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LLEI 21/1986, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1987. («BOE» 307,
de 24-12-1986.)
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 1987
reflecteixen, d’acord amb el mandat contingut a la nostra Constitució, la totalitat de les despeses i ingressos
del sector públic estatal, i alhora que reforcen els resultats perseguits en exercicis anteriors en la reducció de
la taxa d’inflació per tal d’acostar-la a posicions pròximes a les de la resta dels països comunitaris, impulsen
els avenços en matèria d’ocupació que es van començar a sentir el 1986, en un marc de creixement equilibrat, estable i durador de l’economia; objectius bàsics
que s’instrumenten a través d’una política de reducció
del dèficit públic mitjançant el control de la despesa i
d’estímul a la inversió en el seu doble vessant, públic,
amb un notable creixement en relació amb anys anteriors, i privat, sobre la base de la contenció de la pressió
fiscal sense disminució del nivell recaptador conseqüència de les millores de gestió per part de l’Administració tributària.
Pel que fa a la seva estructura, els pressupostos generals de l’Estat per a 1987 recullen, de la mateixa manera
que el 1986, les interaccions derivades de la plena incorporació d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea,
plasmades, fonamentalment, en el pressupost d’accions
conjuntes que determinen les normes per les quals s’han
de regir els projectes cofinançats entre l’Estat i els fons
estructurals de les Comunitats Europees.
D’altra banda, es mantenen els principis bàsics ja
reflectits en anys anteriors, sense perjudici de certes particularitats que mereixen especial atenció.
Així, respecte al personal en actiu es compleixen les
previsions reflectides a la Llei de reforma de la funció
pública i concretades en el nou sistema de retribucions i
a la vegada, com a conseqüència dels objectius econòmics abans descrits, es concreta un increment retributiu
alineat amb la taxa d’inflació prevista per a l’any 1987
per tal de mantenir la capacitat adquisitiva dels empleats
públics.
En matèria de pensions, la Llei prossegueix en l’objectiu d’aplicar a les abonades amb càrrec a l’erari públic,
que, per primera vegada, són configurades expressament
com a «pensions públiques», mecanismes correctors inspirats en els principis d’igualtat, solidaritat i justícia distributiva, i alhora introdueix millores sistemàtiques que
alleugereixen el seu text d’alguns defectes estilístics en
què s’incorria amb anterioritat.
És en el finançament del dèficit públic a través del
deute de l’Estat on s’incorporen les màximes novetats, ja
que, a diferència d’anys passats, la composició d’aquest
no es prefixa, s’admet la possibilitat d’operacions d’endeutament d’acord amb noves modalitats i, en definitiva,
s’introdueix un grau de llibertat i flexibilitat més alt en
aquest, coherent amb una política d’adaptació progressiva dels instruments financers del sector públic a les condicions imperants tant a Espanya com a l’estranger.
En l’àmbit tributari, cal destacar el manteniment de
l’actual tarifa en l’impost sobre la renda de les persones
físiques i els retocs efectuats en matèria de deduccions
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per tal d’aconseguir més generalitat i menys distorsió en
els mercats financers i incentivar la presència d’estalviadors en els mercats secundaris de valors. Per la seva
part, l’impost de societats experimenta lleugeres modificacions que es tradueixen fonamentalment en la tributació dels no-residents i en el tipus de retenció del capital
mobiliari.
Finalment, la Llei regula, en el marc de l’estructura territorial de l’Estat, la participació de les corporacions locals
i les comunitats autònomes en els impostos de l’Estat, les
transferències a aquestes corresponents al cost dels nous
serveis traspassats i la dotació del Fons de Compensació
Interterritorial. Finalment les disposicions addicionals
apareixen per primera vegada agrupades per matèries
connexes sota títols identificatius, i responen a una millor
sistemàtica i tècnica jurídica.

