’endeutament assenyalades al número ante-
rior i formalitzi, si s’escau, per si o per delegació, en repre-
sentació de l’Estat, aquestes operacions.

2n Procedeixi al reemborsament anticipat d’operaci-
ons de crèdit, sense substituir-les per altres, quan la situ-
ació del mercat ho aconselli; i habiliti a aquest efecte els 
corresponents crèdits a la secció de deute públic.

3r Concerti operacions d’intercanvi financer relatives 
a operacions de crèdit, existents amb anterioritat o con-
certades a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, per 
obtenir un menor cost o una millor distribució de la càr-
rega financera o prevenir els possibles efectes negatius 
derivats de les fluctuacions en les condicions de mercat.

3. S’autoritza els organismes que figuren a l’annex 
II d’aquesta Llei, per una xifra total de 401.907.514.000 
pessetes, a concertar durant l’any 1985 operacions de 
crèdit per l’import respectiu que en l’esmentat annex 
s’indiquen, i poden, en els supòsits previstos als apar-
tats 2 i 3 del número 2 d’aquest article, refinançar, modi-
ficar i/o substituir operacions de crèdit concertades en 
exercicis anteriors, concertar operacions d’intercanvi 
financer o procedir al reemborsament anticipat d’opera-
cions de crèdit sempre que ho autoritzi el Govern, a pro-
posta del Ministeri d’Economia i Hisenda, amb habilita-
ció, si s’escau, dels corresponents crèdits en el pressupost 
respectiu.

 4. El Govern ha de donar compte a les comissions 
de pressupostos del Congrés i del Senat de totes i cadas-
cuna de les autoritzacions de crèdit realitzades a l’empara 
del que contenen els números 1 i 3 d’aquest article.

5. El crèdit concedit pel Banc d’Espanya al Tresor 
Públic durant l’exercici de 1984 es consolida per idèntica 
quantia en un crèdit de l’esmentat Banc al Tresor, de la 
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conjuntament amb la quota corresponent a l’impost sobre 
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 patrimoni que correspongui a elements patrimoni-
als que, per la seva naturalesa o destinació, no siguin sus-
ceptibles de produir els rendiments compresos en els arti-
cles 14 al 18 d’aquesta Llei. Per a la deguda aplicació 
d’aquesta limitació, la declaració i liquidació dels dos 
impostos s’han de fer simultàniament.»

Article 53. Deduccions de la quota.

Amb vigència exclusiva per a l’exercici de 1985, l’arti-
cle 29 de la Llei 44/1978, de 8 de setembre, queda redactat 
en els termes següents:

«De la quota que resulti de l’aplicació de la tarifa s’han 
de deduir:

a) Amb caràcter general: 17.000 pessetes.
Aquesta deducció s’incrementa, si s’escau, apli-

cant-hi el coeficient que resulti de multiplicar u coma 
cinc pel nombre de membres de la unitat familiar que 
percebin individualment rendiments nets dels compre-
sos a les lletres a) i b) de l’article 3r, apartat dos, d’aquesta 
Llei, en quantitat superior a 150.000 pessetes anuals, 
quan siguin diversos els membres que percebin aquests 
rendiments.

Igualment és aplicable aquest increment a les activi-
tats empresarials o professionals en què s’hagin imputat, 
als efectes de l’estimació objectiva singular, rendiments 
del treball del titular i altres membres de la seva unitat 
familiar, que, conjuntament, treballin en l’activitat de què 
es tracti.

b) Per raó de matrimoni: 20.000 pessetes.
c) Per cada fill: 15.000 pessetes.

No es practica aquesta deducció per:
– Els fills de més de vint-i-cinc anys, d’un o altre sexe, 

llevat de l’excepció de la lletra f).
– Els fills casats, d’un o altre sexe.
– Els fills o filles que obtinguin rendes superiors a 

100.000 pessetes anuals, excepte quan integrin la unitat 
familiar.

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

e) Per cada subjecte passiu o, si s’escau, per cada 
membre de la unitat familiar d’edat igual o superior a 
setanta anys: 12.000 pessetes.

f) Per cada subjecte passiu o, si s’escau, per cada 
membre de la unitat familiar, i per cada fill sigui quina 
sigui la seva edat, que no sigui membre de la unitat fami-
liar, i sempre que aquests últims no tinguin rendes supe-
riors a 100.000 pessetes anuals, que siguin invidents, 
mutilats o invàlids, físics o psíquics, congènits o sobrevin-
guts, en el grau que es determini per reglament, a més de 
les deduccions que siguin procedents, d’acord amb el que 
disposen les lletres anteriors: 38.000 pessetes.

g) En concepte de despeses personals:

El 15 per 100 de les despeses sufragades pel subjecte 
passiu durant el període de la imposició per raons de 
malaltia, accident o invalidesa, en les persones que com-
ponen la unitat familiar o d’altres que donin dret a deduc-
ció en la quota, així com de les despeses satisfetes per 
honoraris professionals mèdics i per clínica amb motiu 
del naixement dels fills del contribuent i de les quotes 
satisfetes a mutualitats o societats d’assegurances mèdi-
ques.

 Aquesta deducció està condicionada a la seva justifi-
cació documental i a la indicació del nom i domicili de les 
persones o entitats perceptores dels imports respectius.

TÍTOL IV

 Normes tributàries

CAPÍTOL I

 Impostos directes

SECCIÓ 1a IMPOST SOBRE LA RENDA 
DE LES PERSONES FÍSIQUES

Article 52. Escala de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques.

Amb vigència exclusiva per a l’any 1985, 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:

«1. 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 22,62 588.130 400.000 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
4.600.000 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 3.094.880 400.000 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 3.838.520 400.000 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 5.088.520 400.000 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 
aplicació de l’escala, no pot excedir, per als subjectes per 
obligació personal, el 46 per 100 de la base imposable, ni, 
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l’impost sobre societats, amb igualtat de tipus i límits de 
deducció.

Els límits deducció corresponents s’apliquen sobre la 
quota líquida que resulti de minorar la quota íntegra en 
les deduccions assenyalades a les lletres anteriors 
d’aquest article, així com en els números anteriors 
d’aquesta lletra.

i) Per dividends percebuts, el 10 per 100 de l’import 
dels dividends de societats, percebuts pel subjecte passiu 
en les condicions que es determini per reglament i sem-
pre que hagi tributat, efectivament, sense bonificació ni 
cap reducció per l’impost sobre societats.

j) Per rendiments del treball es dedueix la quantitat 
fixa de 20.000 pessetes. Per a unitats familiars amb més 
d’un perceptor de rendiments del treball, el primer per-
ceptor en ordre de quantia de rendiments nets té dret a la 
deducció fixa de 20.000 pessetes, el segon, a l’1 per 100 
dels seus rendiments nets del treball, fins a un màxim de 
10.000 pessetes, i pels altres perceptors, si s’escau, no 
s’aplica cap deducció.

k) L’import de les retencions i pagaments a compte 
previstos 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 l’apartat 3, de la lletra h, i a la lletra k 
d’aquest.»

Article 54. Correcció monetària de variacions patrimo-
nials.

Es prorroga per a l’any 1985, l’aplicació del coeficient 
d’actualització establert en els dos primers paràgrafs de 
l’article 27 de la Llei 9/1983, de 13 de juliol, de pressupos-
tos generals de l’Estat per a 1983.

Si es tracta de béns o elements patrimonials adquirits 
amb posterioritat a l’1 de gener de 1979, al valor d’adqui-
sició determinat de conformitat amb les normes de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques s’hi apliquen 
els coeficients següents.

Si l’adquisició va tenir lloc en l’exercici de:

1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,35
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

Article 55. Obligació de declarar.

Amb vigència exclusiva per a l’exercici de 1985, l’apar-
tat 1 de l’article 34 de la Llei 44/1978, de 8 de setembre, 
queda redactat de la manera següent:

«Estan obligats a presentar declaració:
1. Els subjectes passius que obtinguin rendiments 

sotmesos a l’impost en les condicions que s’estableixin 
per reglament. No obstant això, no estan obligats a decla-
rar els subjectes passius que tinguin ingressos bruts infe-
riors a 500.000 pessetes anuals, computant-se, si s’escau, 
tots els ingressos de la unitat familiar. A aquests efectes, 
no es computen els rendiments de l’habitatge propi que 
constitueixi residència habitual del contribuent o, si s’es-
cau, de la unitat familiar.»

Article 56. Tipus de gravamen per a persones físiques 
no residents.

Les persones físiques no residents en el territori espa-
nyol que obtinguin rendiments sotmesos a tributació per 
obligació real per l’impost sobre la renda de les persones 

h) Per inversions.
1. El 15 per 100 de les primes satisfetes per raó de 

contractes d’assegurança de vida, mort o invalidesa, con-
juntament o separadament, subscrits amb entitats legal-
ment establertes a Espanya, quan el beneficiari sigui el 
subjecte passiu o, si s’escau, el membre contractant de la 
unitat familiar, el cònjuge, ascendent o descendent, així 
com de les quantitats abonades amb caràcter voluntari a 
mutualitats laborals, quan empari, entre 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.

2. El 15 per 100 de les quantitats satisfetes en l’exer-
cici de què es tracti per a l’adquisició de l’habitatge que 
constitueixi o hagi de constituir la residència habitual del 
contribuent.

S’entén per residència habitual l’habitatge en què el 
contribuent, la unitat familiar o qualsevol dels seus mem-
bres, resideixi durant un termini continuat de tres anys. 
No obstant això, s’entén que l’habitatge té aquell caràcter 
quan, malgrat no haver transcorregut aquest termini, hi 
concorrin les circumstàncies que necessàriament exigei-
xin el canvi d’habitatge.

La base d’aquesta deducció són les quantitats satisfe-
tes per a l’adquisició de l’habitatge, incloses les despeses 
originades per l’adquisició que hagin estat a càrrec de 
l’adquirent, excepte els interessos, si s’escau, que són 
deduïbles dels ingressos. A aquests efectes, no es compu-
ten les quantitats que constitueixen increments de patri-
moni no gravats, d’acord amb el que estableix el número 
9 de l’article 20 d’aquesta Llei.

Aquesta deducció està condicionada a la justificació 
de la correcta situació fiscal respecte a la contribució terri-
torial urbana.

3. El 15 per 100 de les quantitats satisfetes durant 
l’exercici de què es tracti per a la subscripció de títols 
valors de renda fixa amb cotització en borsa i de deute 
públic interior que expressament es declari desgravable, i 
el 17 per 100, quan es tracti de subscripció de valors de 
renda variable, amb cotització en borsa, sempre que els 
valors 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 determi-
nin per reglament.

La base d’aquesta deducció és la quantitat anual inver-
tida, així com l’import dels drets de subscripció adquirits i 
altres despeses originades per la subscripció que hagin 
estat a càrrec de l’adquirent.

4. El 15 per 100 de les quantitats invertides durant 
l’exercici, en obres de restauració d’immobles que hagin 
estat declarats monuments historicoartístics nacionals, o 
en les que es facin per a la defensa del patrimoni histori-
coartístic nacional, en les condicions que assenyalin per 
reglament els ministeris d’Economia i Hisenda i Cultura.

La base de conjunt de les deduccions dels quatre 
números anteriors té com a límit el 30 per 100 de la base 
imposable del subjecte passiu o, si s’escau, de la unitat 
familiar.

Així mateix, l’aplicació de les deduccions a què es 
refereixen els números 2, 3 i 4 anteriors, requereix que 
l’import comprovat del patrimoni del contribuent en fina-
litzar el període de la imposició excedeixi el valor que llan-
çava la comprovació al començament d’aquest, almenys 
en la quantia de les inversions realitzades. A aquests efec-
tes no es computen les plusvàlues o minoracions de valor 
experimentades durant el període de la imposició pels 
béns que al final d’aquest segueixin formant part del patri-
moni del contribuent.

5. Als subjectes passius per aquest impost que 
exerceixin activitats empresarials, professionals o artís-
tiques els són aplicables els incentius i estímuls a la 
inversió empresarial establerts o que s’estableixin per a 
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Article 59. Deducció per inversions l’any 1985.

Amb efectes per als exercicis que s’iniciïn dins de 
1985, 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 25 d’aquesta Llei, 
el 15 per 100 de l’import de les inversions que efectiva-
ment realitzin en:

a) Actius fixos materials nous, sense que se’n consi-
derin els terrenys.

b) La creació, projecte o disseny de llibres i els proto-
tips que mantinguin 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, incloent-hi, en aquest cas, les fetes 
a Espanya amb caràcter internacional.

e) Programes de recerca o desenvolupament de 
nous procediments industrials.

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

a) Que es comptabilitzin dins de l’immobilitzat les 
quantitats invertides, llevat per a la lletra d) de l’apartat 1 
anterior.

b) 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.

3. Així mateix, és aplicable la deducció de 500.000 
pessetes per cada home any d’increment de la mitjana de 
plantilla experimentat durant el primer exercici iniciat el 
1985, respecte a la plantilla mitjana de l’exercici immedia-
tament anterior.

Per al càlcul de l’increment de la mitjana de plantilla 
es computen homes any, desenvolupant jornada com-
pleta, en els termes que disposa la legislació laboral.

4. Les deduccions per inversions procedents de 
règims anteriors s’apliquen respectant el límit sobre quota 
líquida preestablert en les seves respectives normatives.

Practicades aquestes deduccions, es poden minorar 
les deduccions per les inversions assenyalades a l’apartat 
1 d’aquest article, sempre que no s’excedeixi un límit con-
junt del 25 per 100 de la quota líquida de l’exercici.

5. La deducció per creació de llocs de treball, regu-
lada a l’apartat 3 d’aquest article, té com a límit el 30 per 
100 de la quota líquida.

Aquest límit s’aplica separadament del recollit a l’apar-
tat anterior.

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

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

Primera.–Forma part de la base de la deducció la tota-
litat de la contraprestació convinguda, amb exclusió dels 
interessos i els impostos estatals indirectes, així com els 
seus recàrrecs, que afectin l’adquisició.

Segona.–La base de la deducció no pot resultar supe-
rior al preu que hauria estat acordat en condicions nor-

físiques, sense mediació d’establiment permanent, han 
d’ajustar la seva tributació al que es disposa per a les enti-
tats no residents a l’article següent d’aquesta Llei.

SECCIÓ 2a IMPOST SOBRE SOCIETATS

Article 57. Tipus de gravamen en l’impost sobre socie-
tats.

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 a l’impost sobre 
societats per als exercicis que s’iniciïn dins any 1985 són 
els següents:

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

Aquest tipus també és aplicable a les caixes d’estal-
vis.

b) Les caixes rurals, mútues d’assegurances gene-
rals, cooperatives de crèdit i societats de garantia recí-
proca tributen al tipus del 26 per 100.

Les altres cooperatives tributen al tipus del 18 per 100. 
Aquest tipus no és aplicable als beneficis procedents d’ac-
tivitats realitzades per cooperatives no previstes a la nor-
mativa 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 resulten gravades, 
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. En conseqüència, el tipus del 16 per 100 
recollit a l’apartat 2 de l’esmentat article passa a ser del 18 
per 100.

d) Les entitats a què es refereix l’epígraf e) de l’apar-
tat 1 i l’apartat 2 de l’article 5 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 aquests, a la quantia d’aquesta.»

Article 58. Pagament a compte de l’impost sobre socie-
tats.

1. Durant el mes d’octubre de 1985, 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 30 per 100 de la quota a ingressar, corresponent a l’úl-
tim exercici tancat els comptes anuals del qual s’hagin 
hagut d’aprovar amb anterioritat a l’1 d’octubre de 1985, o 
en què el termini de presentació de la declaració de l’im-
post finalitzi en aquesta data.

2. Quan l’últim exercici tancat a què fa referència el 
número anterior sigui d’una durada inferior a un any, 
també s’ha de tenir en compte la quota corresponent a 
l’exercici o exercicis anteriors, en la part que resulti pro-
porcional fins a incloure un període de dotze mesos.

3. El pagament a compte a què es refereix el present 
article es considera deute tributari, als efectes de l’aplica-
ció de les sancions corresponents a les infraccions tribu-
tàries 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, als efectes de càlcul de la quota final a ingressar o a 
tornar, a la primera declaració que correspongui presen-
tar a partir de l’1 de gener de 1986.
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base del que estableixen les disposicions en vigor en 
aquesta data.

2. En els casos de béns urbans arrendats, la part de 
la contribució territorial urbana que correspongui a la 
diferència entre la renda cadastral determinada al 4 per 
100 del corresponent valor cadastral i la renda legal o 
administrativa exigible, si s’escau, la pot fer repercutir 
l’arrendador a l’inquilí o arrendatari en la forma regulada 
en les disposicions vigents i sense cap excepció per raó 
de la data del contracte.

Article 62. Llicències fiscals.

1. Per a l’exercici de 1985 les quotes establertes per a 
les llicències fiscals d’activitats comercials i industrials i 
de professionals i artistes, en els reials decrets 791/1981 i 
830/1981, de 27 de març, s’eleven un 20 per 100.

2. La quota mínima establerta a la regla 21 de la Ins-
trucció de la llicència fiscal d’activitats comercials i indus-
trials en 3.000 pessetes és per a l’exercici de 1985 de 3.600 
pessetes.

Igualment, la quota mínima de la llicència fiscal d’activi-
tats professionals i d’artistes, establerta en 5.000 pessetes 
per l’apartat B), article 24, 2, de la Llei 5/1983,de 29 de juny, 
passa a ser per a l’exercici de 1985 de 6.000 pessetes.

CAPÍTOL II

 Impostos indirectes

Article 63. Tipus de gravamen de l’impost general sobre 
el tràfic d’empreses.

Es prorroga per a l’any 1985 el que disposa l’article 34 
de la Llei 44/1983, de 28 de desembre, dels pressupostos 
generals de l’Estat per a 1984.

Article 64. Impost sobre transmissions patrimonials.

1. Es prorroga per a l’any 1985 el que disposa l’article 
35 de la Llei 44/1983, de 28 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1984.

2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que-
den exemptes les transmissions de vehicles usats amb 
motor mecànic per circular per carretera quan les adquisi-
cions que en derivin i estiguin exemptes de l’impost de 
luxe.

Article 65. Impost sobre el luxe.

1. Es prorroga per a l’any 1985 el que disposa l’article 
36 de la Llei 44/1983, de 28 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1984.

2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, en 
queden exemptes les adquisicions de vehicles usats amb 
motor mecànic per circular per carretera, sempre que 
s’hagi meritat i satisfet l’impost sobre el luxe en qualsevol 
transmissió anterior.

3. Amb vigència exclusiva durant l’any 1985, s’ele-
ven un 10 per 100 els tipus tributaris aplicables a les adqui-
sicions en general incloses en el títol III del text refós de 
l’impost sobre el luxe, aprovat pel Reial decret legislatiu 
875/1981, de 27 de març, referents a conceptes la merita-
ció dels quals sigui d’origen.

En tots els casos es prescindeix de les xifres centesi-
mals.

S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda per 
publicar les tarifes dels tipus impositius modificats.

4. L’article 21, lletra B, del text refós de l’impost sobre 
el luxe queda redactat de la manera següent:

«B) Tipus i meritacions. L’impost s’exigeix en desti-
nació al tipus del 10 per 100, llevat dels conceptes com-
presos a l’apartat c), que tributen al tipus del 8 per 100.»

mals de mercat entre subjectes independents en les ope-
racions realitzades:

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

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.

Tercera.–En els casos a què es refereix la regla ante-
rior, el càlcul de la base de les deduccions per creació de 
llocs de treball ha de tenir en compte la situació conjunt 
de les empreses relacionades.

Quarta.–Una mateixa inversió no pot donar lloc a 
l’aplicació de la deducció en més d’una empresa.

Cinquena.–Són acollibles a la deducció per inversions 
en actius fixos materials nous les adquisicions realitzades 
en règim d’arrendament financer, sempre que l’arrenda-
tari es comprometi a exercir l’opció de compra en l’exer-
cici en què tingui lloc la incorporació de l’element.

Sisena.–El còmput dels terminis per a l’aplicació de la 
deducció per inversions es pot diferir fins al primer exer-
cici, dins el període de prescripció, en què es donin resul-
tats positius en els casos següents:

a) A les empreses de nova creació.
b) A les empreses acollides a plans oficials de recon-

versió industrial, durant la vigència d’aquests.
c) A les empreses amb pèrdues d’exercicis anteriors 

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

7. 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 el novè any; al 50 per 100, si es 
realitza el desè, i al 25 per 100, 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 el mateix exercici. Aquesta 
norma és aplicable a les successives alienacions de les 
accions en què apareguin materialitzades les inversions 
acollides a aquesta deducció.

8. El que disposa el número anterior també és apli-
cable a les societats que tinguin per objecte exclusiu la 
promoció o el foment d’empreses mitjançant la participa-
ció temporal en el seu capital.»

Article 60. Retencions a càrrec dels rendiments de capi-
tal 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 és del 18 per 
100.

Aquest tipus general de retenció no afecta els rendi-
ments de capital mobiliari el tipus o els tipus específics 
del qual s’estableixin per norma expressa.

SECCIÓ 3a IMPOSTOS LOCALS GESTIONATS 
PER L’ESTAT

Article 61. Contribució territorial urbana.

1. El 1985 la renda cadastral dels béns urbans és 
sense cap excepció el 4 per 100 del valor cadastral respec-
tiu, vigent al 31 de desembre de 1984, calculat sobre la 
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E) Sortida de viatgers en tràfic internacional: 525 
pessetes per viatger.

4. Les taxes exigibles com a contraprestació dels 
serveis i activitats prestats per l’organisme autònom 
Direcció Central de Trànsit, que depèn del Ministeri de l’In-
terior, es meriten a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei per les quanties següents:

Grup I. Permisos de circulació:

Pesetes

1. Expedició de permís de circulació de 
qualsevol tipus de vehicles que hagi 
de ser matriculat (inclosos diplomàtic, 
consular i matrícula turística) . . . . . . . 2.750

2. Expedició de llicències de circulació de 
ciclomotors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

3. Autorització de circulació per a con-
junts tractor remolc . . . . . . . . . . . . . . . 950

4. Permisos i autoritzacions de caràcter 
temporal per a trasllats i proves de 
vehicles i autoritzacions especials en 
raó del vehicle o utilització de la carre-
tera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

5. Canvis de titularitat dels permisos de 
circulació per transferència de vehi-
cles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850

Grup II. Permisos per a conducció.

Pesetes

1. Proves d’aptitud per a l’expedició de 
permisos per conduir . . . . . . . . . . . . . . 4.600

2. Quan les proves d’aptitud es realitzin 
fora de la capital de la província . . . . . 5.000

3. Canvis de permisos de conducció per 
altres d’estrangers o expedits per 
autoritats militars . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

4. Llicències per a conducció de ciclomo-
tors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

Grup III. Escoles particulars de conductors:

Pesetes

1. Autorització d’obertura d’escoles par-
ticulars de conductors o seccions 
d’aquestes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.400

2. Autoritzacions per alteració dels ele-
ments personals o materials de les 
escoles particulars de conductors: . . .
a) Sense inspecció . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850
b) Amb inspecció . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500

3. Expedició de certificats d’aptitud per a 
directors i professors d’escoles parti-
culars de conductors i altres titulaci-
ons l’expedició de les quals estigui 
atribuïda a la Direcció General de Tràn-
sit, així com els seus duplicats . . . . . . 4.600

Grup IV. Altres tarifes:

Pesetes

1. Anotacions de qualsevol classe en els 
expedients, subministrament de 
dades, certificats, acaraments i des-
glossament de documents. . . . . . . . . . 250

5. L’article 23, lletra B, del text refós de l’impost sobre 
el luxe, queda redactat de la manera següent:

«B) Tipus i meritació. Els conceptes compresos en 
aquest article tributen en origen i el tipus aplicable és el 
22 per 100, llevat dels referits a l’apartat c), que tributen 
en destinació al tipus de 10 per 100.»

Article 66. Impostos especials.

1. Es prorroga per a 1985 el que disposa l’article 37 
de la Llei 44/1983, de 28 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1984.

2. El tipus impositiu de 12 pessetes establert en el 
punt 9 de l’article esmentat en el paràgraf anterior s’entén 
aplicable a la unitat «quilogram», als efectes de quantifi-
cació de la base.

CAPÍTOL III

 Altres tributs

Article 67. Taxes i tributs parafiscals.

1. Durant la vigència d’aquesta Llei, és aplicable el 
que preveu el número 1 de l’article 35 de la Llei 9/1983, de 
3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat. Amb el 
mateix àmbit temporal es prorroga el que disposa el 
número 3 de l’article 39 de la Llei 44/1983, de 28 de desem-
bre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1984, tot 
això sense perjudici del que disposen els números 
següents.

2. Els tipus dels drets obventicis de duanes aplica-
bles amb motiu dels despatxos d’importació que s’efec-
tuïn en recintes o llocs que no tinguin caràcter públic són 
els que resultin de multiplicar els establerts amb caràcter 
general pel coeficient 1,5, i queda sense efecte qualsevol 
obligació imposada als afectats per aquesta revisió de 
sufragar les despeses que s’originin com a conseqüència 
dels desplaçaments de funcionaris als llocs habilitats.

3. Fent ús del que estableix la disposició final pri-
mera de la Llei 15/1979, de 2 d’octubre, sobre drets aero-
portuaris en els aeroports nacionals, es revisen els tipus 
de gravamen de les taxes fixades a aquesta i modificats 
per l’article 39 de la Llei de pressupostos generals de l’Es-
tat per a 1984, i queden fixats amb efectes d’1 d’abril de 
1985 en les quanties següents:

A) Aterratges:
a) Porció de pes compresa entre 0 i 10 tones mètri-

ques: 487 pessetes per tona mètrica.
b) Porció de pes compresa entre 11 i 100 tones mètri-

ques: 4.870 pessetes, més 557 pessetes per tones mètrica 
que passi de les 10 tones mètriques.

c) Porció de pes de 101 tones mètriques d’ara enda-
vant: 55.000 pessetes, més 626 pessetes per tona mètrica 
que passi de les 100 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) Subministrament de combustibles o lubricants:
Gasolina d’aviació: 0,470 (pessetes/litre).
Querosè: 0,276 (pessetes/litre).
Oli: 0,470 (pessetes/litre).

D) Aparcament de vehicles:
Autobusos: 225 (pessetes/dia o fracció).
Automòbils: 90 (pessetes/dia o fracció).
Motocicletes: 45 (pessetes/dia o fracció).
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els casos en què per conveniència de l’armador o consig-
natari s’hagi de fer el reconeixement en dies festius, les 
tarifes assenyalades s’incrementen el 100 per 100.

4. Expedició de certificats administratius a petició de 
particulars: cadascun, 250 pessetes.

5. Reconeixement sanitari de vaixells de nova cons-
trucció, abanderat o reparat:

Fins a 100 tones de registre, 1.000 pessetes.
De 101 a 1.000 tones de registre, 2.000 pessetes.
De 1.001 a 1.500 tones de registre, 3.500 pessetes.
De 1.501 a 2.000 tones de registre, 5.000 pessetes.
De 2.001 a 4.000 tones de registre, 6.000 pessetes.
Més de 4.000 tones de registre, 7.500 pessetes.

6. Reconeixement de farmacioles:
Grups primer i segon, 1.000 pessetes.
Grups tercer i quart, 750 pessetes.
Grup cinquè, 250 pessetes.

7. Peritatges: En vaixells o locals de la zona mariti-
moterrestre, 2.500 pessetes.

 SECCION 4a RECONEIXEMENT O ANÀLISI SANITÀRIA 
DE SUBSTÀNCIES ALIMENTÀRIES EN RÈGIM 

D’IMPORTACIÓ

1. Cereals, llegums i sucre:
Fins a 100 quilograms: 80 pessetes.
De 101 a 500 quilograms: 240 pessetes.
De 501 a 1.000 quilograms: 320 pessetes.
De 1.001 a 5.000 quilograms: 560 pessetes.
De 5.001 a 10.000 quilograms: 720 pessetes.
De 10.001 a 20.000 quilograms: 1.040 pessetes.
De 20.001 a 50.000 quilograms: 1.600 pessetes.
De 50.001 a 100.000 quilograms: 2.400 pessetes.
Cada 100.000 més o fracció: 2.000 pessetes.

2. Cafè i cacau:
Fins a 100 quilograms: 320 pessetes.
De 101 a 500 quilograms: 800 pessetes.
De 501 a 1.000 quilograms: 1.200 pessetes.
De 1.001 a 5.000 quilograms: 1.600 pessetes.
De 5.001 a 10.000 quilograms: 2.400 pessetes.
De 10.001 a 20.000 quilograms: 3.200 pessetes.
De 20.001 a 50.000 quilograms: 4.000 pessetes.
De 50.001 a 100.000 quilograms: 5.600 pessetes.
Cada 100.000 més o fracció: 3.600 pessetes.

3. Bacallà, salaons i tires de calamar: 1,50 pessetes 
per quilogram.

4. Ous: 0,50 pessetes per dotzena.
5. Llet:
Fresca: 0,5 pessetes litre.
Pasteuritzada: 0,5 pessetes litre.
Esterilitzada: 0,5 pessetes litre.
Condensada: 1,50 pessetes quilogram.
Concentrada: 1,50 pessetes quilogram.
Pols: 1,50 pessetes quilogram.

6. Formatge: 2,50 pessetes quilogram.
7. Farines làcties: 0,25 pessetes quilogram.
8. Olis comestibles, 50 tones: 80 pessetes.
9. Greixos:
Llards: 2,50 pessetes quilogram.
Mantegues: 2,50 pessetes quilogram.
Margarines: 2,50 pessetes quilogram.
10. Mel i els seus derivats: 2,50 pessetes quilogram.
11. Coco ratllat: 0,30 pessetes quilogram.
12. Galetes: 0,20 pessetes quilogram.
13. Xarops i bombons: 0,30 pessetes quilogram.
14. Xocolata i cacau en pols:

Pesetes

2. Inspecció practicada en virtut d’un 
precepte reglamentari (amb un màxim 
de dos a l’any). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.600

3. Segellament de qualsevol tipus de pla-
ques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

4. Duplicats de permisos, autoritzacions 
per extraviament, deteriorament, revi-
sió o qualsevol modificació d’aquells 950

5. Utilització de plaques facilitades per 
l’Administració . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

6. Segellament dels llibres talonaris per 
a vehicles que circulin amb permís per 
a proves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

7. Gestió administrativa en una provín-
cia diferent de la província on es pre-
senta la sol·licitud. . . . . . . . . . . . . . . . . 200

8. Altres llicències o permisos atorgats 
per l’organisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

5. Les taxes per serveis sanitaris incloses a les secci-
ons 1a i 4a dels «Drets sanitaris sobre el tràfic marítim i 
aeri» s’exigeixen segons les quanties següents:

SECCIÓ 1a DRETS SANITARIS SOBRE TRÀFIC MARÍTIM 
I AERI

 Conceptes:
1. Per continuïtat i permanència del servei d’admis-

sió i despatx de vaixells en les condicions assenyalades 
per les disposicions i acords ja esmentats:

A) Vaixells pesquers, sigui quina sigui la seva ban-
dera:

Fins a 100 tones, 100 pessetes.
De més de 100 tones, 250 pessetes.

B) Motovelers de qualsevol nacionalitat:
Fins a 100 tones, 200 pessetes.
De més de 100 tones, 300 pessetes.

C) Petit i gran cabotatge (Espanya i possessions):
Fins a 1.000 tones, 1.000 pessetes.
De més de 1.000 tones, 1.500 pessetes.

D) Navegació d’altura:
Fins a 3.000 tones, 2.000 pessetes.
De 3.000 a 5.000 tones, 3.000 pessetes.
De més de 5.000 tones, 5.000 pessetes.

 2. Reconeixement sanitari i vacunació de passatgers 
a la sortida: Experimenta la variació general que sigui pro-
cedent segons l’actualització que preveu el número vuit 
d’aquest article.

 3. Desratització, desinsectació i exempció:
A) Desratització i desinsectació:
Es perceben els drets establerts a les tarifes dels insti-

tuts provincials de sanitat.

B) Drets per  reconeixement previ per a l’exempció de 
desratització:

Per la inspecció d’un vaixell, inclòs el certificat:
Fins a 250 tones brutes, 750 pessetes.
De 251 a 500 tones, 1.500 pessetes.
De 501 a 1.000 tones, 2.500 pessetes.
De 1.001 a 3.000 tones, 3.000 pessetes.
De 3.001 a 10.000 tones, 4.000 pessetes.
Més de 10.000 tones, 5.000 pessetes.

Aquests drets augmenten un 50 per 100 quan la ins-
pecció s’hagi de fer fora de les hores reglamentàries. En 
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Primera categoria. Altres instal·lacions:
— Sis-centes mil pessetes.

Segona categoria:
— Cent cinquanta mil pessetes.

Tercera categoria:
— Cent mil pessetes.

3r Les quotes fixes assenyalades a l’apartat f) que-
den incrementades en el 100 per 100 quan es tracti de lli-
cències o títols per a instal·lacions nuclears i en el 50 per 
100 quan ho siguin per a instal·lacions radioactives.

4t Les quotes fixes assenyalades a l’apartat g) que-
den establertes en la quantitat de 210.000 pessetes.

5è Les quotes fixes assenyalades a l’apartat h) que-
den establertes en la quantitat de 250.000 pessetes per a 
substàncies nuclears i 180.000 pessetes per a matèries 
radioactives.

6è La quota fixa assenyalada a l’apartat i) queda 
establerta en 750.000 pessetes per a components nucle-
ars, i en 300.000 pessetes per a components radioactius.

7è La quota fixa assenyalada a l’apartat k) queda 
establerta en 300.000 pessetes.

8è La quota fixa assenyalada a l’apartat l) queda 
establerta en 125.000 pessetes.

8. Amb l’excepció indicada als números anteriors, 
s’eleven els tipus de quantia fixa de les taxes i tributs 
parafiscals de la Hisenda estatal fins a la quantitat que 
resulti de l’aplicació dels coeficients següents a les quan-
ties actualment exigibles:

Taxes i tributs parafiscals l’última fixació 
de tarifes dels quals es va fer l’any

Coeficient 
aplicable

1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10

L’aplicació dels coeficients anteriors s’ha d’efectuar, 
en tot cas, amb l’actualització prèvia de les taxes, en els 
termes que preveu l’article 22, 3, de la Llei 5/1983, de 29 de 
juny, de mesures urgents en matèria pressupostària, 
financera i tributària.

S’exceptuen del que estableix el paràgraf anterior les 
que hagin estat objecte d’actualització en virtut de norma-
tiva específica durant l’any 1984.

Als efectes del que disposa el paràgraf primer, es con-
sideren taxes i tributs parafiscals de quantia fixa aquells el 
tipus impositiu dels quals no estigui fixat en un percen-
tatge de la base o aquesta no es valori en unitats monetà-
ries.

 9. Per aproximar el seu import al cost dels progra-
mes respectius, les taxes i exaccions parafiscals que 
s’enumeren seguidament multipliquen les quanties resul-
tants de l’aplicació del número precedent pel coeficient 
addicional que s’hi indica:

Ministeri Coeficient 
aplicable

Economia i Hisenda:
15.01 Identificació i valoració de vehicles. . . . . 1,1
23.01 Institut Nacional d’Estadística . . . . . . . . . 1,1
Educació i Ciència
18.03 Taxes acadèmiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1
No obstant això, els coeficients aplicables a les 
tarides que s’indiquen seguidament són els 
que s’estableixen a continuació: . . . . . . . . . . . .
Grup 4t. Tarifes 4.12, 4.62 i 4.63, i grup 6è, tari-
fes 6.12.1, 6.12.2 i 6.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0
Grup 6è. Tarifes 6.12.3 i 6.13.3 . . . . . . . . . . . . . . 4,0

D’1 a 500 quilograms: 160 pessetes.
De 501 a 1.000 quilograms: 400 pessetes.

15. Pernils: 4 pessetes quilogram.
16. Cansalada: 1,50 pessetes quilogram.
17. Embotits i carns fredes: 3 pessetes quilogram.
18. Sèus i similars: 1,50 pessetes quilogram.
19. Conserves i substàncies en llauna: 3 pessetes 

quilogram.
20. Carns congelades: 1,50 pessetes quilogram. Fres-

ques: 1,50 pessetes quilogram.
21 Tripes seques: 3 pessetes quilogram. Salades: 

1,50 pessetes quilogram.
22. Cuirs i pells:
Per a adobs, per unitat: 2 pessetes.
Per a pelleteria, per unitat: 25 pessetes.

23. Productes de sang i altres contumaços: 0,40 pes-
setes quilogram.

24. Caça fresca i congelada: 2 pessetes quilogram.
25. Peixos, mol·luscos, crustacis: 1,50 pessetes qui-

logram.
26. Peix fumat: 3 pessetes quilogram.
27. Oli de fetge de bacallà o similars: 4 pessetes qui-

logram.
28. Farines i sèmoles, els 100 quilograms: 80 pesse-

tes.
29. Espècies i te:
Els 25 quilograms: 160 pessetes quilogram.

30. Licors:
La caixa de 12 ampolles: 80 pessetes.

31. Vins, cervesa i vinagre:
La caixa de 12 ampolles: 20 pessetes.
El barril: 40 pessetes.

32. Safrà:
Els cinc quilograms: 50 pessetes.

33. Extractes d’aliments:
El quilogram: 4 pessetes.

34. Pastes per a sopa:
Els 100 quilograms: 160 pessetes.

35. Tapioca i caseïna (industrials):
El sac: 40 pessetes.

36. Verdura, hortalisses, patates i moniatos: 0,15 pes-
setes quilogram.

37. Fruita fresca o en conserva: 0,50 pessetes quilo-
gram.

38. Paquets postals: 4 pessetes quilogram.
39. Draps i deixalles: 0,10 pessetes quilogram.

6. La tarifa de la taxa per Inspecció General de Far-
màcia, «Convalidació d’especialitats farmacèutiques», 
que regla el Decret 474/1960, de 10 de març, queda fixada 
en 40.000 pessetes per cada especialitat.

7. El número 5 de l’article 10 de la Llei 15/1980, de 22 
d’abril, queda modificat de la manera següent:

1r. El tipus impositiu assenyalat a l’apartat b) queda 
establert en el 0,45 per 100 del valor de la producció 
semestral de la instal·lació, calculat en funció del preu 
mitjà d’aquesta en el període de temps esmentat.

El tribut es merita el 30 de juny i 31 de desembre de 
cada any, i el subjecte passiu l’ha d’autoliquidar durant els 
mesos de juliol i gener següents.

2n Les quotes fixes assenyalades a l’apartat d) que-
den establertes en la quantia següent:
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— Cada vint-i-quatre hores següents o fracció: 3.500 
pessetes.

B) Tràfic aeri:
Mercaderies i equipatges (per cada 100 quilograms de 

pes brut o fracció):
— Per la primera desena o fracció: 60 pessetes.
— Per la segona desena o fracció: 130 pessetes.
— Per la tercera desena o fracció: 190 pessetes.
— Per cada desena més o fracció: 250 pessetes.

 2. Comerç d’exportació en els diferents règims i 
trànsit de sortida.

Tota classe de tràfic. S’hi apliquen les tarifes de l’apar-
tat 1, punt A), reduïdes un 50 per 100.

Article 69. Franquícies.

Les citacions, notificacions i emplaçaments que prac-
tiquin els òrgans jurisdiccionals de l’ordre civil, els exhorts 
que remetin, contestin o tornin i els manaments, oficis i 
exposicions, per a la tramitació dels quals se serveixin del 
correu, encara que sigui certificat i amb acusament de 
recepció, o del telègraf, gaudeixen de franquícia postal i 
telegràfica.

 TÍTOL V

Dels ens territorials

CAPÍTOL I

Corporacions locals

Article 70. Participació dels municipis en els impostos de 
l’Estat.

1. Per a l’exercici de 1985 es fixa en 270.670 milions 
de pessetes la participació dels ajuntaments en la recapta-
ció líquida que l’Estat obtingui pels conceptes tributaris 
no susceptibles de cessió a les comunitats autònomes 
inclosos en els capítols I i II del pressupost d’ingressos de 
l’Estat.

2. L’import de la participació a què es refereix el 
número anterior s’ha d’ingressar en el Fons Nacional de 
Cooperació Municipal i distribuir de la manera següent:

A) La quantitat de 263.304 milions de pessetes s’ha 
de distribuir entre tots els ajuntaments, d’acord amb els 
criteris següents:

Primer.–A Madrid i Barcelona se’ls ha d’assignar una 
xifra igual a la participació definitiva en el Fons Nacional 
de Cooperació Municipal de cadascun d’aquests per 
l’exercici de 1984, incrementada un 7 per 100.

Als ajuntaments que, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 25 de la Llei 5/1983, de 29 de juny, sobre mesures 
urgents en matèria pressupostària, financera i tributària, 
hagin estat compensats en exercicis anteriors com resulta 
de la minoració d’ingressos per l’aplicació de les noves 
tarifes de llicència fiscal d’activitats comercials i industri-
als, han de percebre la mateixa compensació en l’exercici 
de 1985 que el que va establir per a l’exercici de 1984 i 
amb càrrec al Fons Nacional de Cooperació Municipal.

Segon.–La quantitat restant fins a 263.304 milions de 
pessetes s’ha de distribuir entre els altres ajuntaments 
d’acord amb els criteris següents:

a) El 70 per 100 en funció del nombre d’habitants de 
dret de cada municipi, segons l’últim padró municipal, 
degudament aprovat, ponderat pels coeficients multipli-
cadors següents, segons estrats de població:

Ministeri Coeficient 
aplicable

Grup 2n. Tarifa 2.24, i grup 6è, tarifes 6.13.1, 
6.13.2 i 6.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0
Industria i Energia:
20.01 Taxes per serveis prestats 
20.02 Matrícula Escola Organització Industrial 
20.04 Cambres oficials mineres. . . . . . . . . . . . .

1,1
1,1
1,1

Agricultura, Pesca i Alimentació:
21.03 Horaris intervenció tecnicofacultativa 
21.06 Taxes. IRYDA  
21.14 Personal Direcció General de Forests 
21.20 Exacció arròs clofolla . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1
1,1
1,2
1,1

Presidència del Govern:
11.01 Institut Geogràfic Cadastral . . . . . . . . . . . 1,2
Sanitat i Consum:
26.01 Prefectura Provincial de Sanitat
26.01 Institut General de Sanitat Veterinària . .

1,2
1,2

10. Els ministeris i organismes que gestionin les 
taxes i exaccions parafiscals afectades pel que disposen 
els números anteriors han de procedir a assenyalar, amb 
efectes d’1 de gener de 1985, les noves quanties resul-
tants de l’aplicació d’aquesta Llei, i han de remetre al 
Ministeri d’Economia i Hisenda, abans del 31 de gener, 
una memòria, en què s’especifiquin aquelles, el procés de 
càlcul realitzat i la recaptació prevista en l’exercici.

11. En el termini de sis mesos els ministeris i organis-
mes que administrin o recaptin taxes i exaccions parafis-
cals, en coordinació amb el Ministeri d’Economia i 
Hisenda, que ha d’establir els criteris generals i el proce-
diment, han d’elevar al Govern un estudi analític dels cos-
tos directes i indirectes dels serveis, activitats i programes 
de despesa que actualment generen l’exacció dels recur-
sos esmentats o puguin ser susceptibles de generar-los, i 
en el qual s’especifiquin els costos amb els productes o 
rendiments corresponents i es proposin les actualitzaci-
ons o mesures que s’estimin procedents.

Article 68. Drets menors: drets d’emmagatzematge.

Es modifica la tarifa dels drets d’emmagatzematge 
que recull l’article 109 de les ordenances generals de la 
renda de duanes, que queda establerta de la manera 
següent:

1. Comerç d’importació en els diferents règims i tràn-
sit d’entrada:

A) Tràfics terrestre i marítim:
a) Mercaderies (per cada 100 quilograms de pes brut 

o fracció):
— Per la primera desena o fracció: 25 pessetes.
— Per la segona desena o fracció: 70 pessetes.
— Per la tercera desena o fracció: 150 pessetes.
— Per cada desena més o fracció: 200 pessetes.

b) Equipatges (per cada 100 quilograms de pes brut 
o fracció):

— Per cadascuna de les tres primeres desenes o frac-
ció: 25 pessetes.

— Per cada desena més o fracció: 70 pessetes.

c) Vehicles (buits o carregats):
— Primeres vint-i-quatre hores: Lliure.
— De vint-i-quatre a quaranta-vuit hores o fracció: 

1.500 pessetes.
— De quaranta-vuit a setanta-dues hores o fracció: 

2.500 pessetes.
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l’article 46 de la Llei 12/1981, de 13 de maig, de Concert 
Econòmic.

4. Els ajuntaments canaris han de participar en el 
Fons Nacional de Cooperació Municipal, de conformitat 
amb el que estableix l’article 28 de la Llei 30/1972, de 22 
de juliol, sobre règim econòmic i fiscal de les Canàries. 
Mitjançant un reglament s’ha de determinar el percen-
tatge de participació en el capítol II dels ingressos de l’Es-
tat no susceptibles de cessió a les comunitats autònomes, 
percentatge que per a 1985 no és inferior al 25 per 100.

5. La participació dels ajuntaments de Navarra, a tra-
vés del Fons Nacional de Cooperació Municipal en els tri-
buts de l’Estat, s’ha de fixar en el marc del Conveni Econò-
mic.

Article 71. Participació de les diputacions provincials i 
cabildos insulars en els impostos de l’Estat.

1. Per a l’exercici de 1985 es fixa en la quantitat de 
17.161 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-
bles de cessió a les comunitats autònomes, i inclosos en 
els capítols I i II del pressupost d’ingressos de l’Estat.

2. La participació que estableix el número 1 d’aquest 
article s’ha de distribuir entre les diputacions i cabildos 
insulars en proporció al nombre d’habitants de dret de la 
respectiva província o illa, segons que correspongui.

3. La participació de les diputacions forals del País 
Basc en els tributs de l’Estat no concertats es regeix pel 
que disposa l’article 45 de la Llei 12/1981, de 13 de maig, 
de Concert Econòmic.

4. Als efectes de determinar la quantitat que han de 
percebre els cabildos insulars de les províncies de Santa 
Cruz de Tenerife i Las Palmas, s’ha de seguir el mateix cri-
teri que s’estableix per als municipis de l’arxipèlag en 
relació amb el Fons Nacional de Cooperació Municipal.

5. Els ajuntaments de Ceuta i Melilla han de partici-
par en la distribució com si es tractés de diputacions pro-
vincials, en proporció al nombre d’habitants de dret del 
municipi respectiu.

 Article 72. Lliuraments a compte i liquidacions definiti-
ves de les participacions.

1. La participació en els ingressos de l’Estat a què es 
refereix la lletra A) del número 2 de l’article 70 i l’article 71 
s’ha d’abonar a les entitats locals mitjançant lliuraments 
trimestrals a compte per import total, cadascuna, de la 
quarta part del 90 per 100 de les quantitats assenyalades 
a les normes esmentades. Excepcionalment, els lliura-
ments a compte als ajuntaments, corresponents als tri-
mestres primer i segon de l’exercici, són iguals, per a 
cadascun d’aquests, als abonats l’últim trimestre de l’any 
anterior.

Finalitzat l’exercici econòmic i conegudes les xifres 
definitives de recaptació per tributs de l’Estat, s’ha de 
practicar la liquidació definitiva de la participació.

A aquests efectes, els romanents que el 31 de desem-
bre de 1985 figurin a la secció 32, «Transferències a corpo-
racions locals per participació en els ingressos de l’Estat», 
s’incorporen automàticament a l’exercici de 1986 i tenen 
la consideració d’ampliables fins a l’import de les obliga-
cions que es reconeguin com a conseqüència de les liqui-
dacions definitives esmentades al paràgraf anterior. 

Si d’aquestes liquidacions definitives resulten saldos 
deutors, els han de ser compensats a les corporacions 
afectades en el primer lliurament a compte que se’ls efec-
tuï per la seva «participació en els ingressos de l’Estat per 
a 1986», i si no fos suficient en els següents lliuraments a 
compte fins a la seva cancel·lació total.

Per al càlcul de l’esforç fiscal mitjà, el 1984, als efectes 
que preveu el paràgraf b), apartat segon de la lletra A) del 

Grups Nombre d’habitants Coeficients

1 De més de 500.000 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85
2 De 100.001 a 500.000 . . . . . . . . . . . . . . 1,50
3 De 20.001 a 100.000 . . . . . . . . . . . . . . . 1,30
4 De 5.001 a 20.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15
5 Que no excedeixi els 5.000 . . . . . . . . . 1,00

b) El 25 per 100 igualment en funció del nombre d’ha-
bitants de dret, però ponderat d’acord amb l’esforç fiscal 
mitjà de cada municipi en l’exercici immediat anterior.

A aquests efectes, s’entén per esforç fiscal mitjà la 
recaptació líquida per habitant obtinguda pels conceptes 
tributaris inclosos als capítols I i II i per les taxes per pres-
tació de serveis de recollida d’escombraries i clavegue-
ram del pressupost d’ingressos de l’entitat municipal cor-
responent o, si s’escau, per les tarifes recaptades per 
l’entitat gestora del servei en l’exercici de 1984.

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 en consideració a les despeses 
de conservació i manteniment que han de ser a càrrec 
dels ajuntaments. Amb aquesta finalitat s’han de prendre 
en consideració les unitats escolars en funcionament al 
final de l’any 1984.

B) La quantitat de 366 milions de pessetes als ajunta-
ments que percebien fins a 1981 la compensació del recàr-
rec a l’impost sobre el producte brut de les exportacions 
mineres, com a compensació que se’ls reconeix per a 
l’exercici de 1985, de la mateixa quantia que la percebuda 
per cadascun el 1981.

C) A la Corporació Metropolitana de Barcelona i al 
conjunt dels ajuntaments integrats a l’Àrea Metropolitana 
de Madrid, excepte l’Ajuntament de Madrid, les quantitats 
de 2.850 i 1.150 milions de pessetes, respectivament, en 
concepte de dotació compensatòria de la diferència entre 
la suma total de les quantitats que correspongui als ajun-
taments integrats en aquelles com a participació en el 
Fons Nacional de Cooperació Municipal d’acord amb els 
criteris que estableix l’apartat a) d’aquest número i la 
suma de les quals els correspondria en cas d’aplicar a 
cada ajuntament el coeficient corresponent a la població 
total de cadascuna d’aquelles entitats.

La dotació als ajuntaments integrats a l’Àrea Metropo-
litana de Madrid s’ha de distribuir entre aquests en funció 
del nombre d’habitants de dret de cada municipi, segons 
l’últim padró degudament aprovat, ponderat pels coefici-
ents multiplicadors següents, segons estrats de població:

 

Nombre d’habitants Coeficients

De més de 100.000 . . . . . . . . . 1,50
De 20.001 a 100.000 . . . . . . . . 1,30
De 5.001 a 20.000 . . . . . . . . . . 1,15
Que no excedeixi els 5.000 . . 1,00

D) La quantitat de 3.000 milions de pessetes s’ha de 
distribuir entre tots els ajuntaments d’una població supe-
rior a 100.000 habitants no inclosos a la Corporació Metro-
politana de Barcelona o a l’Àrea Metropolitana de Madrid, 
els serveis de transport públic urbà de superfície dels 
quals hagin llançat dèficit per 1983, en proporció directa al 
dèficit esmentat o, si s’escau, a la subvenció que hagi 
estat obligada a atorgar la Corporació.

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 
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CAPÍTOL II

Comunitats autònomes

Article 75. Participació de les comunitats autònomes en 
els ingressos de l’Estat.

1. Els percentatges de participació de les comunitats 
autònomes en la recaptació que s’obtingui en l’exercici de 
1985 pels capítols I, «Impostos directes», i II, «Impostos 
indirectes», exclosos els tributs susceptibles de cessió a 
aquelles, i que han aprovat les diferents comissions mix-
tes de transferències, es fixen en:

 

Percentatge

Catalunya. . . . . . . . . . . . . . 0,4729987
Galícia . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2129562
Andalusia. . . . . . . . . . . . . . 2,7809554
Astúries . . . . . . . . . . . . . . . 0,1599833
Cantàbria . . . . . . . . . . . . . . 0,0973039
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . 0,0524371
Regió de Múrcia . . . . . . . . 0,1022945
Comunitat Valenciana. . . . 0,3532474
Aragó . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0539116
Castella-la Manxa . . . . . . . 0,1399585
Canàries. . . . . . . . . . . . . . . 0,7664495
Extremadura . . . . . . . . . . . 0,1108571
Balears. . . . . . . . . . . . . . . . 0,1020445
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2897789
Castella-Lleó . . . . . . . . . . . 0,1667259

 2. El finançament que, provisionalment, resulta 
d’aplicar aquests percentatges de participació a les previ-
sions que figuren en l’estat d’ingressos del pressupost de 
l’Estat és, per a cada comunitat autònoma, el que s’inclou 
com a crèdit a la secció 32, «Participació de les comunitats 
autònomes en els ingressos de l’Estat per a 1985».

3. Amb càrrec als crèdits esmentats al número 2 
anterior i per dotzenes parts, fins a totalitzar un import 
igual al 95 per 100 dels crèdits esmentats, s’han d’efectuar 
mensualment a cada comunitat autònoma lliuraments a 
compte de la liquidació definitiva de la seva participació 
en els ingressos de l’Estat per a 1985.

4. Per a 1985, les quantitats que provisionalment cor-
responen a cada comunitat autònoma en concepte de 
«subvenció per a despeses de primer establiment i de 
funcionament dels òrgans d’autogovern» són les que, 
sota aquesta rúbrica, figuren a la secció 32. Aquestes 
quantitats s’han de lliurar per quartes parts, el primer mes 
de cada trimestre natural, i es consideren «a compte» de 
la liquidació definitiva a què es refereix el número 
següent.

5. Liquidats els pressupostos generals de 1985, s’ha 
de practicar a cada comunitat autònoma una liquidació 
definitiva conjunta de la seva «participació en els ingres-
sos de l’Estat per a 1985» i de la «subvenció per a despe-
ses de primer establiment i de funcionament dels òrgans 
d’autogovern», d’acord amb les normes següents:

a) La liquidació definitiva de la participació de cada 
comunitat autònoma en els ingressos de l’Estat per a 1985 
es determina tenint en compte la recaptació líquida obtin-
guda durant l’any 1984, tant per tributs cedits, si es van 
computar per a la fixació del percentatge de participació 
per a 1985, com pels capítols I i II del pressupost d’ingres-
sos de l’Estat, exclosos els tributs susceptibles de cessió, 
i la recaptació líquida obtinguda durant l’any 1985 pels 

número 2 de l’article 70, els ajuntaments han de remetre a 
l’Administració de l’Estat, dins els tres primers mesos de 
l’exercici, un certificat de la recaptació líquida obtinguda 
en l’exercici de 1984 pels conceptes tributaris inclosos en 
els capítols I i II i per les taxes per prestació de serveis de 
recollida d’escombraries i de clavegueram, del seu pres-
supost d’ingressos, segons la liquidació d’aquest deguda-
ment aprovada per la Corporació. Es considera esforç fis-
cal mitjà dels ajuntaments que incompleixin aquesta 
obligació el de menor quantia corresponent als ajunta-
ments que hagin remès aquesta informació.

2. La dotació compensatòria a què es refereix l’apar-
tat C) del número 2 de l’article 70 s’ha d’abonar a la Cor-
poració Metropolitana de Barcelona i als ajuntaments de 
l’Àrea Metropolitana de Madrid, mitjançant lliuraments 
trimestrals, per un import de la quarta part de les quanti-
tats assenyalades a l’apartat esmentat.

3. La compensació als ajuntaments miners i la dota-
ció per dèficit dels serveis de transport col·lectiu urbà de 
superfície a què es refereixen els apartats B) i D) del 
número 2 de l’article 70 s’han d’abonar d’una sola vegada. 
El pagament de la dotació per dèficit de transport exigeix 
la comprovació prèvia, dels òrgans corresponents del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, de la quantia del que es 
dedueixi de la informació facilitada per cada Corporació.

Article 73. Autorització per a operacions de crèdit.

1. S’autoritza les entitats locals acollides a la Llei 
24/1983, de 21 de desembre, de mesures urgents de sane-
jament i regulació de les hisendes locals, a concertar ope-
racions amb entitats privades de crèdit, Banc de Crèdit 
Local o subscriure convenis amb qualsevol altra entitat, 
per finançar o refinançar el seu dèficit real a 31 de desem-
bre de 1982 o els deutes integrats en aquest.

2. Cadascuna de les repetides operacions o convenis 
l’han d’autoritzar els òrgans corresponents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda.

3. L’Estat assumeix, amb efectes d’1 de gener de 
1985, les càrregues financeres —amortització i interes-
sos— derivades de les operacions o convenis esmentats. 
En els pressupostos generals de l’Estat s’han de consig-
nar els crèdits necessaris per fer front a aquestes obligaci-
ons.

4. La càrrega financera a què es refereix el número 
anterior no es computa per determinar el percentatge de 
referència als efectes d’autorització de futures operacions 
de crèdit.

Article 74. Opció perquè els ajuntaments assumeixin la 
recaptació en període voluntari i executiu dels deutes 
que s’especifiquen.

1. Els ajuntaments poden optar per assumir el cobra-
ment en període voluntari i executiu dels deutes que estan 
recaptant per rebut, així com el de les liquidacions d’in-
grés directe per les contribucions territorials, rústica, 
pecuària i urbana, o perquè aquest cobrament el conti-
nuïn portant a terme els serveis recaptadors de l’Estat.

2. L’opció pel cobrament a càrrec dels serveis de l’Es-
tat s’entén exercida de manera automàtica pels ajunta-
ments, excepte pels que així ho acordin en Ple i ho comu-
niquin al Ministeri d’Economia i Hisenda abans de l’1 de 
març de 1985.

3. En els supòsits en què la recaptació la continuïn 
portant a terme els serveis recaptadors de l’Estat, les cor-
poracions locals han d’assumir el cost corresponent a 
aquests serveis.

4. S’autoritza el Govern a dictar les normes de desple-
gament i aplicació de tot el que estableix aquest article.
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transfereix el servei, que correspongui des de la data 
fixada al paràgraf a) precedent fins al 31 de desembre de 
1985. La quantia total d’aquest finançament ha de coinci-
dir amb l’import del corresponent expedient de modifi-
cació pressupostària.

c) El finançament, en pessetes, de l’exercici de 1985, 
per cada concepte del pressupost de despeses d’aquest 
exercici del departament o organisme que transfereix el 
servei, corresponent al cost efectiu anual d’aquest, l’im-
port del quals ha de ser objecte de consolidació per a 
futurs exercicis econòmics mitjançant les actualitzacions 
que siguin procedents.

Segon.–Si en virtut del Reial decret s’eleva a definitiva 
o s’amplia la valoració d’un servei ja transferit per una 
altra norma precedent, s’han d’especificar les dades 
següents:

a) Data en què la comunitat autònoma va assumir 
efectivament la gestió del servei transferit.

b) La valoració definitiva, en pessetes, de l’exercici 
de 1985, per cada concepte del pressupost de despeses 
d’aquest exercici del departament o organisme que va 
transferir el servei, corresponent al seu cost efectiu 
anual.

c) El finançament amb què aquest servei transferit 
estigui dotat a la secció 32 dels pressupostos generals de 
l’Estat per a 1985.

d) L’import, per conceptes del pressupost de despe-
ses per a 1985 del departament o organisme que va trans-
ferir el servei, que correspongui transferir a la secció 32 
dels pressupostos generals per a assolir la valoració defi-
nitiva ressenyada al paràgraf b) precedent, a nivell anual 
o, si s’escau, per al període en què la comunitat autònoma 
hagi de gestionar efectivament el servei durant el 1985.

Article 77. Fons de Compensació Interterritorial.

1. El Fons de Compensació Interterritorial, dotat amb 
un import de 205.000.000.000 pessetes per a l’exercici de 
1985, a través dels crèdits que figuren a la secció 33 i amb 
els d’inversions que figuren en els pressupostos de des-
peses dels departaments ministerials i organismes autò-
noms, que s’inclouen a l’annex a aquesta mateixa secció, 
es destina a finançar els projectes que es troben al dit 
annex.

2. De conformitat amb el que disposa la disposició 
addicional segona de la Llei 7/1984, de 31 de març, del 
Fons de Compensació Interterritorial, totes les comunitats 
autònomes la participació per habitant de les quals en el 
Fons esmentat superi les 2.600 pessetes anuals el 1985 
estan obligades a elaborar i aprovar un pla de desenvolu-
pament regional abans del dia 31 de maig de 1985.

Abans del 31 de gener de 1985 el Govern de la nació 
ha d’aprovar les directrius i els criteris que han de respec-
tar en tot cas les comunitats autònomes en elaborar els 
seus plans de desenvolupament regional, a fi que s’hi 
considerin els principis pels quals es regeix el Fons Euro-
peu de Desenvolupament Regional.

Per determinar la participació per habitant que corres-
pongui a cada comunitat autònoma s’han d’utilitzar les 
mateixes dades de població que es van tenir en compte 
per a la distribució del Fons de Compensació Interterrito-
rial elaborades per l’Institut Nacional d’Estadística.

3. Si durant l’exercici de 1985 es transfereixen ser-
veis a les comunitats autònomes que comportin l’assump-
ció per part d’aquestes de competències d’execució de 
projectes del Fons, que inicialment figuraven com a pro-
jectes que havien d’executar els departaments ministeri-
als, el Ministeri d’Economia i Hisenda ha de procedir a 
transferir els crèdits que no hagin estat compromesos al 
concepte que sigui procedent per situar-los a disposició 
de la comunitat autònoma que correspongui.

capítols I i II del pressupost d’ingressos de l’Estat, exclo-
sos els tributs susceptibles de cessió.

b) La subvenció que correspongui definitivament a 
cada comunitat autònoma per despeses de primer esta-
bliment i funcionament dels seus òrgans d’autogovern es 
determina tenint en compte el crèdit global que figurava 
inicialment a la secció 32 per a aquestes atencions, i la 
diferència per a cada comunitat entre la quantitat a què es 
refereix l’apartat a) anterior més, si s’escau, la recaptació 
realment obtinguda per aquesta el 1985 en concepte de 
tributs cedits, menys el cost efectiu el 1985 dels serveis 
transferits que hagin estat computats per a la fixació del 
percentatge de participació.

c) L’import del saldo creditor a favor de cada comu-
nitat que resulti de la liquidació definitiva s’ha de fer 
efectiu dins els quinze dies següents a la pràctica de 
liquidació esmentada per l’Administració de l’Estat, amb 
càrrec als crèdits que per a això figurin en els pressupos-
tos generals de l’Estat. A aquests efectes el romanent 
que el 31 de desembre de 1985 figuri per a cada comuni-
tat autònoma en la secció 32, «Participació de les comu-
nitats autònomes en els ingressos de l’Estat per a 1985», 
s’ha d’incorporar automàticament a l’exercici de 1986 i 
té la consideració d’ampliable fins a l’import de les obli-
gacions que es reconeguin com a conseqüència de les 
liquidacions definitives practicades d’acord amb les nor-
mes anteriors.

d) Si d’aquestes liquidacions definitives resulta per a 
alguna comunitat autònoma un saldo deutor s’ha de pro-
cedir a l’anul·lació del seu romanent el 31 de desembre de 
1985, incorporat, i el saldo deutor que resulti de la liquida-
ció definitiva se li ha de compensar en el primer lliura-
ment a compte que s’efectuï a aquella per la seva «partici-
pació en els ingressos de l’Estat per a 1986», i si no és 
suficient, en els lliuraments següents a compte fins a la 
seva cancel·lació total.

Article 76. Transferències a comunitats autònomes pel 
cost de serveis assumits.

1. Els crèdits corresponents a la cobertura del cost 
efectiu dels serveis transferits a les comunitats autòno-
mes que no hagin estat computats per al càlcul del seu 
percentatge de participació en els ingressos de l’Estat per 
a 1985 es consignen a la secció 32, «Transferències a 
comunitats autònomes per cost de serveis assumits».

2. A aquest efecte, si els crèdits a què es refereix el 
número 1 anterior figuraven inicialment en el pressupost 
de despeses dins els programes dels departaments minis-
terials s’han d’iniciar a l’inici de l’exercici els correspo-
nents expedients de transferència pressupostària. Aquests 
expedients s’han de tramitar pel procediment d’urgència.

3. Els crèdits a què es refereix aquest article s’han de 
lliurar a les comunitats autònomes per dotzenes parts al 
principi de cada mes, quan es tracti de despeses de perso-
nal, i per quartes parts trimestrals, al començament de 
cada trimestre natural, en els altres casos.

4. Si al llarg de l’exercici econòmic es procedeix a 
transferir nous serveis, s’han de situar els crèdits corres-
ponents al seu cost efectiu a la secció 32. A aquests efec-
tes, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, tots els 
reials decrets que es refereixin a transferències de serveis 
a les comunitats autònomes han de complir els requisits 
següents:

Primer.–Si en virtut del Reial decret es regula per pri-
mera vegada el traspàs del servei que s’hi preveu, s’han 
d’especificar les dades següents:

a) Data en què la comunitat autònoma ha d’assumir 
efectivament la gestió del servei transferit.

b) El finançament, en pessetes, de l’exercici de 
1985, per cada concepte del pressupost de despeses 
d’aquest exercici del departament o organisme que 
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Article 78. Normes per al seguiment i control de la ges-
tió de les subvencions.

1. Les comunitats autònomes han de gestionar els 
fons procedents de les subvencions que no formin part 
del cost efectiu de conformitat amb la normativa general 
de l’Estat que reguli cada tipus de subvenció i d’acord 
amb la seva destinació finalista, i de la normativa de les 
comunitats autònomes dictada en exercici de les seves 
pròpies competències.

2. La distribució entre les comunitats autònomes de 
les subvencions que com a conseqüència del traspàs de 
serveis aquelles hagin de gestionar s’ha d’efectuar abans 
del dia 1 de març de 1985 i s’ha de fer d’acord amb els 
criteris següents:

a) El Govern ha de determinar els criteris objectius 
que han de servir de base a la distribució territorial de les 
subvencions, un cop el departament ministerial correspo-
nent hagi escoltat les comunitats autònomes.

b) En qualsevol cas es poden establir reserves gene-
rals de crèdits pressupostaris, no distribuïbles en l’origen, 
amb la finalitat de cobrir noves demandes imprevistes al 
llarg de l’execució del pressupost.

3. Com que es tracta de fons públics que donen lloc 
a una aportació directa amb càrrec als pressupostos gene-
rals de l’Estat, s’han de remetre als ministeris respectius, 
als efectes de la seva justificació i d’acord amb el que pre-
veu l’article 80 de la Llei general pressupostària:

a) Un estat trimestral de situació dels fons destinats 
a cada tipus de subvenció dins el mes següent a cada tri-
mestre natural i amb referència a les operacions realitza-
des en aquest.

b) L’estat de les obligacions reconegudes i els paga-
ments realitzats fins al tancament de cada exercici econò-
mic.

4. Els romanents de fons resultants al final de cada 
període que es trobin en poder de les comunitats autòno-
mes continuen mantenint la destinació específica per a la 
qual es van transferir i s’han d’utilitzar en els exercicis 
següents com a situació de tresoreria en l’origen per a la 
concessió de les noves subvencions que correspongui 
distribuir d’acord amb el que preveuen les noves lleis de 
pressupostos.

5. En cas de supressió d’una determinada subvenció 
en el tràmit d’un pressupost a un altre, el romanent exis-
tent s’ha de reintegrar a l’Estat, que queda autoritzat per 
fer les compensacions que estimi pertinents. En aquest 
supòsit, ha d’informar la Direcció General de Coordinació 
amb les Hisendes Territorials.

6. Les quantitats assignades a cada comunitat autò-
noma les han de lliurar trimestralment els departaments 
ministerials, en el pressupost dels quals estiguin situats 
els crèdits, a les diferents comunitats autònomes, a excep-
ció de les prestacions de caràcter personal i social, que 
s’han de lliurar per dotzenes parts al començament de 
cada mes si el seu venciment i consegüent obligació de 
pagament a favor dels beneficiaris té aquesta periodici-
tat.

Article 79. Avançaments a les comunitats autònomes.

S’autoritza el Tresor a efectuar avançaments a les 
comunitats autònomes a càrrec dels recursos que hagin 
de percebre dels pressupostos generals de l’Estat cor-
responents a la cobertura financera dels serveis transfe-
rits, com a conseqüència de les diferències de venciment 
dels pagaments i ingressos derivats de l’execució del 
seu pressupost. Aquests avançaments s’han de reem-
borsar abans de finalitzar l’exercici econòmic de 1985, i 
no s’imputen al límit que preveu l’article 65.1 de la Llei 
general pressupostària.

TÍTOL VI

Dels procediments de gestió pressupostària

Article 80. 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 1985 
amb càrrec als pressupostos del Ministeri respectiu i els 
seus organismes autònoms, sigui quin sigui l’origen dels 
fons i el pressupost dels quals sigui inferior a 50.000.000 
pessetes, i prèviament ha de publicar en el «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» i en el butlletí oficial de la província les 
condicions tècniques i financeres de l’obra a executar.

Trimestralment el Govern ha d’enviar a les comissions 
de pressupostos del Congrés i del Senat una relació dels 
expedients tramitats en ús de l’autorització esmentada, 
amb indicació expressa de la destinació, l’import i l’adju-
dicatari.

Article 81. Quantia mínima d’aprovació de despeses 
d’inversions pel Consell de Ministres.

La realització de despeses d’inversió de qualsevol 
naturalesa, la quantia de les quals excedeixi els 
500.000.000 pessetes, requereix l’aprovació del Consell 
de Ministres.

S’autoritza als òrgans de contractació, amb caràcter 
general, la tramitació urgent, que preveu l’article 26 de la 
Llei de contractes de l’Estat, per a la contractació d’obres 
de fins a 500.000.000 pessetes, si bé el termini de presen-
tació de proposicions no pot ser inferior a quinze dies.

Article 82. Compromís 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’autoritzi, dins els límits i percentatges 
que estableix la Llei general pressupostària, quan es tracti 
d’adquisicions d’habitatges per a la seva classificació de 
promoció pública, d’adquisició de terrenys per a la cons-
trucció d’habitatges de protecció oficial, de préstecs per a 
promoció d’habitatge rural, préstecs a corporacions locals 
i préstecs a patronats de cases, així com de subsidiació 
d’interessos o concessió d’ajuda econòmica personal.

Aquestes actuacions no afecten, en cap cas, compe-
tències assumides o assumibles per les comunitats autò-
nomes al llarg de l’exercici de 1985.

Article 83. Contractació de les entitats gestores i serveis 
comuns de la Seguretat Social.

A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, el 
règim de contractació de les entitats gestores i serveis 
comuns de la Seguretat Social s’ha d’ajustar al que dispo-
sen la Llei i el Reglament de contractes de l’Estat i normes 
complementàries, amb les especialitats següents:

1. La facultat per subscriure contractes correspon als 
directors de les diferents entitats gestores i serveis 
comuns, però necessiten l’autorització per als d’una quan-
tia superior a 100.000.000 de pessetes.

L’autorització l’han d’adoptar, a proposta de les esmen-
tades entitats i serveis, els caps dels departaments minis-
terials a què es trobin adscrits, o el Consell de Ministres, 
segons les competències que defineix la Llei de contrac-
tes de l’Estat.

2. Els directors de les entitats gestores i serveis 
comuns no poden delegar o desconcentrar la facultat de 
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4. Del Ministeri d’Economia i Hisenda.
a) La Comissió Liquidadora de Crèdits Oficials a l’Ex-

portació.
b) El Servei de Publicacions.
c) La Caixa Autònoma d’Informació i Expansió 

Comercial.
d) L’Institut Nacional de Reforma de les Estructures 

Comercials.
e) Els següents consorcis per a la gestió i inspecció 

de les contribucions territorials:
Consorci d’Albacete.
Consorci d’Alacant capital.
Consorci d’Alacant província.
Consorci d’Almeria.
Consorci d’Àvila.
Consorci de Badajoz.
Consorci de les Balears capital.
Consorci de les Balears província.
Consorci de Barcelona capital.
Consorci de Barcelona província.
Consorci de Burgos.
Consorci de Càceres.
Consorci de Cadis.
Consorci de Castelló.
Consorci de Ciudad Real.
Consorci de Còrdova capital.
Consorci de Còrdova província.
Consorci de Corunya capital.
Consorci de Corunya província.
Consorci de Conca.
Consorci de Girona.
Consorci de Granada capital.
Consorci de Granada província.
Consorci de Guadalajara.
Consorci de Huelva.
Consorci d’Osca.
Consorci de Jaén.
Consorci de Lleó.
Consorci de Lleida.
Consorci de Logronyo.
Consorci de Lugo.
Consorci de Madrid capital.
Consorci de Madrid província.
Consorci de Màlaga capital.
Consorci de Màlaga província.
Consorci de Múrcia capital.
Consorci de Múrcia província.
Consorci d’Ourense.
Consorci d’Oviedo.
Consorci de Palència.
Consorci de Las Palmas.
Consorci de Pontevedra.
Consorci de Salamanca.
Consorci de Santa Cruz de Tenerife.
Consorci de Santander.
Consorci de Segòvia.
Consorci de Sevilla capital.
Consorci de Sevilla província.
Consorci de Sòria.
Consorci de Tarragona.
Consorci de Terol.
Consorci de Toledo.
Consorci de València capital.
Consorci de València província.
Consorci de Valladolid capital.
Consorci de Valladolid província.
Consorci de Zamora.
Consorci de Saragossa capital.
Consorci de Saragossa província.
Consorci de Cartagena.
Consorci de Gijón.
Consorci de Jerez de la Frontera.

subbscriure contractes sense l’autorització prèvia del cap 
del departament en què estiguin adscrits.

3. Els projectes d’obres que elaborin les entitats i 
serveis de la Seguretat Social els ha de supervisar l’ofi-
cina del departament ministerial de què depenguin, llevat 
que ja tinguin establertes oficines pròpies de supervisió.

4. Els informes jurídics o tècnics que preceptivament 
s’exigeixin en la legislació de contractes de l’Estat els 
poden emetre els òrgans competents en l’àmbit de la 
Seguretat Social o els ministeris respectius.

Article 84. Normes sobre el patrimoni de la Seguretat 
Social.

1. Correspon al Ministeri de Treball i Seguretat Social 
acordar l’alienació dels béns immobles integrats en el 
patrimoni de la Seguretat Social, quan el seu valor, segons 
taxació pericial, no excedeixi els 100.000.000 de pessetes, 
i al Govern quan, si sobrepassa aquesta quantia, no exce-
deixi els 500.000.000 de pessetes.

Els béns valorats en més de 500.000.000 de pessetes 
només es poden alienar mitjançant una llei.

2. L’alienació dels béns immobles s’ha de fer mitjan-
çant subhasta pública, llevat que el Consell de Ministres, 
a proposta del de Treball i Seguretat Social, n’acordi l’alie-
nació directa.

Quan es tracti de béns d’un valor inferior a 50.000.000 
de pessetes, l’alienació directa la pot acordar el Ministeri 
de Treball i Seguretat Social.

3. Les quanties que preveuen els articles 62 i 63 de la 
Llei de patrimoni de l’Estat de 15 d’abril de 1964 en la 
redacció que en fa la disposició addicional tretzena de la 
Llei 44/1983, de 28 de desembre, de pressupostos gene-
rals de l’Estat per a 1984, s’han d’acomodar a les establer-
tes als números 1 i 2 anteriors.

TÍTOL VII

Supressió i refosa d’organismes autònoms

 CAPÍTOL I

Supressió d’organismes

Article 85. Enumeració dels organismes afectats.

Per tal de reflectir en l’estructura organitzativa de l’Ad-
ministració de l’Estat els efectes del procés de transferèn-
cies de competències a les comunitats autònomes i de 
racionalitzar la gestió de funcions no transferides, el 
Govern ha de procedir al llarg de l’exercici de 1985 a la 
supressió dels següents organismes autònoms que per a 
cada departament s’assenyalen:

1. Del Ministeri d’Afers Exteriors:
a) L’Institut d’Estudis Africans.
b) El Patronat de Cases per a Funcionaris del Minis-

teri d’Afers Exteriors.

2. Del Ministeri de Justícia:
a) El Patronat de Protecció a la Dona.
b) L’Obra de Protecció de Menors.
c) El Centre de Publicacions.
d) El Patronat de Cases de Funcionaris de l’Adminis-

tració de justícia.

3. Del Ministeri de Defensa:
a) El Servei de Publicacions de l’Estat Major Central.
b) El Servei de Publicacions. «Butlletí Oficial de 

l’Aire».
c) El Servei de Publicacions. «Diari Oficial» i «Col-

lecció Legislativa».
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11. Del Ministeri de la Presidència:
a) L’Institut Nacional de Publicitat.
b) El Patronat de Cases per a Funcionaris del Depar-

tament.

12. Del Ministeri de Transports, Turisme i Comunica-
cions:

a) L’Institut d’Estudis de Transports i Comunicaci-
ons.

b) El Servei Central de la Junta de Detaxes.
c) El Servei de Publicacions.
d) L’Institut Espanyol de Turisme.
e) El Patronat de Cases de Correus i Telègrafs.
f) Exposicions, congressos i convencions d’Espa-

nya.

13. Del Ministeri de Cultura:
a) El Patronat de l’Alhambra i del Generalife.
b) El Patronat Nacional de Museus.
c) La Junta Coordinadora d’Activitats i Establiments 

Culturals.
d) L’Institut Nacional del Llibre Espanyol.
e) Teatres nacionals i festius d’Espanya.
f) Orquestra i Cors Nacionals d’Espanya.
g) L’Editora Nacional.
h) El Patronat de Cases per a funcionaris del Minis-

teri de Cultura.
i) La Filmoteca Espanyola.

14. Del Ministeri de Sanitat i Consum:
a) Administració institucional de la sanitat nacio-

nal.
b) El Servei de Publicacions.

Article 86. Formulació i efectes de l’acord de supres-
sió.

1. El compliment per part del Govern del que dis-
posa l’article anterior ha de revestir la forma del reial 
decret aprovat en el Consell de Ministres, a proposta 
conjunta dels ministeris d’Economia i Hisenda i de Presi-
dència, i a iniciativa del departament al qual estigui ads-
crit l’organisme autònom de la supressió del qual es 
tracti.

2. Iniciat el procés de supressió, l’organisme autò-
nom de què es tracti ha de continuar exercint les seves 
competències i funcions en la mesura que ho exigeixi el 
compliment dels fins que tingui assumits, i ha de cancel-
lar les obligacions envers tercers que siguin exigibles, 
vençudes i líquides.

3. L’entrada en vigor del corresponent reial decret 
de supressió ha de determinar l’extinció de la personali-
tat jurídica de l’organisme autònom suprimit i, sense 
perjudici del que disposen els articles següents, la subro-
gació per part de l’Administració de l’Estat de la titulari-
tat dels béns, drets i obligacions d’aquest.

CAPÍTOL II

Refosa i assumpció de funcions d’organismes autònoms 
suprimits

Article 87. Enumeració dels organismes creats per 
refosa.

Per tal d’assumir certes funcions de determinades 
entitats suprimides a l’article 85, es creen els organismes 
autònoms següents:

1. El Centre de Gestió i Cooperació Tributària assu-
meix la totalitat de les funcions dels 65 consorcis per a la 
gestió i inspecció de les contribucions territorials, la 
supressió de les quals es disposa a l’article 85 d’aquesta 

Consorci de Vigo.
Consorci de Melilla.
Consorci de Ceuta.

f) El Patronat de Cases per a funcionaris del Departa-
ment.

g) El Patronat de Cases del Parc Mòbil Ministerial.
h) El Crèdit Social Pesquer.
i) El Patronat de Cases per a Funcionaris de l’extin-

git Ministeri de Comerç.
j) El Patronat d’Apostes Mútues Esportivobenèfi-

ques.

5. Del Ministeri de l’Interior:
a) El Patronat General de Cases per a Funcionaris 

del Departament.
b) El Patronat d’Habitatges de la Policia Nacional 

«Sant Àngel de la Guarda».

6. Del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme.
a) El Servei de Publicacions.
b) La Junta Administrativa de Santa Cruz de Tene-

rife.
c) La Junta Administrativa de Las Palmas.
d) Els serveis corresponents de l’antic Institut Naci-

onal de la Qualitat de l’Edificació, inclosos al Centre 
d’Experimentació d’Obres Públiques.

e) El canal Imperial d’Aragó.
f) La Comissió del Plantejament i Coordinació de 

l’Àrea Metropolitana de Madrid.
g) El Patronat de Cases per a Funcionaris, Tècnics i 

Empleats del Departament.

7. Del Ministeri d’Educació i Ciència:
a) L’Institut Nacional d’Assistència i Promoció de 

l’Estudiant.
b) El Servei de Publicacions.
c) El Patronat de Promoció de Formació Professio-

nal.
d) L’Institut Nacional d’Educació Especial.
e) La Casa de Salut «Santa Cristina» i l’Escola Ofi-

cial de Llevadores.
f) El Patronat de Cases de Funcionaris del Ministeri 

d’Educació i Ciència.

8. Del Ministeri de Treball i Seguretat Social:
a) L’Institut d’Estudis Laborals i de la Seguretat 

Social.
b) L’Institut Espanyol d’Emigració.
c) L’Institut Nacional d’Assistència Social.
d) La Junta Econòmica General d’Escoles Socials.
e) L’Institut de Mediació, Arbitratge i Conciliació.
f) El Servei de Publicacions.
g) El Patronat Oficial d’Habitatges del Departa-

ment.

9. Del Ministeri d’Indústria i Energia:
a) El Servei de Publicacions.
b) El Patronat de Cases per a Funcionaris del Depar-

tament.

10. Del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
a) L’Institut Nacional de Denominacions d’Origen.
b) L’Institut d’Estudis Agraris, Pesquers i Alimenta-

ris.
c) El Servei de Defensa contra Plagues i Inspecció 

Fitopatològica.
d) L’Agència de Desenvolupament Ramader.
e) El Patronat de Promoció de la Formació Professi-

onal Maritimopesquera.
f) El Patronat de Cases per a Funcionaris del Depar-

tament.
g) El Servei de Pòsits.
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lesa i els efectes de les relacions jurídiques que aquests 
tinguin establertes, i s’ha de garantir la continuïtat de les 
promocions d’habitatges que estiguin en execució en els 
diferents organismes suprimits.

2. El Govern ha de crear els serveis necessaris per a 
la liquidació de tots els béns, drets i obligacions dels 
patronats suprimits a què es refereix el número ante-
rior.

3. Mitjançant un reglament s’ha d’establir un sis-
tema de crèdits subvencionats per a l’adquisició d’habi-
tatges pels funcionaris civils de l’Administració de l’Es-
tat.

Article 90. Institut de la Cinematografia i de les Arts 
Audiovisuals.

L’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisu-
als assumeix les funcions de l’organisme autònom Fil-
moteca Espanyola, la supressió del qual es disposa a 
l’article 85 d’aquesta Llei, i les altres competències del 
Ministeri de Cultura en matèria de Cinematografia que 
disposi el reial decret previst a l’article 88 d’aquesta Llei. 
Aquest organisme té caràcter administratiu i està adscrit 
al Ministeri de Cultura.

Article 91. Assumpció del «Crèdit Social Pesquer».

1. Les funcions de l’organisme autònom «Crèdit 
Social Pesquer», la supressió del qual es disposa a l’arti-
cle 85 d’aquesta Llei, les assumeix una de les entitats 
oficials de crèdit integrades a l’Institut de Crèdit Oficial.

2. El personal laboral que, com a conseqüència del 
que disposa el número anterior, quedi integrat en les 
entitats oficials esmentades, conserva la seva antiguitat, 
categoria i retribucions.

Article 92. Assumpció del «Canal Imperial d’Aragó».

Les funcions de l’organisme autònom «Canal Impe-
rial d’Aragó», la supressió del qual es disposa a l’article 
85 d’aquesta Llei, les assumeix la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre.

Article 93. Adscripció de l’«Institut Nacional d’Assistèn-
cia Social» i de l’«Administració Institucional de la 
Sanitat Nacional».

En el reial decret de supressió, a proposta dels depar-
taments interessats, s’ha de determinar l’adscripció i 
manera de gestió de cadascun dels centres, serveis i 
establiments actualment integrats en els organismes 
autònoms Institut Nacional d’Assistència Social i Admi-
nistració Institucional de la Sanitat Nacional, o la seva 
integració en la Seguretat Social, i a aquest efecte es 
poden adoptar les mesures necessàries per adequar el 
seu règim patrimonial, funcional i de personal.

Article 94. Norma residual d’adscripció.

Sense perjudici del que disposen els articles 89 a 93 
d’aquesta Llei, en el reial decret de supressió s’han de 
determinar les unitats de l’Administració de l’Estat o de 
les entitats dependents d’aquesta que han d’assumir les 
funcions dels organismes autònoms suprimits que no 
hagin estat adscrites expressament per aquesta Llei i 
que hagi de continuar exercint l’Estat.

Llei, així mateix assumeix les altres funcions de gestió 
que específicament es determinin de conformitat amb el 
que disposa l’article següent. Aquest organisme autò-
nom té caràcter administratiu i està adscrit al Ministeri 
d’Economia i Hisenda, i disposa dels serveis perifèrics 
que siguin necessaris per a l’exercici de les seves funci-
ons.

2. El Museu Nacional del Prado, fins ara integrat en 
el Patronat Nacional de Museus, la supressió del qual es 
disposa a l’article 85 d’aquesta Llei, queda constituït 
independentment en organisme autònom de caràcter 
administratiu, adscrit al Ministeri de Cultura.

3. L’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la 
Música, que assumeix les funcions dels organismes 
autònoms Junta Coordinadora d’Activitats i Establiments 
Culturals, Teatres Nacionals i Festivals d’Espanya i 
Orquestra i Cors Nacionals d’Espanya, la supressió dels 
quals es disposa a l’article 85 d’aquesta Llei. Aquest 
organisme té caràcter comercial i està adscrit al Ministeri 
de Cultura.

4. L’Institut Nacional de Promoció del Turisme 
(INPROTUR), que assumeix les funcions de promoció del 
turisme espanyol, així com, pel que fa al compliment de 
la gestió que se li encarregui, funcions dels organismes 
autònoms Institut Espanyol de Turisme i Exposicions, 
Congressos i Convencions d’Espanya, la supressió dels 
quals es disposa a l’article 85 anterior. Aquest organisme 
té caràcter comercial i està adscrit al Ministeri de Trans-
ports, Turisme i Comunicacions.

5. L’Organisme Nacional de Loteries i Apostes de 
l’Estat, adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda, en què 
s’integra el suprimit Patronat d’Apostes Mútues Esporti-
ves Benèfiques i l’actual Servei Nacional de Loteries, 
dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda.

L’Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l’Estat 
té la naturalesa que preveu l’article 4t, 1, B) de la vigent 
Llei general pressupostària; té al seu càrrec l’organitza-
ció i gestió de les loteries, apostes i jocs que siguin com-
petència de l’Estat, i assumeix la competència que actu-
alment té concedida el Servei Nacional de Loteries en 
matèria de celebració i autorització de sortejos, loteries, 
rifes, combinacions aleatòries, jocs i apostes l’àmbit dels 
quals s’estén a tot el territori nacional i les que actual-
ment corresponen al Patronat d’Apostes Mútues Esporti-
vobenèfiques en matèria d’organització i difusió en 
exclusiva de les quinieles sobre el futbol i de qualssevol 
altres concursos de pronòstics que es facin sobre resul-
tats d’esdeveniments esportius.

Article 88. Formalització de l’acord.

El Govern mitjançant un reial decret aprovat en el 
Consell de Ministres, a proposta conjunta dels ministres 
de la Presidència i d’Economia i Hisenda, i a iniciativa del 
departament al qual estigui adscrit cadascun dels orga-
nismes autònoms nous, ha de procedir al desplegament 
del que disposa l’article anterior.

La constitució efectiva de cadascun dels organismes 
de l’article anterior i la supressió d’aquells les funcions 
dels quals hagin de ser assumides pels de nova creació 
han de ser objecte d’aprovació simultània mitjançant un 
únic reial decret que ha de contenir la seva norma esta-
tutària amb les especificacions a què es refereix el 
número 3 de l’article 6 de la Llei d’entitats estatals autò-
nomes.

Article 89. Assumpció per l’Administració de l’Estat dels 
patronats de cases de funcionaris civils.

1. L’Administració de l’Estat ha d’assumir tots els 
drets i les obligacions dels patronats de cases de funcio-
naris civils, la supressió dels quals es disposa a l’article 
85 d’aquesta Llei, sense que per això s’alterin la natura-



Suplement núm. 6 Any 1984 138

Cinquena.–El règim aplicable a la resta de classes de 
personal, si s’escau, s’ha de determinar específicament 
en el reial decret de supressió.

Article 97. Regles especials per al personal del Servei 
de Pòsits.

El personal funcionari del Servei de Pòsits, la supres-
sió del qual es disposa a l’article 85 d’aquesta Llei, s’ha 
d’integrar en el règim de protecció de classes passives 
de l’Estat i mutualisme administratiu.

Article 98. Fixació de plantilles.

Fins a la seva incorporació a la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 1986, i en compliment del 
que disposen els articles anteriors, els reials decrets de 
supressió i, si s’escau, de creació a què es refereix 
aquesta Llei, han de fixar les respectives plantilles de les 
escales de funcionaris i les corresponents plantilles de 
personal laboral, sense perjudici de la reassignació 
d’efectius que ulteriorment pugui ser procedent.

CAPÍTOL IV

Normes relatives al patrimoni

Article 99. Destinació del patrimoni dels organismes 
autònoms suprimits.

1. Els béns integrants del patrimoni dels organis-
mes autònoms suprimits i les funcions dels quals no les 
assumeixin organismes autònoms preexistents o de 
nova creació, així com els de l’Estat adscrits a aquests 
organismes, s’han d’incorporar al patrimoni de l’Estat, 
sense perjudici de l’afectació posterior, o, si s’escau, a la 
unitat de l’Administració de l’Estat que assumeixi les 
seves funcions.

2. Els béns propis o adscrits dels organismes autò-
noms suprimits, les funcions dels quals s’integren en un 
organisme autònom preexistent o de nova creació s’han 
d’adscriure a aquest en la mesura que sigui necessari 
per al compliment de les seves funcions. Els respectius 
reials decrets de creació han de determinar necessària-
ment els béns que s’adscriguin al nou organisme.

3. En tots els supòsits de supressió i refosa, l’Admi-
nistració de l’Estat o l’organisme autònom corresponent 
se subroga des de la data d’entrada en vigor del respec-
tiu reial decret en la titularitat dels drets i les obligacions 
que corresponguin a l’organisme autònom suprimit, i, si 
s’escau, s’ha d’incloure en la dita subrogació el dret a 
exigir i recaptar les corresponents taxes i tributs parafis-
cals afectes al finançament de funcions no transferides a 
les comunitats autònomes que estiguin establertes en 
els organismes autònoms suprimits.

CAPÍTOL V

Normes generals

Article 100. Habilitacions generals.

1. El Govern, en el termini de tres mesos, ha de dic-
tar les disposicions necessàries per al desplegament i 
l’aplicació del que disposa el títol VII d’aquesta Llei.

2. S’autoritza el Govern a suprimir, refondre o modi-
ficar, amb subjecció al que disposen els articles anteriors 
i durant el pròxim exercici econòmic, els organismes 
autònoms i altres entitats de dret públic creades per llei, 
que resultin afectats pel procés autonòmic i no estiguin 
inclosos en aquesta llei.

CAPÍTOL III

Normes relatives a personal

Article 95. Destinació del personal afectat per la supres-
sió sense refosa d’organismes autònoms.

1. Quant al personal que resulti afectat per la supres-
sió d’un organisme autònom sense refosa en un altre de 
preexistent o de nova creació, per al reial decret de 
supressió i, si s’escau, per a les disposicions de desple-
gament d’aquest, s’han de tenir en compte les normes 
següents:

Primera.–Els funcionaris de carrera propis de l’orga-
nisme autònom s’han d’integrar en les escales que deter-
mini el Govern, en virtut del que preveu l’article 27 de la 
Llei de mesures per a la reforma de la funció pública de 
2 d’agost de 1984.

Segona.–Tant els funcionaris a què es refereix la 
norma anterior com els funcionaris civils de l’Adminis-
tració de l’Estat amb destinació a l’organisme suprimit 
s’han d’adscriure a la unitat de l’Administració de l’Estat 
que assumeixi les funcions d’aquell, sense perjudici de 
la reassignació d’efectius sobrants que pugui ser proce-
dent.

Tercera.–Quant al personal contractat de col·laboració 
temporal en règim de dret administratiu, és aplicable el 
que disposa la Llei de mesures per a la reforma de la 
funció pública.

Quarta.–El personal laboral s’assigna a les unitats 
que assumeixin les funcions de l’organisme suprimit, 
sense perjudici de la possible reassignació d’efectius 
sobrants que pugui ser procedent, i en tot cas s’han de 
respectar els seus respectius contractes de treball.

Cinquena.–El règim aplicable a la resta de classes de 
personal, si s’escau, s’ha de determinar específicament 
en el reial decret de supressió.

Article 96. Destinació del personal afectat per la refosa 
d’organismes autònoms.

Quant al personal que resulti afectat per la supressió 
d’un organisme autònom les funcions del qual assumeixi 
un altre de preexistent o de nova creació, per al reial 
decret i, si s’escau, per a les disposicions de desplega-
ment d’aquest, s’han de tenir en compte les normes 
següents:

Primera.–Els funcionaris de carrera propis de l’orga-
nisme autònom suprimit s’han d’integrar en les corres-
ponents escales de funcionaris d’organismes autònoms 
al servei de l’entitat que assumeixi les funcions d’aquell, 
d’acord amb el grup en què estigui la seva escala d’ori-
gen.

Segona.–Tant els funcionaris a què es refereix la 
norma anterior com els funcionaris civils de l’Adminis-
tració de l’Estat amb destinació a l’organisme autònom 
que assumeixi les funcions d’aquell, sense perjudici de 
la reassignació d’efectius sobrants que pugui ser proce-
dent.

Tercera.–Quant al personal contractat de col·laboració 
temporal en règim de dret administratiu, és aplicable el 
que disposa la Llei de mesures de reforma de la funció 
pública.

Quarta.–El personal laboral de cada organisme autò-
nom suprimit s’ha d’integrar en les plantilles laborals de 
l’organisme que assumeixi les funcions d’aquell, en la 
mesura que ho exigeixin les seves necessitats. Si hi ha 
personal sobrant, s’ha d’integrar en les plantilles labo-
rals de l’Administració de l’Estat o de les entitats depen-
dents d’aquesta. En tot cas, s’han de respectar els seus 
respectius contractes de treball.
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classes privades referida als havers familiars causats per 
aquest concepte.

d) L’extensió del règim de classes passives de l’Es-
tat al personal civil que faci una prestació social equiva-
lent al servei militar obligatori i durant el transcurs 
d’aquesta quedi inutilitzat o mori com a conseqüència 
dels serveis en què es concreti aquesta prestació.

e) Una situació especial a la qual poden accedir els 
membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat en 
passar, per edat o amb caràcter voluntari, a la situació de 
segona activitat o situació anàloga i en la qual han de fer 
serveis de guàrdia, vigilància o d’una altra naturalesa, 
fins al compliment de l’edat de jubilació o retir forçós. 
Els serveis que es concretin en aquesta situació en tot 
cas són compatibles amb l’edat i les condicions físiques 
del personal que afecti.

f) El Govern també pot regular per reial decret un 
sistema de complements perquè les percepcions dels 
jubilats, retirats o familiars de funcionaris acollits al sis-
tema de classes passives assoleixin els nivells mínims 
de protecció que s’estableixin per al règim general de la 
Seguretat Social. Aquest reial decret ha de regular les 
condicions, límits i exclusions de l’aplicació del benefici 
esmentat.

Sisena.–1. Respecte de les pensions abonables amb 
càrrec a la Mutualitat de Previsió d’Administració Local, 
aquestes es continuen regint en tot d’acord amb la seva 
normativa reguladora anterior a aquesta Llei. La base 
reguladora de les prestacions bàsiques per a 1985 és la 
fixada per a l’exercici de 1984, incrementada el 8,498 per 
100. Aquesta base no pot ser inferior, en cap cas, als 
havers reguladors mínims garantits el 1984 incrementats 
un 4 per 100.

2. El Govern, a proposta del Ministeri d’Administra-
ció Territorial, ha de regular l’acomodació del sistema de 
previsió de funcionaris locals a càrrec de la dita Mutuali-
tat, pel que fa a havers passius, a les prevencions que 
conté el capítol II del títol II d’aquesta Llei.

Setena.–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 
amb càrrec als crèdits d’acció social assignats a la secció 
19, servei 07, programa 313-A, article 48, es continuen 
prestant durant l’exercici de 1985 als que reuneixin els 
requisits legalment establerts, i la seva quantia es fixa en 
dotze mensualitats d’11.000 pessetes cadascuna, més 
dues pagues extraordinàries del mateix import que es 
meriten els mesos de juny i desembre.

Vuitena.–1. L’Estat assumeix, amb efectes d’1 de 
gener de 1984, el deute corresponent a l’emissió d’obli-
gacions i crèdits de l’Institut Nacional d’Indústria per un 
import de 43.316.850.000 pessetes i el contravalor en 
pessetes de 289.375.000 dòlars USA, i amb efectes d’1 
de gener de 1985 la corresponent a emissió d’obligaci-
ons i crèdits de l’Institut esmentat per un import de 
55.000.000.000 pessetes i el contravalor en pessetes de 
193.636.000 dòlars USA, en els termes que s’indiquen a 
l’annex III d’aquesta Llei.

L’import del deute assumit, en virtut del que disposa 
el paràgraf anterior, es converteix en aportació de l’Estat 
a l’Institut Nacional d’Indústria.

2. La cancel·lació del deute assumit per l’Estat en 
virtut del que disposa el número anterior, així com el 
pagament dels seus interessos, s’ha de portar a efecte 
mitjançant els crèdits necessaris que a aquest efecte 
s’inclouen en els presents pressupostos generals de l’Es-
tat, i en els que s’han d’incloure en els dels anys succes-
sius.

3. El deute de l’Institut Nacional d’Indústria, corres-
ponent a les emissions d’obligacions i crèdits la càrrega 
dels quals assumeix l’Estat, conserva totes les seves 
característiques.

3. El Govern ha de determinar i publicar la relació 
de tots els organismes autònoms i entitats de dret públic 
creats per llei, amb indicació de la classificació i adscrip-
ció ministerial que correspongui a cadascun.

Article 101. Habilitacions pressupostàries.

El Ministeri d’Economia i Hisenda pot autoritzar les 
transferències i habilitacions pressupostàries que siguin 
procedents com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta 
Llei.

Els romanents de crèdit que es puguin derivar de 
l’aplicació d’aquesta Llei es poden destinar preferent-
ment al finançament de programes de promoció d’ocu-
pació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–Durant l’any 1985 té plena vigència el que 
preveu la disposició addicional novena de la Llei 9/1983, 
de 13 de juliol.

Segona.–Es prorroga durant la vigència d’aquesta 
Llei el que preveuen les disposicions addicionals novena, 
desena i vint-i-dosena de la Llei 44/1983, de 28 de desem-
bre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1984.

Tercera.–De conformitat amb el que estableix el 
número 3 de l’article desè de la Llei 40/1981, s’han de 
determinar per reglament, ponderant les diferències 
entre municipis, els nivells màxims i mínims de comple-
ments de destinació dels diversos llocs de treball a l’Ad-
ministració local, els percentatges que les corporacions 
poden dedicar dels seus pressupostos als complements 
específics i de productivitat, així com els òrgans d’aques-
tes, competents per fixar-los.

Quarta.–Els tipus de cotització dels funcionaris i 
d’aportació de l’Estat, a la Mutualitat General de Funcio-
naris 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 reial decret, en funció de 
les necessitats de finançament de les respectives mutua-
litats, tenint en compte l’increment de les retribucions 
bàsiques derivades d’aquesta Llei i l’absorció, en tot o 
en part, dels romanents de tresoreria i les aportacions i 
quotes pendents de percepció per aquestes mutualitats, 
sense que es menyscabin les prestacions a càrrec de la 
respectiva entitat.

Cinquena.–El Govern ha de regular per reial decret:
a) La creació i funcionament d’un banc de dades en 

matèria de pensions públiques, als efectes de coordina-
ció i bon ordre dels procediments administratius ordina-
ris com a conseqüència del que disposen els articles 43, 
44, 45 i 46 d’aquesta Llei, així com les obligacions que, a 
aquests efectes, es puguin establir per al titular de pen-
sions públiques en qualsevol dels sistemes o règims 
públics a què es refereixen els articles esmentats.

b) Els supòsits de jubilació per inutilització en acte 
de servei i com a conseqüència d’aquest i per incapacitat 
permanent, tant física com per debilitació apreciable de 
facultats, i ha de fixar en el dit reial decret els requisits 
necessaris per a aquestes jubilacions, així com la trami-
tació dels corresponents expedients d’assenyalament 
d’haver passiu. Fins que no es produeixi aquest reial 
decret, s’hi ha d’aplicar la normativa de classes passives 
que es refereix als supòsits de jubilació esmentats.

c) Els supòsits d’havers causats per mort en acte de 
servei i com a conseqüència d’aquesta a què es refereix 
l’article 32 d’aquesta Llei, i ha de fixar, en el dit reial 
decret, els requisits necessaris per a la procedència de 
l’assenyalament d’aquests havers, així com la tramitació 
dels corresponents expedients. Fins que aquest reial 
decret no es produeixi s’hi ha d’aplicar la normativa de 
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«9. Haver deixat de complir les obligacions tributà-
ries imposades per les disposicions vigents.»

Quinzena.–Les ajudes i subvencions concedides amb 
càrrec als pressupostos generals de l’Estat que no tin-
guin en aquests una assignació nominativa ho són 
d’acord amb criteris de publicitat, concurrència i objecti-
vitat en la concessió.

A aquests efectes, els ministeris corresponents han 
d’establir, si no n’hi ha, i prèviament a la disposició dels 
crèdits, les oportunes normes reguladores de la conces-
sió.

El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de determinar, 
en relació amb les diferents normes reguladores de la 
concessió de subvencions, els requisits que per a cada 
cas s’estimin pertinents per tal d’acreditar el compliment 
per part dels concessionaris de les subvencions, de les 
seves obligacions fiscals i davant la Seguretat Social.

Setzena.–1. Per tal d’atendre les necessitats solidà-
ries d’inversió i gestió dels ports d’interès general, els 
fons que preveu l’article 4t de la Llei 1/1966, de 28 de 
gener, de règim financer dels ports, se substitueixen pels 
següents:

— Fons de Regulació i Administració General del Sis-
tema Portuari, per cobrir els dèficits d’explotació que es 
prevegin, així com despeses d’administracions generals 
del sistema portuari.

— Fons de Compensació, destinat al finançament 
d’inversions en el conjunt del sistema portuari i a repara-
cions extraordinàries o imprevistes.

2. El Fons de Regulació i Administració General del 
Sistema Portuari s’ha de dotar en cada exercici i per part 
de cada entitat o organisme portuari amb un percentatge 
de les despeses corrents d’explotació, conservació i 
administració, previstes per a l’exercici.

El Fons de Compensació l’ha de dotar cada entitat o 
organisme portuari mitjançant la suma de les quantitats 
que s’obtinguin per l’aplicació de percentatge sobre:

a) Les tarifes generals que percep cada port pel trà-
fic mogut a través de molls o instal·lacions construïdes 
per particulars a la zona abrigada del port i fora d’aquesta 
zona (zones I i II de serveis del port).

b) El valor de l’amortització comptable dels immo-
bilitzats materials de cada port.

El Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme ha de 
portar a terme la determinació dels percentatges a què 
es refereixen els apartats anteriors, que han de ser idèn-
tics per a cada entitat o organisme portuari; la fixació del 
límit màxim de la quantitat total a aportar al Fons de 
Compensació per a cadascun d’aquells, i la seva aplica-
ció concreta, efectuant les transferències pressupostà-
ries que siguin necessàries per a la seva administració.

Dissetena.–L’acceptació de donacions, herències o 
llegats a favor de l’Estat, encara que s’assenyali com a 
beneficiari algun altre òrgan de l’Administració, relatius 
a tota classe de béns que constitueixin l’expressió o tes-
timoni de la creació humana i tinguin un valor cultural, 
bé sigui de caràcter històric, artístic, científic o tècnic, 
correspon al Ministeri de Cultura, i s’entén acceptada 
l’herència a benefici d’inventari.

Correspon així mateix al dit Ministeri acceptar dona-
cions anàlogues en metàl·lic que s’efectuïn amb la finali-
tat específica i concreta d’adquirir, restaurar o millorar 
alguns d’aquests béns. L’import d’aquesta donació s’ha 
d’ingressar en el Tresor Públic i genera crèdit en el con-
cepte corresponent del pressupost del Ministeri de Cul-
tura.

El Ministeri de Cultura ha d’informar el Ministeri 
d’Economia i Hisenda de les donacions, herències o lle-
gats que s’acceptin, de conformitat amb el que disposen 
els paràgrafs anteriors.

Novena.–De conformitat amb el que disposa l’article 
1r de la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del 
tipus d’interès legal del diner, aquest queda establert en 
l’11 per 100 fins al 31 de desembre de 1985.

Desena.–En cas que algunes de les taxes que regulen 
els decrets 133 i 144/1960, de 4 de febrer, no es pugui 
posar al cobrament en l’exercici corrent a causa de 
retards causats per tramitació d’impugnacions o recur-
sos, l’òrgan gestor de la taxa pot aplicar provisionalment 
l’última aprovada que hagi esdevingut ferma.

Onzena.–1. Per als pagaments a justificar correspo-
nents a crèdits del Fons Nacional de Protecció al Treball, 
expropiacions i pagaments a l’estranger, els comptes 
poden ser rendides en el termini de sis mesos prorroga-
bles fins a un any més, quan això sigui necessari, sense 
perjudici del compliment en els supòsits normals de l’ar-
ticle 79 de la Llei 11/1977 (reiterada), general pressupos-
tària. En cada cas els ministeris respectius han de deter-
minar la data límit de rendició de comptes quan aquesta 
es pugui reconèixer, i en cas necessari, l’òrgan gestor del 
crèdit, amb l’informe de la Intervenció Delegada, ha de 
remetre les sol·licituds d’ampliació de termini de justifi-
cació a la Direcció General del Tresor i Política Financera, 
per a la seva aprovació pel Ministeri d’Economia i 
Hisenda.

2. En els casos de serveis no transferits a les comu-
nitats autònomes i en què, pel fet que l’Administració 
Central no té una estructura mínima per portar-los a la 
pràctica, la seva realització s’encomani a les comunitats 
esmentades, es poden expedir lliuraments «a justificar» 
en les condicions que preveu l’article 79 de la Llei 11/1977, 
de 4 de gener, general pressupostària.

3. Les despeses a realitzar a l’estranger d’importàn-
cia respecte a l’ordre públic, la seguretat nacional o altres 
de rellevants, segons el parer del Consell de Ministres, 
imputades en un exercici i lliurades a justificar, poden 
ser objecte d’execució i justificació en el següent.

Dotzena.–A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
totes les competències atribuïdes al Ministeri de Treball i 
Seguretat Social en matèria de jurisdicció laboral, inclo-
ses les relatives a la totalitat de les retribucions que, per 
qualsevol concepte, percebin els funcionaris dels cossos 
de magistrats de treball, secretaris de magistratures i 
altres cossos que prestin el seu servei en la jurisdicció 
esmentada, les ha d’assumir el Ministeri de Justícia.

A aquest efecte, les mencions que s’efectuïn a les 
disposicions vigents en què s’atribueixin funcions a la 
Subdirecció General de Relacions amb el Poder Judicial, 
quan facin referència al Ministeri de Treball, s’han d’en-
tendre referides al Ministeri de Justícia.

Tretzena.–1. L’article 40 de la Llei de contractes de 
l’Estat queda redactat de la manera següent:

«El document en què es formalitzi el contracte d’obres 
ha de ser en tot cas administratiu, i és així mateix un títol 
vàlid per accedir a qualsevol registre públic.

No obstant això, s’han de formalitzar en una escrip-
tura pública els contractes d’obres quan ho sol·liciti el 
contractista, i són a càrrec seu les despeses derivades 
del seu atorgament.»

2. L’article 70 de la Llei de contractes de l’Estat 
queda redactat de la manera següent:

«Els contractes de gestió de serveis públics, sigui 
quina sigui la forma d’adjudicació, una vegada aprovats 
pel Ministeri competent, s’han de formalitzar en un docu-
ment administratiu, que és un títol suficient per accedir a 
qualsevol registre públic.

Sense perjudici del que estableix el paràgraf anterior, 
els contractes de gestió de serveis públics es poden for-
malitzar en escriptura pública, a instància del contrac-
tista i a càrrec seu.»

Catorzena.–S’afegeix un nou número a l’article 9è de 
la Llei de contractes de l’Estat:
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prestacions del mutualisme administratiu a través de la 
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat, es 
poden integrar en el termini assenyalat als números 
anteriors d’aquesta disposició addicional amb l’abast 
que s’hi assenyalen, i, si s’escau, es pot constituir, en la 
Mutualitat General respectiva, el corresponent Fons 
Especial, que s’ha de regir per les normes del Fons Espe-
cial de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de 
l’Estat.

4. La integració a què es refereixen els números 
anteriors comporta l’obligació d’aportar als correspo-
nents fons especials la totalitat dels béns i recursos de 
què disposin les mutualitats respectives en la data d’in-
tegració.

5. La integració sol·licitada per les mutualitats a què 
es refereixen els números anteriors l’ha d’autoritzar el 
Govern, i pot ser denegada en els supòsits en què s’es-
timi l’existència d’actes de disposició patrimonial que 
puguin contrariar el que preveu el número anterior.

6. L’Estat ha de finançar els dèficits que puguin 
resultar en els respectius fons especials com a conse-
qüència de la integració que preveuen els números ante-
riors d’aquesta disposició addicional.

7. Als efectes del que preveuen els números anteri-
ors, la garantia inicial de l’Estat en relació amb les pensi-
ons actualment a càrrec de la Mutualitat de Funcionaris 
de l’Organització Sindical és en relació amb les quanties 
vigents el 31 de desembre de 1977.

No obstant això, les diferències de quanties entre les 
pensions vigents el 31 de desembre de 1977 i les que són 
en vigor el 31 de desembre de 1973 tenen el caràcter 
d’absorbibles de la mateixa forma que la resta de les 
pensions garantides a través dels corresponents fons 
especials respecte dels altres funcionaris de l’Estat. La 
integració, si s’escau, s’ha de fer en el Fons Especial de 
la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat.

8. Respecte de les mutualitats de funcionaris de 
l’Administració de justícia, la garantia inicial de l’Estat ha 
d’actuar en relació amb les prestacions vigents el 31 de 
desembre de 1984.

No obstant això, les diferències de quanties entre les 
pensions vigents el 31 de desembre de 1984 i les que són 
en vigor el 31 de desembre de 1973 tenen el caràcter 
d’absorbibles de la mateixa forma que la resta de les 
pensions garantides a través dels corresponents fons 
especials, respecte dels altres funcionaris de l’Estat.

9. En els supòsits a què es refereixen els dos núme-
ros anteriors, la data relativa al paràgraf segon del 
número 2 d’aquesta disposició addicional s’entén refe-
rida, respectivament, a l’entrada en vigor dels reials 
decrets llei 23/1977 i 31/1977 i el 31 de desembre de 
1984.

10. L’opció individual a donar-se de baixa en les 
mutualitats integrades es pot exercir en qualsevol 
moment, amb la pèrdua per part del beneficiari de qual-
sevol prestació i sense dret a devolució de quotes.

11. Per tal d’evitar discriminacions en relació amb la 
garantia de l’Estat, entre les diverses mutualitats inte-
grades de present en el Fons Especial de la Mutualitat 
General de Funcionaris Civils de l’Estat es redueixen les 
pensions reconegudes i garantides a través del Fons 
Especial fins a assolir les quanties vigents el 31 de 
desembre de 1973, en un 20 per 100 anual de la diferèn-
cia entre les quanties de les pensions inicialment garan-
tides reduïdes amb anterioritat en virtut de la disposició 
addicional 5a de la Llei de pressupostos generals de l’Es-
tat per a 1981 i normes de desplegament i aplicació 
d’aquestes i les vigents el 31 de desembre de 1973. En 
relació amb les pensions que es reconeguin d’ara enda-
vant, les reduccions s’efectuen a partir de l’exercici 
següent a la seva concessió.

12. El que disposa el número anterior s’aplica amb 
efectes d’1 de juliol de 1985, respecte a les pensions ja 

Divuitena.–Els preus de béns corresponents a opera-
cions comercials que facin tant l’Administració de l’Estat 
com els seus organismes autònoms, els ha de fixar el 
departament o organisme interessat, en funció de les 
característiques del bé, del cost dels factors, de les fina-
litats que es persegueixin i de les condicions del mer-
cat.

Dinovena.–1. Amb vigència per a l’exercici de 1985 
es constitueix un fons de solidaritat per a l’ocupació, 
dotat amb 60.000 milions de pessetes i finançat per ter-
ceres parts per treballadors i empleats públics subjectes 
a cotització per quota de formació professional, empre-
ses i Administració de l’Estat.

2. Als efectes del que preveu el número anterior i 
per fer efectiva l’aportació al Fons dels treballadors i 
empleats públics a què es fa referència, i empreses, es 
crea una cotització excepcional del 0,56 per 100 sobre la 
base per la qual es cotitza a formació professional, distri-
buïda en un 0,28 per 100 a càrrec de l’empresa i un altre 
0,28 per 100 a càrrec dels treballadors i empleats públics 
esmentats.

3. L’Administració de l’Estat ha de contribuir al 
finançament d’aquest Fons amb una aportació de 20.000 
milions de pessetes.

4. L’import del Fons de Solidaritat per a l’Ocupació 
que preveu el número 1 s’afegeix amb una quantitat que 
ha d’aportar l’Administració de l’Estat, equivalent al 0,25 
per 100 de la massa de retribucions del personal al ser-
vei de l’Estat i dels seus organismes autònoms, inclosa 
en els estats de despeses dels pressupostos generals de 
l’Estat, no subjecte a cotització per quota de formació 
professional. L’aportació d’aquesta quantitat no afecta 
l’increment del 6,5 per 100 de la retribució que preveu 
aquesta Llei.

5. El Govern, a proposta del Ministeri de Treball i 
Seguretat Social, ha de determinar, segons el que pre-
veu l’AES, la destinació a què s’han d’aplicar els recursos 
del Fons de Solidaritat.

Vintena.–El Govern, a proposta dels ministeris d’Eco-
nomia i Hisenda i de Treball i Seguretat Social, ha d’acor-
dar l’aplicació a programes i projectes generadors d’ocu-
pació del crèdit especial que figura en els pressupostos 
de despeses de l’Estat, de conformitat amb el que pre-
veu l’Acord econòmic i social.

Així mateix, l’INEM ha de destinar 30.000 milions de 
pessetes del seu pressupost de despeses a concerts per 
a la realització d’obres i serveis públics, segons el que 
preveu el dit Acord econòmic i social.

Vint-i-unena.–1. Es fixa fins al 30 de juny de 1985 el 
termini durant el qual les mutualitats generals o obliga-
tòries de funcionaris es poden integrar en el Fons Espe-
cial de Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat 
als efectes del que preveuen la disposició addicional cin-
quena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per 
a 1981 i les normes dictades per al seu desplegament i 
aplicació.

Es fixa en la mateixa data el termini per a revocació 
d’integració de les mutualitats integrades al present en 
l’esmentat Fons Especial.

2. Durant el mateix termini, les mutualitats, associ-
acions, monts de pietat i altres entitats de previsió dels 
funcionaris públics de caràcter voluntari poden optar per 
integrar-se en el Fons Especial a què es fa referència al 
número anterior, i l’Estat ha de garantir les prestacions 
existents en la quantia en vigor a 31 de desembre de 
1973.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior, única-
ment poden integrar-se les Mutualitats constituïdes per 
funcionaris de l’Estat, en relació amb els col·lectius exis-
tents a l’entitat respectiva a la data d’entrada en vigor de 
la Llei 29/1975, de 27 de juny.

3. Respecte a les mutualitats de funcionaris de l’Es-
tat, inclosa l’Administració de justícia, no subjectes a les 
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El finançament d’aquestes noves places s’ha d’efec-
tuar mitjançant la minoració del mateix nombre de dota-
cions de personal contractat.

2. En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, s’ha de convocar, per una sola 
vegada, un concurs oposició per cobrir les vacants exis-
tents en les escales esmentades, i hi poden concórrer els 
funcionaris interins i el personal contractat que hagi 
prestat servei com a tals en les escales esmentades.

3. Complert el tràmit a què es refereix el número 
anterior, el Govern ha de procedir a integrar els funcio-
naris de carrera en les escales A i B, a què es refereix 
aquesta disposició addicional, en els cossos o escales 
que regula la disposició addicional quinzena de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la 
funció pública.

Vint-i-tresena.–1. Els hospitals clínics de les univer-
sitats complutenses de Madrid, Salamanca i Saragossa, 
així com els hospitals clínics i maternoinfantils de les 
universitats de Santiago, València i Valladolid queden 
desafectats del Ministeri d’Educació i Ciència perquè la 
seva adscripció demanial correspon al Ministeri de Sani-
tat i Consum, que els integra a la xarxa sanitària de la 
Seguretat Social.

El Ministeri d’Economia i Hisenda, a iniciativa del 
Ministeri de Sanitat i Consum, i amb l’audiència prèvia 
del Ministeri d’Educació i Ciència, en el termini de sis 
mesos, ha d’establir el règim d’aquesta integració, en 
que s’ha de preveure la participació de la universitat en 
els òrgans de govern dels hospitals esmentats.

Als efectes anteriors, el Ministeri d’Economia i 
Hisenda ha d’atorgar una concessió demanial per un 
període màxim de noranta-nou anys sobre els immobles 
corresponents a favor de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, que queden adscrits a l’Institut Nacio-
nal de la Salut.

2. Els hospitals clínics de les universitats de Cadis, 
Granada, Màlaga i Sevilla queden desafectats del Minis-
teri d’Educació i Ciència perquè la seva titularitat dema-
nial correspon a la Comunitat Autònoma d’Andalusia, 
que els integra a la xarxa assistencial sanitària de la 
Seguretat Social a Andalusia.

El Govern, d’acord amb la Comunitat Autònoma 
d’Andalusia, i a proposta dels ministeris d’Educació i 
Ciència i de Sanitat i Consum, en el termini de sis mesos, 
ha d’establir el règim d’aquesta integració, en què s’ha 
de preveure la participació de la universitat en els òrgans 
de govern dels hospitals esmentats.

3. Sense perjudici del desplegament de la disposi-
ció addicional sisena de la Llei orgànica 11/1983, de 
reforma universitària, aquests hospitals han de conser-
var en la seva integritat les funcions docents i de recerca 
que duien a terme en l’actualitat.

4. La gestió patrimonial i de personal dels hospitals 
a què al·ludeixen els números precedents l’ha de fer l’In-
salud o, si s’escau, la comunitat autònoma que hagi 
assumit les seves competències, i li correspon el nome-
nament dels seus càrrecs executius.

5. En el supòsit que aquests hospitals deixin de fer 
funcions assistencials i docents, s’ha de produir la inte-
gració dels immobles en el patrimoni de la universitat 
corresponent.

Vint-i-quatrena.–Les liquidacions tributàries pels 
impostos sobre successions i sobre transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats queden sotmeses 
al règim general sobre terminis d’ingrés establert per als 
deutes tributaris.

Vint-i-cinquena.–L’article 5è de la Llei general de la 
Seguretat Social, aplicable per Decret 2065/1974, de 30 
de maig, queda redactat de la manera següent:

1. Els comptes i balanços de la Seguretat Social 
s’uneixen al compte general de l’Estat.

reconegudes, garantides per l’Estat en els termes que es 
deriven dels números anteriors, i amb efecte de l’exer-
cici següent a la seva concessió respecte de les que es 
reconeguin a partir de la data indicada, en relació amb 
les mutualitats, associacions, monts de pietat i altres 
societats de previsió de funcionaris públics que s’inte-
grin en els corresponents fons especials, en virtut del 
que disposen els números anteriors d’aquesta disposi-
ció addicional.

13. La base de cotització dels funcionaris integrats 
en les mutualitats, associacions, monts de pietat i altres 
entitats de previsió de funcionaris públics que s’integrin 
en els corresponents fons especials en virtut del que pre-
veuen els números anteriors d’aquesta disposició addi-
cional es redueix amb efectes d’1 de juliol de 1985 a les 
quanties corresponents a l’exercici pres en consideració 
per determinar la garantia inicial o única per l’Estat de 
les pensions corresponents, i les bases esmentades es 
redueixen, si s’escau, en cada exercici econòmic mitjan-
çant l’aplicació dels corresponents coeficients o percen-
tatges de minoració de les pensions inicialment garanti-
des.

14. Amb efectes d’1 de juliol de 1985, les mutuali-
tats, associacions, monts de pietat i altres entitats de 
previsió de funcionaris públics que no s’integrin en els 
corresponents fons especials, a l’empara del que dispo-
sen els números anteriors, i que gestionin sistemes de 
previsió social de funcionaris, diferents o complementa-
ris de les prestacions de classes passives de l’Estat o, si 
s’escau, de les de la Seguretat Social, s’han de finançar 
exclusivament amb les aportacions o quotes dels seus 
socis o amb qualsevol altre ingrés de dret privat.

A partir de la data indicada, aquestes entitats no 
poden rebre subvencions o compensacions de cap tipus 
amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, i queda 
així mateix suprimida qualsevol participació en taxes o 
tributs parafiscals, premis de gestió, així com els segells 
o pòlisses d’aportació voluntària, ni cap tipus de recur-
sos amb càrrec als fons públics, empreses públiques o 
arrendatàries o concessionaris del sector públic, ni en 
general qualsevol altre ingrés existent fins a aquella 
data, sigui quin sigui el rang normatiu que li serveixi de 
base, diferents de les assenyalades al paràgraf anterior.

15. Queda sense efecte, a partir de l’1 de juliol de 
1985, qualsevol garantia o obligació de l’Estat en relació 
amb les pensions complementàries procedents de mutu-
alitats, monts de pietat i altres entitats de pensions de 
funcionaris, ja sigui a títol col·lectiu, ja sigui a títol indivi-
dual, diferent de la que es derivi del que disposen els 
números anteriors i sigui quin sigui el rang de la norma 
determinant d’aquesta garantia o obligació.

16. Quant al que no disposa aquesta disposició 
addicional, hi és aplicable el que preveu la disposició 
addicional cinquena de la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat per a 1981 i les seves normes de desplegament 
i aplicació.

17. El Govern ha de dictar les normes necessàries 
per al desplegament i aplicació de tot el que s’indica en 
aquesta disposició addicional.

Vint-i-dosena.–1. Les plantilles del personal docent 
adscrit al Ministeri d’Educació i Ciència pel Reial decret 
2734/1983, de 28 de juliol, queden fixades en 1.548 pla-
ces per a l’escala A, amb un increment de 632 sobre les 
actualment existents, i 1.248 places per a l’escala B, amb 
un increment de 235.

Així mateix, les plantilles del personal docent transfe-
rit a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2724/1983, 
de 5 d’octubre, s’incrementen en 114 places, en el cas de 
l’escala A, i 32 places en el cas de l’escala B.
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en complir aquesta edat, a regir-se pel que disposa el 
paràgraf primer d’aquesta disposició, tenint en compte 
que a l’inici de cada exercici pressupostari s’ha de fer 
una avaluació econòmica a efectes del cost anual 
d’aquest personal.

5. L’Estat ha d’aportar a la Seguretat Social el capi-
tal cost de la fracció en què resultin incrementades les 
pensions per aplicació del que disposen els paràgrafs 
anteriors.

6. El Ministeri d’Economia i Hisenda i el Ministeri 
de Treball i Seguretat Social han d’establir el calendari 
per a l’aportació dels capitals renda, que no pot ser 
superior a cinc anys, i en cap d’ells l’aportació a la Segu-
retat Social pot ser inferior al cost que aquesta hagi de 
suportar segons el que estableix aquesta disposició.

Trenta-tresena.–Es prorroga per a 1985 el que pre-
veu la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 
44/1983, de 28 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a 1984.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.–Les comunitats autònomes que a l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei no hagin rebut el traspàs de fun-
cions i serveis en matèries que s’hagin considerat assu-
mides, a efectes del càlcul de recursos per finançar pro-
jectes de la seva competència en aplicació de la 
metodologia aplicada per a la valoració del Fons de 
Compensació Interterritorial de 1985, no reben els recur-
sos pressupostaris corresponents als fons computats 
en la determinació del crèdit global del Fons de Com-
pensació Interterritorial de cada Comunitat, per aque-
lles matèries.

El Ministeri d’Economia i Hisenda, a proposta del 
departament interessat, i amb l’informe previ del Comitè 
d’Inversions Públiques, ha d’aprovar les transferències 
pressupostàries que siguin pertinents, i donar-ne 
compte en tot cas a la comunitat autònoma correspo-
nent.

Segona.–El personal funcionari, civil i militar, de 
l’Administració de l’Estat que es jubili o retiri perquè ha 
complert l’edat màxima fixada en cada cas durant els 
deu anys següents al moment d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei i que hagi passat de cos, escala, plaça o 
ocupació d’un determinat índex de proporcionalitat a 
prestar serveis en un cos, escala, plaça o ocupació d’un 
índex de proporcionalitat superior, té dret, en les condi-
cions i amb els límits que s’estableixin per reial decret, 
que se li computin, als efectes del que preveu el número 
2 de l’article 28 d’aquesta Llei, com de serveis prestats 
al cos, escala, plaça o ocupació d’inferior haver regula-
dor d’aquells de l’índex de proporcionalitat de nivell 
superior en cada cas, fins a un màxim de deu anys, dels 
que, efectivament, hagi prestat al cos, escala, plaça o 
ocupació de més regulador dels de l’índex d’inferior 
nivell.

Tercera.–Sense perjudici del que disposa l’article 21, 
continua vigent el sistema establert actualment a través 
del concert de les magistratures de Treball amb la Treso-
reria General de la Seguretat Social, per a la recaptació 
en via executiva dels deutes per falta de pagament a la 
Seguretat Social, amb els efectes econòmics correspo-
nents.

Quarta.–El personal funcionari que al moment d’en-
trada en vigor d’aquesta Llei hagi estat reiterat amb 
caràcter forçós i percebi el corresponent haver passiu, i 
que simultàniament percebi retribucions amb càrrec al 
pressupost com a conseqüència d’una prestació de ser-
veis a l’Administració pública en qualsevol dels seus 
graus o sectors, cessa, a partir de l’1 de gener de 1985, 
en la percepció del seu haver de retir mentre duri la 
seva prestació de serveis a l’Administració.

2. Les entitats gestores, serveis comuns i mútues 
patronals d’accidents de treball han de remetre al Minis-
teri de Treball i Seguretat Social els comptes i balanços 
de l’exercici anterior, als efectes de la seva integració i 
posterior remissió al Tribunal de Comptes.

Vint-i-sisena.–No obstant el que disposa l’article 5, 
s’autoritza el Ministeri de Treball i Seguretat Social a 
efectuar les transferències que siguin necessàries entre 
els conceptes 400, 411, 430, 450, 460 i 472 del programa 
322.A del servei 101.

Vint-i-setena.–Els havers passius causats, en el seu 
favor o en el dels seus familiars, pels que hagin estat 
presidents del Congrés dels Diputats o del Senat amb 
posterioritat a la Llei 1/1977, de 4 de gener, per a la 
reforma política, sigui quina sigui la data del seu cessa-
ment, s’han de regular per les normes que estableix l’ar-
ticle 10.5 de la Llei 74/1980, de 29 de desembre, de pres-
supostos de l’Estat.

Vint-i-vuitena.–1. No obstant el que disposa l’article 
3r d’aquesta Llei es manté la vigència durant l’any 1985 
del que preveu la lletra a) de la disposició addicional pri-
mera de la Llei de pressupostos generals per a 1982.

2. La possibilitat que preveu el precepte invocat al 
número anterior d’imputar a crèdits de l’exercici corrent 
el pagament d’obligacions reconegudes o generades en 
exercicis anteriors, l’ha d’autoritzar, en relació amb els 
pressupostos de les entitats gestores i serveis comuns 
de la Seguretat Social, el Ministeri de Treball, i Seguretat 
Social, a proposta de la corresponent entitat, i amb l’in-
forme previ de la Intervenció General de la Seguretat 
Social.

De les imputacions realitzades a l’empara del que 
disposa el paràgraf anterior, se n’ha de donar compte al 
Ministeri d’Economia i Hisenda.

Vint-i-novena.–Es prorroga per a l’any 1985 el que 
disposen els articles 52 i 55 de la Llei 44/1983, de 28 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 
1984.

Trentena.–Es prorroga fins a l’any 1986 l’inici del ter-
mini per al reemborsament de crèdit a què es refereix 
l’article 5è de la Llei 3/1983, sobre habilitació de crèdits 
per regularitzar avançaments de fons i atendre insufici-
ències pressupostàries d’exercicis anteriors a 1983.

Trenta-unena.–El que disposa la secció 1a del capítol 
II, del títol II, d’aquesta Llei s’entén sense perjudici de les 
acomodacions que puguin resultar de la reforma de les 
prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat 
Social.

Trenta-dosena.–1. Les pensions dels funcionaris de 
l’Administració institucional de serveis socioprofessio-
nals que, de conformitat amb el que disposa l’Ordre de 2 
de novembre de 1978, s’hagin jubilat anticipadament 
amb un coeficient reductor del règim general de la Segu-
retat Social, s’han de recalcular a la data del fet causant, 
i , als efectes de percentatge, computen cotitzats els anys 
transcorreguts des de la data de la seva jubilació antici-
pada fins al compliment dels seixanta-cinc anys.

2. Les pensions de la Seguretat Social reconegudes 
als funcionaris de l’extingida organització sindical, en les 
bases reguladores de les quals estiguin compreses bases 
de cotització corresponent a algun dels mesos del perí-
ode d’1 de juliol de 1972 a 30 de juny de 1975, s’han de 
recalcular en la quantia i segons la normativa vigent en 
la data del fet causant, tenint en compte les bases de 
cotització íntegres per les quals s’haurien d’haver cotit-
zat legalment.

3. Els efectes econòmics derivats dels càlculs a què 
es refereixen els dos paràgrafs anteriors són d’1 de gener 
de 1985.

4. El personal passiu acollit a l’esmentada Ordre de 
2 de novembre de 1978 i que a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei no hagi complert els seixanta anys passa, 
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Setena.–S’autoritza el Govern a regular el procedi-
ment per fer efectiu el pagament de les subvencions 
corresponents al torn d’ofici i assistència lletrada al 
detingut.

Vuitena.–S’autoritza el Govern a dictar les disposici-
ons necessàries per al desplegament i l’execució de tot 
el que preveu aquesta Llei.

Novena.–1. El sistema retributiu que s’estableix als 
articles 11 i 12 d’aquesta Llei entra en vigor a mesura 
que el Govern vagi determinant, si s’escau, els comple-
ments específics a què es refereix el número 4 de l’arti-
cle 11, o respecte dels funcionaris de l’Administració 
local, quan es determini en la norma a què fa referència 
la disposició addicional tercera d’aquesta Llei.

Mentrestant, els funcionaris afectats per aquest sis-
tema retributiu han de percebre les retribucions corres-
ponents a 1984, amb la mateixa estructura retributiva i 
amb subjecció a la normativa vigent en l’exercici esmen-
tat, incrementada la quantia de les diferents retribuci-
ons bàsiques i complementàries en un 6,5 per 100, a 
igualtat de llocs de treball.

2. El que disposa el número anterior quant a l’in-
crement del 6,5 per 100 no afecta la quantia individual 
que pugui resultar com a conseqüència de les modifica-
cions que, de conformitat amb la normativa vigent el 
1984, es puguin acordar en relació amb el sistema de 
determinació i meritació dels incentius de productivi-
tat.

3. Els incentius i complements de dedicació exclu-
siva, que es meritin, s’han d’abonar amb càrrec als crè-
dits que per a l’incentiu al rendiment s’inclouen en els 
pressupostos de despeses.

Desena.–El Govern ha de regionalitzar durant aquest 
exercici els crèdits pressupostaris en aquesta Llei en els 
termes que estableix la disposició addicional tercera de 
la Llei orgànica de finançament de les comunitats autò-
nomes.

Onzena.–Havent-se aplicat en l’exercici de 1984, 
d’acord amb el que disposa l’article 22.2 de la Llei 
44/1983, de 28 de desembre de pressupostos generals 
de l’Estat, la previsió que, sobre «lliurament trimestral 
de fons de les comunitats autònomes», s’establia a la 
disposició transitòria de la Llei 7/1984, de 31 de març, 
del Fons de Compensació Interterritorial, és procedent 
el compliment del procediment ordinari, tal com regula 
l’article 10.2 de la dita Llei del Fons de Compensació 
Interterritorial.

Amb aquesta finalitat, per rebre els fons correspo-
nents al primer trimestre de 1985, les comunitats autò-
nomes han d’haver justificat prèviament la inversió dels 
crèdits rebuts en l’exercici de 1984, justificació que s’ha 
de fer de conformitat amb la normativa de la Llei de 
Fons de Compensació Interterritorial.

Dotzena.–El que disposen l’article 13 i la disposició 
final novena d’aquesta Llei no és aplicable als funciona-
ris d’Administració local que es trobin en els supòsits 
assenyalats a la lletra b) del número u de l’article 5è de 
la Llei 24/1983, de mesures urgents de sanejament i 
regulació de les hisendes locals; en aquest cas, l’incre-
ment que estableix l’article 10 d’aquesta Llei s’efectua 
només respecte del conjunt de retribucions dels funcio-
naris que no es trobin en aquesta situació.

ANNEX I

Crèdits ampliables

 Es consideren ampliables fins a una suma igual a les 
obligacions el reconeixement de les quals sigui precep-
tiu, amb el compliment previ de les formalitats legalment 
establertes o de les que s’estableixin, els crèdits que, 
inclosos en el pressupost general de l’Estat, en els dels 

En cap cas els serveis a l’Administració que aquest 
personal hagi prestat amb posterioritat a haver estat 
declarat retirat no donen origen a cap haver passiu, 
sense perjudici que a la seva finalització es tinguin en 
compte per a una eventual millora del de retir.

Si el personal a què es refereix aquesta norma s’ha 
integrat d’alguna forma en algun cos o escala de l’Admi-
nistració després d’haver estat retirat i percep reduïdes 
les retribucions corresponents, a partir de l’1 de març de 
1985 percep íntegrament aquestes retribucions en ces-
sar en la percepció de la seva pensió de retir.

Cinquena.–El personal funcionari de l’Administració 
civil i militar de l’Estat que es jubili forçosament abans 
del transcurs de cinc anys des de l’entrada en vigor de la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, i que com a conseqüència 
d’aquesta Llei vegi reduïda la seva edat de jubilació for-
çosa en sis o més mesos, té dret a la percepció, per una 
sola vegada i en concepte d’ajuda a l’adaptació de les 
economies individuals a la nova situació, d’una quanti-
tat igual a l’import de quatre mensualitats del sou base 
i el grau de carrera administrativa corresponent a cada 
cas individual a 31 de desembre de 1984.

En les mateixes condicions a les esmentades al parà-
graf anterior, els funcionaris de l’Administració civil i 
militar que com a conseqüència de l’aplicació de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, vegin reduïda la seva edat de jubi-
lació en menys de sis mesos tenen dret a la percepció 
d’una quantitat igual a la sisena part de l’esmentada al 
paràgraf anterior per cada mes natural o fracció d’aquest 
en què hagin vist reduïda la seva edat de jubilació for-
çosa.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–S’autoritza el Govern a adscriure al Pla 
d’ocupació rural crèdits destinats al finançament del 
Programa d’Inversions Públiques, així com a fixar les 
condicions de contractació i les característiques del col-
lectiu de treballadors a ocupar en l’execució dels dits 
projectes.

Segona.–S’autoritza el Govern a establir un procedi-
ment que permeti compensar l’import dels dèbits i crè-
dits recíprocs que hi ha entre l’Administració central i 
institucional, Seguretat Social, empreses públiques, 
corporacions locals i altres ens públics, amb subjecció, 
en tot cas, al principi de pressupost brut, que estableix 
l’article 58 de la Llei general pressupostària.

En el supòsit que el titular dels crèdits sigui la Segu-
retat Social, el procediment que s’habiliti ha de perme-
tre deduir a favor d’aquesta les quantitats correspo-
nents, sobre els imports que l’Administració de l’Estat 
hagi de transferir als ens deutors d’aquella.

Tercera.–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 1985 en els diferents programes, serveis i orga-
nismes.

Quarta.–D’acord amb la comunicació del Consell 
General del Poder Judicial de 3 de novembre de 1982, 
s’autoritza el Govern a augmentar en trenta-una places 
els efectius de les plantilles dels cossos de magistrats 
de Treball i de secretaris de Magistratura de Treball.

Cinquena.–S’autoritza el Govern a dictar durant l’any 
1985 un text refós en què es regularitzi, s’aclareixi i 
s’harmonitzi la legislació vigent en matèria de classes 
passives de l’Estat.

Sisena.–S’autoritza el Govern a dictar les disposici-
ons que siguin necessàries per a l’homologació total de 
l’actual sistema de prestacions de la Mutualitat Nacional 
de l’Administració Local a la nova normativa en matèria 
de classes passives que conté aquesta Llei.
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3. Els crèdits que siguin necessaris en els pressu-
postos dels organismes, com a conseqüència de les 
operacions financeres que es detallen a l’annex II, així 
com les repercussions que en tinguin en aquests pres-
supostos les operacions de transferències que autoritza 
aquesta Llei.

2n Aplicables a les seccions i als organismes que 
s’indiquen:

1. En la secció «Classes passives», els relatius a 
obligacions de «classes passives», tant per meritacions 
corresponents a l’exercici corrent com a exercicis ante-
riors.

2. En la secció 12, «Ministeri d’Afers Exteriors», el 
crèdit 12.03.134 C. 491 que, amb caràcter de transferèn-
cies corrents i dins els recursos pressupostats, es dedica 
al pagament de les quotes i contribucions a organitzaci-
ons internacionals en què Espanya participi.

3. En la secció 12, «Ministeri d’Afers Exteriors», el 
crèdit 12.08.134 A. 491 que, amb caràcter de transferèn-
cies corrents i dins els recursos pressupostaris de la 
Direcció General de Relacions Econòmiques Internacio-
nals, es dedica com a contribució a les accions compre-
ses dins el Conveni internacional d’ajuda alimentària.

4. En la secció 13, «Ministeri de Justícia», el crèdit 
13.03.142 C. 226.03, per al pagament de les obligacions 
que es deriven de l’article 56.5 de la Llei 8/1980, de l’Es-
tatut dels treballadors.

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

6. En la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda», 
els destinats al pagament dels premis de cobrament de 
les contribucions, impostos i arbitris la recaptació dels 
quals és a càrrec de la Hisenda pública i al de premis o 
participacions en funció de la recaptació en les condici-
ons que determinin els mateixos conceptes, així com el 
dels efectes timbrats, bitllets, llistes i altres documents 
que pugui requerir l’administració i cobrament de con-
tribucions i taxes de l’Estat, les despeses per transferèn-
cies, girs i remeses del Tresor i els que origini la venda 
de plata per a la seva inversió en or.

7. En la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda», 
el crèdit 15.26.631 H. 822.03, per a les obligacions deri-
vades de l’aplicació dels articles 4 de la Llei 10/1981 i 
35.2 del Decret 3130/1971.

8. En 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 que preveu la Llei 
11/1983 i els reials decrets llei 20 i 21/1982 i 5 i 7/1983.

9. En la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda», 
els destinats al pagament de les obligacions que es deri-
vin 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.

10. En la secció 15, «Ministeri d’Economia i 
Hisenda», els conceptes destinats a les despeses del 
servei de tresoreria interior i exterior, inclòs diferències 
de canvis, així com els d’administració de la plata.

11. En la secció 16, «Ministeri de l’Interior», els crè-
dits del servei 08 per al pagament de les obligacions que 
es derivin del Reial decret 230/1982, d’1 de juny, de cre-
ació de la segona activitat, i els del servei 09, per a paga-
ment de les obligacions derivades de l’aplicació de la 
Llei 20/1981, de 6 de juliol, de creació de la reserva 
activa.

12. En la secció 16, «Ministeri de l’Interior», els des-
tinats al pagament d’indemnitzacions,en aplicació del 
que disposa el Reial decret llei 3/1979, així com els que 
es derivin dels danys a tercers, en relació amb els arti-
cles 40 i 41 de la Llei de règim jurídic de l’Administració 

organismes autònoms i/o en els dels altres ens públics 
aprovats per aquesta Llei, es detallen a continuació:

1r Aplicable a totes les seccions i programes:
1. Els destinats a satisfer:
a) La indemnització per residència que meriti el 

personal en els punts en què s’hagi reconegut aquest 
dret, de conformitat amb la legislació vigent.

b) Les quotes de la Seguretat Social i el comple-
ment familiar (ajuda o indemnització familiar), d’acord 
amb els preceptes en vigor, el subsidi familiar del perso-
nal adscrit als serveis de l’Estat amb dret a la seva per-
cepció, així com l’aportació de l’Estat al règim de previ-
sió social dels funcionaris públics, civils o militars, que 
estableixen les lleis 28/1975 i 29/1975, de 27 de juny, i el 
Reial decret llei 16/1978, de 7 de juny, i l’aportació de 
l’Estat per atendre les obligacions derivades del que dis-
posen els reials decrets llei 23/1977, d’1 d’abril i 31/1977, 
de 2 de juny.

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

d) Les dotacions de personal que hagin estat mino-
rades en els respectius crèdits per les vacants existents 
o per retard en la seva provisió, en la mesura que aques-
tes vacants es cobreixin de conformitat amb la legisla-
ció aplicable o es trobin adscrites a serveis de l’Adminis-
tració central o perifèrica de l’Estat transferits a les 
comunitats autònomes.

e) Els crèdits destinats al pagament del personal 
laboral, quan necessitin 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 per regula-
ció estatal 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 pressu-
postos.

La dotació dels crèdits a què es refereix aquest apar-
tat és estimativa i la seva disponibilitat queda supedi-
tada a la xifra d’ingressos que s’obtinguin per cadas-
cuna de les taxes o exaccions parafiscals que els 
modulin.

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

h) Els crèdits destinats a satisfer obligacions deri-
vades del deute públic, en les diferents modalitats, emès 
per l’Estat i els seus organismes autònoms, tant per 
interessos i amortitzacions de principal, com per despe-
ses derivades de les operacions d’emissió, conversió, 
bescanvi o amortització d’aquest, excepte les de perso-
nal.

i) Els crèdits de transferència a favor de l’Estat que 
figuren en els pressupostos de despeses dels organis-
mes autònoms, fins a l’import dels excedents que resul-
tin com a conseqüència de la seva gestió.

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

a) Aquelles la quantia de les quals estigui determi-
nada en funció dels recursos finalistes efectivament 
obtinguts.

b) Les relatives a distribucions de beneficis realit-
zades d’acord amb les normes vigents per a l’orga-
nisme.

c) Les destinades a dotar els fons de previsió i 
amortització.

d) Les previstes per a subvencions corrents, quan 
estigui prèviament establert, que s’hagin de fixar en 
funció dels ingressos realitzats.
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de l’Estat, text refós de 26 de juliol de 1957 i Reial decret 
llei 11/1984, de 18 de juliol.

13. En el pressupost de l’organisme autònom Patro-
nat de Promoció de la Formació Professional, els crèdits 
destinats als fins que aquest finança amb fons proce-
dents de la quota de formació professional.

14. En la secció 19, «Ministeri de Treball i Seguretat 
Social», els destinats a subvencionar l’organisme autò-
nom Institut Nacional d’Ocupació, per completar els 
recursos aportats per l’Estat a les prestacions de deso-
cupació, segons la participació que correspon a aquest 
en els pagaments que hi hagi hagut en aquesta contin-
gència, facultat que és extensiva quant a la repercussió 
que en el pressupost de l’organisme indicat hagin de 
tenir la recepció d’aquestes subvencions i de tots els 
recursos que rebi per a la mateixa finalitat en funció de 
la legislació vigent sobre la contingència de desocupa-
ció.

15. En el pressupost de l’organisme autònom Fons 
de Garantia Salarial, el crèdit destinat a atendre les obli-
gacions que li imposa la Llei 8/1980, de l’Estatut dels tre-
balladors, modificada per la Llei 32/1984, de 2 d’agost, 
finançat amb lliuraments de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social a càrrec de la quota establerta a aquest 
efecte.

16. En la secció 20, «Ministeri d’Indústria i Ener-
gia», els conceptes 20.06.731 C.442 i 20.06.731 C.443 es 
poden ampliar en funció de les previsions del contracte 
programa i possibles desviacions que es produeixin 
amb relació a aquest.

17. En la secció 22, «Ministeri de la Presidència», el 
crèdit 22.01.485, Programa 313, c), amb destinació a 
atendre despeses i ajudes que es derivin de les actuaci-
ons que siguin procedents en relació amb la síndrome 
tòxica.

18. En la secció 23, «Ministeri de Transports, Turisme 
i Comunicacions», els destinats al pagament de les aten-
cions següents:

a) Despeses de transferències, certificats, 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 de derivats amb 
relació a expedients que es resolen dins l’exercici.

c) Comptes de vals resposta i pagaments de saldos 
de correspondència internacional i dels drets per expe-
dició de girs internacionals, les garanties dels quals es 
tanquin o liquidin dins l’exercici.

d) Saldos de la correspondència telegràfica, radio-
telegràfica o telefònica internacional o interior, els 
comptes dels quals es liquidin dins l’exercici.

e) Anivellament del capital del gir pels menyscap-
tes de diners soferts a causa d’extraviaments, frau, 
robatori o incidència del servei.

f) El crèdit 23.203.515 C.400, del pressupost de l’or-
ganisme autònom Aeroports Nacionals, en funció dels 
màxims recursos que obtingui l’organisme.

19. En la secció 24, «Ministeri de Cultura», el crèdit 
24.05.456 C.471, destinat a dotar el «Fons de Protecció 
Cinematogràfica i Teatre», en funció de la recaptació que 
es realitzi en el Tresor pels diferents recursos que de 
conformitat amb la legislació en vigor serveixin de base 
per determinar el xifratge d’aquest crèdit.

20. En la secció 26, «Ministeri de Sanitat i Consum», 
en el pressupost de l’organisme autònom Administració 
Institucional de Sanitat Nacional, el subconcepte 08 del 
concepte 26.101.413 B. 221, «Subministraments», es pot 
ampliar per l’import dels ingressos obtinguts en la venda 
de productes, sense que en cap cas el crèdit disponible 
no superi el dotat inicialment.

21. En la secció 31, «Despeses de diversos ministe-
ris».

a) Els conceptes de l’article 42, «Indemnitzacions 
per raó del servei», del servei 02, programa 631 K, per al 
pagament d’obligacions per raó de meritacions en con-
cepte de dietes, locomoció i trasllats.

b) El crèdit 31.02.631 K.822.08, «Avançaments rein-
tegrables als funcionaris per raó de trasllats forçosos o 
voluntaris a les comunitats autònomes».

c) El crèdit 31.07.632 A.440, «Cobertura de pèrdues 
en els préstecs excepcionals a l’empara de l’article 37 de 
la Llei de crèdit oficial».

d) El crèdit 31.07.632 A.441, «Cobertura de pèrdues 
en els crèdits per al desenvolupament ramader, a l’em-
para dels convenis amb el BIRD».

e) El crèdit 15.13.631 E.844, per al pagament dels 
preus justos que es puguin derivar de l’aplicació de la 
Llei 7/1983, de 29 de juny.

f) El crèdit 31.02.631 K-608.05, crèdit especial per a 
inversions destinades a programes i projectes que gene-
rin ocupació, segons l’Acord econòmic social, fins a un 
import màxim de 50.000 milions de pessetes.

22. En la secció 32, «Ens territorials».
a) Els crèdits de participació de les comunitats 

autònomes en els ingressos de l’Estat, originats com a 
conseqüència de la incorporació automàtica dels roma-
nents de l’exercici de 1984, en els termes que es derivin 
de la Llei per la qual es fixen els percentatges de partici-
pació de les comunitats autònomes en els ingressos de 
l’Estat per a 1984, amb la finalitat de practicar la liquida-
ció definitiva corresponent a aquest exercici.

b) Els crèdits del programa 911 A, «Transferències a 
les comunitats autònomes per cost de serveis assumits», 
pel màxim import de la valoració provisional o defini-
tiva del cost efectiu dels serveis transferits, en pessetes 
de 1985, sobre el crèdit consignat en aquesta secció, 
quan aquesta diferència no aparegui dotada formant 
part dels crèdits del departament o organisme del qual 
procedeixin les competències.

c) Els crèdits del programa 912 A, «Transferències a 
corporacions locals per participació en els ingressos de 
l’Estat» en la mesura que ho exigeixi la liquidació defini-
tiva de l’exercici de 1984.

d) Els crèdits del programa 912 C i 011 A, per raó 
d’altres drets legalment establerts o que s’estableixin a 
favor de les corporacions locals, i habilitar, si és neces-
sari, els conceptes corresponents.

3r. Crèdits ampliables en el pressupost de la Segu-
retat Social:

1. Els destinats al pagament de pensions de tot 
tipus, subsidis per incapacitat laboral transitòria o inva-
lidesa provisional, prestacions de protecció a la família 
establertes per reglament, els lliuraments únics, els sub-
sidis de recuperació, sempre que en aquests dos últims 
casos estiguin establerts per reglament, i el seu paga-
ment sigui obligatori i no graciable per part de la Segu-
retat Social i la seva quantia estigui objectivament deter-
minada.

2. Els que emparen la constitució de capitals renda 
per al pagament de pensions.

3. Els destinats al pagament de productes farma-
cèutics procedents de receptes mèdiques.

4. La indemnització per residència que meriti el 
personal en els punts en què s’hagi reconegut aquest 
dret de conformitat amb la legislació vigent.

5. Les quotes de la Seguretat Social.
6. Els crèdits destinats al pagament de retribuci-

ons, quan necessitin ser incrementats com a conseqüèn-
cia d’elevacions salarials disposades per modificacions 
del salari mínim interprofessional establert amb caràc-
ter general, per aplicació de les reglamentacions de tre-
ball, convenis col·lectius o decisions arbitrals obligatò-
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Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme

— Mancomunitat dels Canals de Taibilla: 10.000.000 
de pessetes.

— Patronat de Cases de Funcionaris i Empleats del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme: 1.402.500.000 
pessetes.

— Canal Imperial d’Aragó: 72.500.000 pessetes.

Ministeri d’Educació i Ciència:
— Patronat de Cases: 889.700.000 pessetes.

Ministeri de Treball i Seguretat Social:

— Patronat d’Habitatges: 56.710.000 pessetes.

Ministeri d’Indústria i Energia:
— Institut Nacional d’Indústria: 266.377.000.000 de 

pessetes.

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

15.000.000.000 de pessetes.
— Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament 

Agrari: 13.600.000.000 de pessetes.

Ministeri de la Presidència:

— Patronat de Casas de Funcionaris: 585.000.000 de 
pessetes.

Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions:

— Patronat de Cases de Correus: 963.000.000 de pes-
setes.

Ministeri de Cultura

— Patronat de Cases de Funcionaris: 386.100.000 pes-
setes.

ries que siguin aplicables al personal de caràcter 
laboral.

7. Els que es regulin en funció de la recaptació 
obtinguda, i que dotin conceptes específics en el pres-
supost de despeses.

ANNEX II

Operacions de crèdit autoritzades als organismes
autònoms

Ministeri de Defensa

— Patronat de Cases de l’Aire: 2.009.500.000 pesse-
tes.

— Patronat de Cases Militars: 5.500.000.000 pesse-
tes.

— Patronat de Cases de l’Armada: 2.190.510.000 pes-
setes.

— Servei Militar de Construccions: 300.000.000 de 
pessetes.

Ministeri d’Economia i Hisenda

— Institut de Crèdit Oficial: 90.000.000.000 de pesse-
tes.

— Consorci de Compensacions d’Assegurances: 
50.000.000 de pessetes.

Ministeri de l’Interior

— Patronat d’Habitatges de la Policia Nacional: 
689.405.000 pessetes.

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

— Patronat de Cases de Funcionaris: 525.589.000 
pessetes.

ANNEX III

Assumpció de deutes INI

 A) AMB EFECTES D’1 DE GENER DE 1984

Emissió/nominal d’obligacions i crèdits 
en milions de pessetes

-
Data del Reial decret i contracte de crèdit

Capital viu l’1-I-1984 Interès
Durada de l’emprèstit  

-  
Període d’amortització

1. INI: 1982/36.000.000.000; 
número de títols, de l’1 al 
366.337 (17 de març de 
1982). . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.316.850 (milers de 

pessetes).
13 per 100. . . . . . . . . . . . . . Fins a 1994: de 1986 a 

1994.
2. Crèdit sindicat Banesto. . . 25.000.000 (milers de 

pessetes).
Tram A:
12.500.000 al 3/4 per 100 s/

Míbor.
Tram B: . . . . . . .. . . . . . . . . . 
12.500.000 al 3/4 per 100 s/

preferencial a un any o 
preferencial mitjà a tres 
anys.

De 1987 a 1991.

3. Crèdit Banesto. . . . . . . . . . 200.000 (milers 
dòlars USA).

5/8 diferencial s/Líbor. . . . . Fins a 1990: de 1986 a 
1990.

4. Crèdit Chemical Bank. . . . . 89.375 (milers dòlars 
USA).

3/4 diferencial s/Líbor. . . . . Fins a 1989: de 1984 a 
1889.
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B) AMB EFECTES D’1 DE GENER DE 1985

Emissió/nominal d’obligacions i crèdits 
en milions de pessetes

-
Data del Reial decret i contracte de crèdit

Capital viu l’1-I-1985 Interès
Durada de l’emprèstit  

-  
Període d’amortització

1. INI: 1981, primera emis-
sió/32.000.000.000 (10 d’abril 
1981) (resta emissió). . . . . . .  20.000.000 (milers de 

pessetes).
13 per 100. . . . . . . . . . . . . . Fins a 1993: de 1985 a 

1993.
2. Crèdit sindicat Banc Bilbao 

1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000.000 (milers de 
pessetes).

Tram A:
19.833,300 al 3/4 per 100 s/

Míbor. 
Tram B: . . . . . . . . . . . . . . . . 
15.166.700 al 3/4 per 100 s/

tipus preferencial a un 
any o el preferencial a 
tres anys.

Fins a 1991: de 1988 a 
1991.

3. Crèdit Manufactures Han-
nover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.636 (milers dòlars 

USA).
3/4 per 100 diferencial s/

Líbor.
Fins a 1988: de 1983 a 

1988.
4. Pagarés a interès flotant 

Manufactures Hannover, 5 
d’abril de 1984. . . . . . . . . . . . 150.000 (milers dòlars 

USA).
3/16 per 100 diferencial s/

Líbor.
Fins a 2000: Primera 

opció, 1992.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 30 de desembre de 1984.

JUAN CARLOS R. 

El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO