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.
Uno. Mitjançant aquesta Llei s’aproven els pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 1987 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 anàleg.
d) El pressupost de la Seguretat Social.
e) El pressupost de l’ens públic Ràdio Televisió Espanyola 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 perceben subvencions d’explotació i capital amb càrrec als
pressupostos generals de l’Estat.
Dos. Els crèdits inclosos als capítols I a IX dels estats
de despeses dels pressupostos de l’Estat, dels seus organismes autònoms i de la Seguretat Social financen els
programes de despeses que s’inclouen en els dits estats
per a la consecució dels seus objectius. El seu import consolidat puja a 13.399.657.518.000 pessetes, i els crèdits
s’agrupen en consideració a l’índole de la funció a realitzar i per quanties expressades en pessetes, de la manera
següent:
Alta Direcció de l’Estat i del Govern ..................... 15.839.118.000
Administració General ........................................... 27.435.423.000
Relacions exteriors ................................................. 50.031.499.000
Justícia ................................................................... 98.090.866.000
Defensa . ................................................................ 679.732.187.000
Seguretat i protecció civil .................................... 307.366.204.000
Seguretat Social i protecció social .................... 4.723.657.787.000
Promoció social .................................................... 230.057.625.000
Sanitat ................................................................ 1.185.422.125.000
Educació ................................................................ 539.706.291.000
Habitatge ................................................................. 71.641.118.000
Benestar comunitari .............................................. 16.698.694.000
Cultura .................................................................... 54.333.973.000
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Altres serveis comunitaris i socials . ...................... 27.991.691.000
Infraestructures bàsiques i del transport . ......... 529.282.793.000
Comunicacions ..................................................... 111.225.217.000
Infraestructura ....................................................... 82.629.659.000
Recerca científica, tècnica i aplicada . ................ 100.268.972.000
Informació estadística bàsica ............................... 19.669.255.000
Actuacions econòmiques generals ...................... 23.176.405.000
Comerç .................................................................... 21.287.459.000
Activitat financera . ............................................ 1.190.351.506.000
Agricultura, ramaderia i pesca ............................ 397.764.614.000
Indústria ............................................................... 186.935.675.000
Energia .................................................................... 26.334.477.000
Mineria ................................................................... 35.304.802.000
Turisme . .................................................................. 17.522.356.000
Reconversió industrial i reindustrialització ......... 179.170.211.000
Desenvolupament empresarial ............................. 35.455.873.000
Transferències a administracions públiques
Territorials . ...................................................1.329.686.931.000
Deute públic ........................................................1.085.586.712.000

Tres. En el pressupost d’accions conjuntes EspanyaComunitats Europees es preveuen uns ingressos per un
import de 342.582 milions de pessetes, dels quals
214.236.550.000 pessetes són aportats pels pressupostos
de la Comunitat Econòmica Europea, i unes despeses per
la mateixa quantia.
Article 2. Dels estats de despeses i ingressos del sector
públic estatal.
Uno. En els capítols I a VII dels estats de despeses de
naturalesa no financera dels diferents ens anteriorment
esmentats es concedeixen crèdits pels imports que es
detallen a continuació, expressats en pessetes:
Estat......................................................
Organismes autònoms de caràcter
administratiu...................................
Organismes autònoms de caràcter
comercial, industrial, financer o anàleg...
Seguretat Social...................................
Consell de Seguretat Nuclear.............
Consell d’Administració del Patrimoni
Nacional..........................................
Institut Nacional de Foment de
l’Exportació.....................................

7.646.363.730.000
1.218.322.086.000
910.256.859.000
4.354.164.047.000
1.996.902.000
5.314.368.000
10.421.689.000

Dos. En els capítols I a VII dels estats d’ingressos de
naturalesa no financera dels diferents ens anteriorment
esmentats, es recullen les estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici pressupostari en les quanties que s’expressen, en pessetes, a
continuació:
Estat ....................................................
Organismes autònoms de caràcter
administratiu..................................
Organismes autònoms de caràcter
comercial, industrial, financer o anàleg...
Seguretat Social..................................
Consell de Seguretat Nuclear............
Consell d’Administració del Patrimoni
Nacional.........................................
Institut Nacional de Foment de
l’Exportació....................................

6.145.151.175.000
1.231.922.033.000
830.980.061.000
4.361.834.411.000
1.996.902.000
5.340.368.000
10.290.969.000

Tres. En el capítol VII, variació d’actius financers, dels
estats de despeses dels ens esmentats, es concedeixen crèdits pels imports que es detallen, en pessetes, a continuació:
Estat.....................................................
Organismes autònoms de caràcter
administratiu..................................
Organismes autònoms de caràcter
comercial, industrial, financer o anàleg.

53.330.477.000
22.781.083.000
423.119.344.000
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Seguretat Social..................................
18.949.393.000
Consell de Seguretat Nuclear............
4.747.000
Consell d’Administració del Patrimoni
Nacional.........................................
2.000.000
Institut Nacional de Foment de
l’Exportació....................................        –    –   
Quatre. En el capítol VIII dels estats d’ingressos dels
ens esmentats, es recullen les estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici pressupostari en les quanties que s’expressen, en pessetes, a
continuació:
Estat......................................................
Organismes autònoms de caràcter
administratiu...................................
Organismes autònoms de caràcter
comercial, industrial, financer o anàleg
Seguretat Social...................................
Consell de Seguretat Nuclear.............
Consell d’Administració del Patrimoni
Nacional..........................................
Institut Nacional de Foment de
l’Exportació.....................................

10.000.000.000
27.052.026.000
279.776.309.000
11.170.691.000
4.747.000
–mmmm
130.720.000

Cinc. En el pressupost de l’ens públic Ràdio Televisió
Espanyola es concedeixen les dotacions necessàries per
atendre el desenvolupament de les seves activitats, per
un import total de 89.388.600.000 pessetes, i els seus
recursos s’estimen en la mateixa quantia.
S’aproven els pressupostos de les societats estatals
per a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió a què es refereix la Llei 4/1980, de 10 de gener, amb el
detall següent:
— «Televisión Española, Sociedad Anónima», per un
import total de despeses de 47.146.200.000 pessetes, i els
recursos s’eleven a la mateixa quantia.
— «Radio Nacional de España, Sociedad Anónima»,
per un import total de despeses de 10.751.200.000 pessetes, i els recursos s’eleven a la mateixa quantia.
— «Radio Cadena Española, Sociedad Anónima», per
un import total de despeses de 6.264.389.000 pessetes, i
els recursos s’eleven a la mateixa quantia.
Sis. En els pressupostos de les societats estatals que
reben subvencions d’explotació i capital dels pressupostos de l’Estat, s’inclouen les estimacions de despeses i
previsions d’ingressos referits a aquests i als seus estats
financers, en consideració a la peculiaritat de la seva activitat específica.
Set. D’acord amb el que estableix la disposició addicional del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
que va aprovar el text refós de les disposicions legals en
matèria de règim local, s’uneix a aquesta Llei com a annex
el pressupost resum de la Mutualitat Nacional de Previsió
de l’Administració Local.
Article 3. Del finançament dels crèdits del sector públic
estatal.
Uno.
finança:

El pressupost de despeses de l’Estat es

a) Amb els drets econòmics a liquidar durant l’exercici, que es detallen a l’estat d’ingressos.
b) Amb l’import de les operacions d’endeutament
que regula l’article trenta-vuit d’aquesta Llei.
Dos. Els pressupostos de despeses dels organismes
autònoms de l’estat, tant de caràcter administratiu com
de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, es
financen:
a) Amb els drets econòmics a liquidar durant l’exercici, que es detallen en els seus estats d’ingressos.
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b) Amb l’import de les operacions d’endeutament
que s’especifiquen a l’annex II d’aquesta Llei.
Tres. Els beneficis fiscals que afecten els tributs de
l’Estat s’estimen en 898.800 milions de pessetes.

cle s’entenen referides als pressupostos dels diferents centres de despesa de cada entitat gestora o servei comú, quan
el pressupost d’un o altre es desenvolupi de manera descentralitzada.

Article 4. Vinculacions dels crèdits.

Article 7. Competència dels titulars dels departaments
ministerials.

Uno. Els crèdits assignats als programes de despesa
tenen caràcter limitador i vinculant, d’acord amb la seva
classificació orgànica i econòmica a nivell de concepte.
S’exceptuen d’aquesta norma els inclosos al capítol I, llevat dels de l’article quinze, al capítol II, i al capítol VI, de la
classificació econòmica de la despesa, que tenen caràcter
vinculant a nivell d’article, i no a nivell de concepte, independentment de la desagregació amb què apareguin a
l’estat de despeses.
En tot cas, tenen caràcter vinculant els crèdits inclosos
als subconceptes 226-01 i 226-08 del pressupost de despeses.
Igualment tenen caràcter vinculant al nivell de desagregació econòmica amb què apareguin en els estats de
despeses els crèdits declarats ampliables que es detallen
a l’annex I d’aquesta Llei.
Dos. En el pressupost de la Seguretat Social, la vinculació dels crèdits de classificació per programes que
estableix el número anterior s’entén referida als seus
grups de programes, atesos l’abast i el grau de detall de la
seva estructura en la dita classificació.
Capítol II
Normes de modificació de crèdits pressupostaris
Article 5.

Principis generals.

Uno. Les modificacions dels crèdits pressupostaris
s’han d’ajustar al que disposen aquest article i els següents
i al que a aquest efecte es disposa a la Llei 11/1977, de 4 de
gener, general pressupostària, en els aspectes que no
resultin modificats per aquests.
Dos. Tot acord de modificació pressupostària ha d’indicar expressament el programa, servei o organisme autònom, article i concepte afectat per aquesta modificació.
La corresponent proposta de modificació ha d’expressar la incidència en la consecució dels respectius objectius de despesa i les raons que la justifiquen.
Article 6.

Transferències de crèdit.

Uno. Les transferències de crèdits de qualsevol
classe estan subjectes a les limitacions següents:
a) No poden afectar crèdits ampliables, ni els extraordinaris concedits durant l’exercici.
b) No han de minorar crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o transferències, excepte quan
afectin crèdits de personal, o es derivin del traspàs de
competències a comunitats autònomes, ni poden afectar
crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no
compromesos, procedents d’exercicis anteriors, excepte
quan s’hagin de traspassar a comunitats autònomes.
c) No han d’incrementar crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, hagin estat objecte de
minoració, excepte quan aquestes transferències es derivin del traspàs de competències a comunitats autònomes
o afectin crèdits de personal.
Dos. Les limitacions previstes als apartats anteriors no
són aplicables quan es tracti de crèdits modificats com a
conseqüència de reorganitzacions administratives, o quan
les modificacions es produeixin o s’hagin de produir per
aplicació de la Llei 16/1985, de 25 de juny, o per aplicació del
que disposa el punt tres de l’article deu d’aquesta Llei.
Tres. Pel que afecta la Seguretat Social, les limitacions
contingudes a les lletres b) i c) del número u d’aquest arti-

Uno. Els titulars dels departaments ministerials
poden autoritzar, amb l’informe previ de la Intervenció
Delegada competent en cada departament o organisme,
les modificacions pressupostàries següents:
A) Transferències. Entre crèdits d’un mateix programa corresponent a un mateix o diferent servei o organisme autònom del Departament, sigui quin sigui el capítol
en què estiguin inclosos els crèdits, sempre que no afectin
crèdits del capítol I i els subconceptes 226-01 i 226-08 del
capítol II o subvencions nominatives, ni comportin desviacions en la consecució dels objectius del programa respectiu.
El ministre de Defensa pot autoritzar més transferències entre crèdits de diversos programes d’una mateixa
funció, corresponent a un mateix o diferent servei o organisme autònom del seu departament, inclosos als capítols
II i VI.
B) Generació de crèdits. En els supòsits que preveuen l’article 71, apartats a) i d), i l’article 72 de la Llei general pressupostària de 4 de gener de 1977.
C) Incorporació de crèdits. En els supòsits que preveu l’article 73, apartats b) i d), de la dita Llei general pressupostària.
D) Ampliació de crèdits. En els casos que preveu
l’annex I d’aquesta Llei, relatiu a crèdits ampliables en els
seus apartats primer, u, a) i segon, dos, quatre, quinze i
trenta.
Dos. En cas de discrepància de l’informe de la Intervenció Delegada amb la proposta de modificació pressupostària, s’ha de remetre l’expedient al ministre d’Economia i Hisenda, als efectes de la resolució que sigui
procedent, que s’adopta a proposta de la Direcció General
de Pressupostos.
En tot cas, una vegada el Ministeri respectiu hagi acordat les modificacions pressupostàries incloses al número
anterior, s’han de remetre al Ministeri d’Economia i
Hisenda (Direcció General de Pressupostos), per instrumentar-ne l’execució.
Quan afectin crèdits del capítol I, el Ministeri d’Economia i Hisenda les ha de comunicar al Ministeri per a les
Administracions Públiques.
Tres. Els presidents dels alts òrgans constitucionals
de l’Estat tenen les mateixes competències establertes
al número u d’aquest article, en relació amb les modificacions pressupostàries, del pressupost de despeses
respectiu, sense perjudici del principi d’autonomia pressupostària de les Corts Generals.
Quatre. S’autoritza el ministre de Treball i Seguretat
Social a acordar les transferències a comunitats autònomes dels crèdits corresponents a la gestió de les funcions
i serveis que hagin estat transferits o que es transfereixin
a aquelles en matèria de Seguretat Social.
Cinc. La competència prevista per autoritzar transferències en els números u i tres d’aquest article comporta
la creació dels conceptes pertinents als capítols II i VI de la
classificació econòmica de la despesa.
Article 8. Competències específiques del ministre d’Economia i Hisenda.
U. A més de les competències genèriques de l’article
anterior, correspon al ministre d’Economia i Hisenda:
a) Resoldre els expedients de modificacions pressupostàries en els supòsits previstos a l’article precedent, en
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cas de discrepància del Ministeri respectiu amb l’informe
de la Intervenció Delegada.
b) Autoritzar transferències de crèdits pressupostaris en els supòsits d’exclusió de la competència dels titulars dels departaments ministerials que preveu la lletra A)
del número u de l’article set.
c) Autoritzar transferències de crèdit entre un o diversos programes inclosos en la mateixa funció, corresponents a serveis o organismes autònoms d’un mateix
departament.
d) Autoritzar transferències de crèdits entre programes
inclosos en una funció diferent, corresponents a serveis o
organismes autònoms d’un departament ministerial.
e) Autoritzar transferències de crèdits que siguin
procedents a favor de les comunitats autònomes, com a
conseqüència dels respectius decrets de traspàs de serveis.
f) Autoritzar transferències mitjançant la creació de
nous conceptes sense les limitacions de l’article set punt
cinc d’aquesta Llei.
g) Autoritzar la generació i incorporació de crèdits
que preveuen els articles setanta-u i setanta-tres de la Llei
general pressupostària, de 4 de gener de 1977, en els
supòsits no inclosos a l’article anterior d’aquesta Llei.
h) Autoritzar les ampliacions de crèdits incloses a
l’annex I d’aquesta Llei que no siguin competència dels
titulars dels departaments ministerials.
i) Incorporar al pressupost de la secció 14, Ministeri
de Defensa, per a 1987, els romanents de crèdit de l’exercici precedent, sigui quin sigui el capítol en què es produeixin, sempre que procedeixin de dotacions fixades en
compliment de la Llei 44/1982, de 7 de juliol. D’aquestes
incorporacions s’ha de donar compte a les comissions de
pressupostos del Congrés i del Senat.
Dos. Quan les modificacions autoritzades afectin
crèdits del capítol I, el Ministeri d’Economia i Hisenda les
ha de comunicar al Ministeri per a les Administracions
Públiques perquè en tingui coneixement.
Article 9.

Competències del Consell de Ministres.

Correspon al Consell de Ministres, a proposta del
ministre d’Economia i Hisenda i a iniciativa dels departaments ministerials afectats:
a) Autoritzar transferències de crèdit entre un o
diversos programes inclosos en la mateixa funció, corresponents a serveis o organismes autònoms de diferents
departaments ministerials.
b) Correspon al Consell de Ministres, a proposta del
ministre d’Economia i Hisenda i a iniciativa dels departaments ministerials afectats, autoritzar les transferències
de crèdits entre programes, inclosos en diferents funcions, corresponents a serveis o organismes autònoms de
diferents departaments ministerials, sempre que es tracti
de reorganitzacions administratives o com a conseqüència de l’aplicació dels recursos procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional o del Fons Social
Europeu o per aplicació de la Llei 16/1985, sobre patrimoni
historicoartístic.
Article 10. Altres modificacions pressupostàries.
U. Amb independència de les modificacions pressupostàries que es preveuen als articles anteriors, el Ministeri d’Economia i Hisenda pot autoritzar transferències de
crèdit des del programa d’imprevistos i funcions no classificades als conceptes i articles dels altres programes de
despesa amb subjecció als requisits següents:
a) El departament ministerial o organisme autònom
que sol·liciti la transferència ha de justificar la impossibilitat d’atendre les insuficiències a través de les modifica-
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cions pressupostàries a autoritzar en virtut del que preveuen els articles anteriors d’aquesta Llei:
— En cas d’afectar crèdits inclosos al capítol I, la sol·
licitud s’ha de posar així mateix en coneixement del Ministeri per a les Administracions Públiques.
— El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de donar
compte de les transferències autoritzades al Ministeri per
a les Administracions Públiques.
b) La transferència s’ha de sol·licitar a través d’un
examen conjunt o de revisió de les necessitats de l’oportú
programa de despesa, indicant les desviacions que l’execució del pressupost pugui revelar en la consecució dels
corresponents objectius.
Dos. L’autorització prevista al número anterior comporta la de fer les transferències entre si de tots els crèdits
del programa d’imprevistos i funcions no classificades, sigui
quin sigui el capítol al qual pertanyin, mitjançant la creació,
si s’escau, dels corresponents conceptes pressupostaris.
Tres. Correspon al Consell de Ministres, a proposta
del d’Economia i Hisenda, autoritzar les transferències
als diferents conceptes del programa d’imprevistos i
funcions no classificades, habilitant a aquest efecte els
crèdits que siguin necessaris de les dotacions no utilitzades en els programes de les diferents seccions del pressupost, per a la seva reassignació ulterior.
Quatre. Les autoritzacions a què es refereixen els
números anteriors no estan subjectes als límits que preveu l’article sis punt u, d’aquesta Llei, i, si s’escau, es pot
acordar l’adscripció dels crèdits.
Article 11. Modificacions en els pressupostos de la
Seguretat Social.
U. Quan s’hagi de fer amb càrrec al pressupost de les
entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social
alguna despesa que no es pugui demorar fins a l’exercici
següent i no existeixi en el crèdit, o sigui insuficient i no
ampliable el que hi ha consignat, i si el crèdit extraordinari
o suplementari no ha de comportar un augment del pressupost de l’Estat, la concessió d’un o altre correspon al
Govern, sempre que el seu import sigui superior al dos per
cent del pressupost de despeses de la respectiva entitat
gestora o servei comú, o al ministre de Treball i Seguretat
Social, amb l’informe favorable previ del Ministeri d’Economia i Hisenda, si l’import del crèdit extraordinari o suplementari no és superior al dit percentatge, que es computa
en la forma que estableix l’article seixanta-quatre punt dos
de la Llei general pressupostària, de 4 de gener de 1977.
Dos. Respecte de la naturalesa dels crèdits i de les
modificacions aplicables al pressupost de la Seguretat
Social, cal atenir-se al que disposa per a aquesta l’esmentada Llei general pressupostària.

Títol II
De les despeses de personal actiu
Article 12. Augment de retribucions del personal al
servei del sector públic.
U. Amb efectes d’1 de gener de 1987, l’increment del
conjunt de les retribucions íntegres del personal en actiu
del sector públic no sotmès a la legislació laboral, aplicades en les quanties i d’acord amb els règims retributius
vigents el 1986, és del 5 per 100, sense perjudici del resultat individual de l’aplicació de l’increment esmentat.
Dos. 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.
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c) Les corporacions locals i organismes que en depenen, de conformitat amb els articles 126, punts 1 i 4, i 153,
punt 3, del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local.
d) Les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
e) Els òrgans constitucionals, sense perjudici del que
estableix l’article 72, punt 1, de la Constitució.
f) Les entitats oficials de crèdit i el Banc d’Espanya.
g) L’ens públic Ràdio Televisió Espanyola i les societats estatals per a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió.
h) Els ens i organismes públics exceptuats de l’aplicació de la Llei d’entitats estatals autònomes de 26 de
desembre de 1958.
i) En general, tots els organismes i entitats públiques
al personal dels quals sigui aplicable el règim estatutari
dels funcionaris públics.
Tres. Així mateix i amb efectes d’1 de gener de 1987, la
massa salarial del personal laboral dels ens i organismes que
s’indiquen al número anterior no pot experimentar un increment global superior al 5 per 100, i aquest percentatge comprèn el de tots els conceptes, fins i tot el que es pugui produir
per antiguitat i reclassificacions professionals no derivades
d’una resolució judicial ferma, i sense perjudici del resultat
individual de la distribució de l’increment global esmentat.
S’entén per massa salarial, als efectes d’aquesta Llei,
el conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials, i les
despeses d’acció social meritades durant el 1986 pel personal laboral afectat, amb el límit de les quanties de les
quals el Ministeri d’Economia i Hisenda ha emès un
informe favorable per a l’exercici pressupostari esmentat,
exceptuant-ne, 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 bestretes per despeses que
hagi de fer el treballador.
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, jornada,
hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, i, en conseqüència, es computen separadament les
quantitats que corresponen a les variacions en aquests
conceptes. Amb càrrec a la massa salarial així obtinguda
per a 1987, s’ha de satisfer la totalitat de les retribucions
del personal laboral derivades del corresponent acord i
totes les que es meritin al llarg de l’any 1987.
Les indemnitzacions o bestretes d’aquest personal no
poden experimentar creixements superiors als que s’estableixin amb caràcter general per al personal no laboral
de l’Administració de l’Estat.
Article 13. Dotació d’un fons addicional.
Amb independència de l’increment retributiu previst a
l’article 12, s’estableix un fons per un import de 7.000.000.000
de pessetes, amb càrrec al qual el Ministeri per a les Administracions Públiques pot acordar, amb la negociació prèvia dels criteris de distribució amb les centrals sindicals
més representatives en l’àmbit de la funció pública, millores retributives per al personal al servei de l’Administració
de l’Estat i els seus organismes autònoms.
L’aprovació definitiva d’aquestes millores retributives
l’ha de fer el Govern a proposta dels ministeris d’Economia i Hisenda i per a les Administracions Públiques.

Article 14.
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Les retribucions dels alts càrrecs.

U. Les retribucions dels alts càrrecs, exclosos els de
categoria de director general, es fixen en les quanties
següents, referides a dotze mensualitats.
President del Govern..........................................
Vicepresident del Govern...................................
Ministre del Govern............................................
Secretari d’Estat..................................................
Subsecretari........................................................

8.676.660
8.155.188
7.655.316
7.186.584
6.521.292

Als efectes de les pensions causades en el seu favor o
en el dels seus familiars per exministres i assimilats, es
fixa el sou de ministre per a 1987 en 1.880.865 pessetes
anuals.
Dos. El règim retributiu dels directors generals és l’establert amb caràcter general per als funcionaris públics a
l’article 23 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per
a la reforma de la funció pública, i a aquest efecte es fixen
les quanties següents de sou i complement de destinació,
referides a dotze mensualitats.
Sou........................................................................
Complement de destinació.................................

1.286.328
1.444.968

Tres. Tots els directors generals tenen la mateixa categoria i rang, sense perjudici que el complement específic
que s’assigni al càrrec pugui ser diferent amb la finalitat
d’assegurar que la seva retribució total tingui la relació adequada amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d’aquest.
Fins que el Govern, a proposta del Ministeri d’Economia i Hisenda, assigni els complements específics esmentats, s’incrementa la quantia del complement de destinació en 2.400.816 pessetes anuals.
Quatre. De conformitat amb el que estableix la dita
Llei 30/1984, els alts càrrecs tenen dret a la percepció,
referida a catorze mensualitats, dels triennis que puguin
tenir reconeguts com a funcionaris i personal al servei de
l’Estat i de les administracions públiques.
Els triennis meritats pels alts càrrecs s’abonen amb
càrrec als crèdits que per a triennis de funcionaris s’inclouen en els pressupostos de despeses.
Cinc. Les pagues extraordinàries dels directors generals són les que siguin procedents per aplicació del que disposa l’article 23 d’aquesta Llei per als funcionaris de l’Estat.
Sis. Els alts càrrecs tenen dret a les recompenses per
les creus i medalles que puguin tenir reconegudes.
Article 15. Retribucions dels funcionaris de l’Estat
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de
2 d’agost.
U. Els funcionaris inclosos en l’àmbit de l’aplicació de
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de
la funció pública, que ocupin llocs de treball per als quals el
Govern ha aprovat l’aplicació del règim retributiu previst
en la dita Llei, només poden ser retribuïts, si s’escau, pels
conceptes i les quanties següents.
A) El sou i els triennis que corresponguin al grup en
què es trobi classificat el cos o escala a que pertanyi el
funcionari, d’acord amb les quanties següents referides a
dotze mensualitats:
Grup

Sou

Triennis

A
B
C
D
E

1.286.328

49.356

1.091.748
813.804
665.436

39.492
29.616
19.764

607.476

14.808
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La valoració i meritació dels triennis s’efectua d’acord
amb la normativa aplicable amb anterioritat a la Llei
30/1984, de 2 d’agost, en el que no resulti modificada per
aquesta Llei.
Els cossos, escales i places que el 31 de desembre de
1984 tenien assignats els índexs de proporcionalitat 10, 8,
6, 4 i 3 es consideren, als efectes previstos en aquest
número, com a integrats, respectivament, en els grups A,
B, C, D i E, sense perjudici de les adequacions que siguin
procedents com a conseqüència de la titulació exigida per
a l’ingrés en cada cos o escala, de conformitat amb el que
estableix l’article 25 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.
Aquestes adequacions les ha d’aprovar el Govern a
proposta conjunta dels ministeris d’Economia i Hisenda i
per a les Administracions Públiques, a iniciativa dels
departaments interessats.
B) Les pagues extraordinàries es perceben d’acord
amb el que disposa l’article 23 d’aquesta Llei.
C) El complement de destinació és el corresponent al
nivell del lloc de treball que s’ocupi, d’acord amb les
quanties següents referides a dotze mensualitats:
Nivell

30 .....................
29 .....................
28 .....................
27 .....................
26 .....................
25 .....................
24 .....................
23 .....................
22 .....................
21 .....................
20 .....................
19 . ....................
18 .....................
17 .....................
16 .....................
15 .....................
14 . ....................
13 .....................
12 .....................
11 ......................
10 . ....................
9 .......................
8 .......................
7 .......................
6 .......................
5 .......................
4 .......................
3 .......................
2 .......................
1 .......................

Import
pessetes

1.129.524
1.013.160
970.548
927.924
814.068
722.268
679.644
637.032
594.408
551.880
512.628
486.432
460.260
434.076
407.904
381.708
353.536
329.352
303.156
276.996
250.812
237.732
224.628
211.536
198.444
185.352
165.732
146.112
126.492
106.884

En l’àmbit de la docència universitària, la quantia del
complement de destinació fixada en l’escala anterior es
pot modificar en els casos que sigui procedent, d’acord
amb la normativa vigent, sense que això impliqui una
variació del nivell de complement de destinació assignat
al lloc de treball.
Durant l’any 1987, els funcionaris públics en actiu que
no hagin consolidat grau personal perquè no han ocupat
durant dos anys continuats llocs del mateix nivell poden
participar en convocatòries de provisió de llocs de treball
de fins a dos nivells superiors al del lloc que estiguin ocu-
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pant. En cas de cessament, és aplicable el que disposa
l’article 21, punt 2, lletra c), de la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
de mesures per a la reforma de la funció pública, i, com a
mínim, han de percebre el complement de destinació
inferior en dos nivells al del lloc de treball que ocupaven.
D) El complement específic que, si s’escau, estigui
fixat al lloc que s’ocupi, la quantia del qual experimenta
un increment del 5 per 100 respecte de l’aprovada per a
l’exercici de 1986.
E) El complement de productivitat, que retribueix
l’especial rendiment, l’activitat i dedicació extraordinària,
l’interès o iniciativa amb què s’exerceixen els llocs de treball, sempre que redundin a millorar el resultat
d’aquests.
El departament ministerial respectiu ha de determinar
la quantia individual que correspongui si s’escau, d’acord
amb les normes següents:
Primera.-–La valoració de la productivitat s’ha de fer
en funció de circumstàncies relacionades directament
amb l’exercici del lloc de treball i la consecució dels resultats o objectius assignats a aquest en el corresponent programa. Els complements de productivitat són públics en
el centre de treball.
Segona.–En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps no
originen cap tipus de dret individual respecte de les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
Així mateix s’ha de donar compte d’aquestes quanties
als ministeris d’Economia i Hisenda i per a les Administracions Públiques, especificant els criteris de distribució
aplicats. Davant la informació rebuda, els ministeris d’Economia i Hisenda i per a les Administracions Públiques han
d’elevar al Govern les propostes pertinents a fi de l’homogeneïtzació de criteris per a l’aplicació del complement de
productivitat.
F) Les gratificacions per «serveis extraordinaris»,
que han de concedir els departaments ministerials o organismes autònoms, dins els crèdits assignats amb aquesta
finalitat.
Aquestes gratificacions tenen caràcter excepcional i
només poden ser reconegudes per serveis extraordinaris
prestats fora de la jornada normal de treball, sense que,
en cap cas, puguin ser fixes en la quantia ni periòdiques
en la meritació.
G) Els complements personals i transitoris reconeguts en compliment del que disposa l’article 13 de la Llei
50/1984, de 30 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a 1985.
Aquests complements personals i transitoris són
absorbits per qualsevol millora retributiva que es produeixi l’any 1987, incloent-hi les derivades de canvi de lloc de
treball.
Fins i tot en cas que el canvi de lloc de treball determini una disminució de retribucions es manté el complement personal transitori fixat en produir-se l’aplicació del
nou sistema, a l’absorció del qual s’imputa qualsevol
millora retributiva ulterior, fins i tot les que es puguin
derivar del canvi de lloc de treball.
Als efectes de l’absorció prevista als paràgrafs anteriors, l’increment de retribucions de caràcter general que
s’estableix en aquesta Llei només es computa en el 50
per 100 del seu import, i s’entén que tenen aquest caràcter el sou, referit a catorze mensualitats, el complement
de destinació i l’específic. En cap cas no es consideren
els triennis, el complement de productivitat, ni les gratificacions per serveis extraordinaris.
Dos. Els funcionaris han de percebre, si s’escau, les
indemnitzacions corresponents per raó del servei, l’ajuda
familiar, la indemnització per residència i, amb el caràcter
d’«a extingir», les ajudes per menjar a què es refereix l’ar-
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ticle 24, punt 3, de la dita Llei 50/1984, de 30 de desembre,
en les condicions i quanties fixades en les seves respectives normatives específiques i en aquesta Llei.
Article 16. Retribucions dels funcionaris eventuals i interins i contractats administratius.
U. Les retribucions dels funcionaris interins inclosos
en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
excepte els compresos al número 5 d’aquest article, perceben el 80 per 100 de les retribucions bàsiques, excloent-ne triennis, corresponents al grup en què estigui inclòs
el cos en què ocupin vacant i el 100 per 100 de les retribucions complementàries que corresponguin al lloc de treball que ocupin.
Dos. Les retribucions dels contractats administratius, excepte els compresos al número 5 d’aquest article,
experimenten un increment retributiu del 5 per 100 respecte a les reconegudes l’any 1986.
Tres. Si com a conseqüència del que disposa el
número 1 d’aquest article els funcionaris interins nomenats abans de l’1 de gener de 1985 experimenten un increment retributiu inferior al 5 per 100, se’ls reconeix un
complement personal i transitori per l’import necessari
per assolir aquest creixement, que és absorbible en el
futur, d’acord amb els criteris que estableix aquesta Llei
per als complements d’aquesta naturalesa.
Quatre. Aprovada pel Govern l’aplicació del règim
retributiu que preveu la Llei 30/1984, de 2 d’agost, el complement de productivitat a què es refereix l’article 15, punt
1, lletra E), d’aquesta Llei es pot assignar, si s’escau, als
funcionaris interins i contractats administratius a què es
refereixen els números anteriors, així com als funcionaris
eventuals.
Cinc. Les retribucions dels funcionaris interins i contractats en l’àmbit de la docència universitària són les que
siguin procedents d’acord amb la normativa que hi sigui
aplicable.
Sis. A tot el personal a què es refereix aquest article
és aplicable el que disposa l’article 23 d’aquesta Llei.
Article 17. Retribucions del personal de les Forces Armades
i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
U. Les retribucions bàsiques que han de percebre els
funcionaris 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 les classes de tropa i marineria, es fixen en
les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Proporcionalitat

10-coef. 5,5......
10......................
8.......................
6.......................
4.......................
3.......................

Sou

1.191.540
1.086.156
888.420
704.412
564.024
492.720

Grau

Trienni

41.988
41.988
33.588
25.188
16.800
12.600

49.356
49.356
39.492
29.616
19.764
14.808

Durant l’exercici econòmic de 1987 no es merita cap
retribució pel concepte de grau en funció del temps de
serveis efectius prestats.
Les pagues extraordinàries es perceben d’acord amb
el que disposa l’article 23 d’aquesta Llei.
Dos. Les retribucions complementàries del personal
anterior, incloses, si s’escau, les recompenses i pensions
de mutilació dels funcionaris de les Forces Armades i de
seguretat, experimenten un increment del 5 per 100 respecte de les establertes el 1986.
Tres. El voluntariat especial a què es refereix el capítol 2 del títol III del Reglament de la Llei de servei militar,
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aprovat pel Reial decret 611/1986, de 21 de març, ha de
percebre les retribucions següents:
a) A partir de la data de la signatura del compromís
de reclutament definitiu i fins a completar el primer any
de servei en files, ha de percebre una retribució mensual
equivalent al 60 per 100 del sou corresponent a l’índex de
proporcionalitat 3. L’import resultant d’aplicar aquest percentatge s’incrementa el 8 per 100 per a l’ocupació de
caporal.
b) Transcorregut el primer any de servei en files i fins
a la finalització del compromís contret, que com a màxim
és de fins a tres anys, la retribució mensual a percebre és
equivalent a la suma del sou i un grau corresponent a l’índex de proporcionalitat 3. L’import resultant s’incrementa
el 8 o el 20 per 100, per a les ocupacions de caporal o
caporal primer, respectivament.
Durant el període necessari per a la celebració de les
proves de selecció i d’aptitud, els aspirants al voluntariat
especial, en qualsevol de les seves modalitats, han de
percebre els havers normals que corresponguin als que
realitzen el servei militar obligatori.
El que disposa aquest número no suposa un increment dels crèdits assignats al Ministeri de Defensa.
Quatre. Les classes de tropa i marineria amb menys
de dos anys de servei a què es refereixen els decrets
2247/1970, de 24 de juliol, i 1933/1971, de 23 de juliol, als
quals no sigui aplicable el règim retributiu del voluntariat
especial que regula el capítol 2 del títol III del Reglament
de la Llei del servei militar, aprovat pel Reial decret
611/1986, de 21 de març, a més dels emoluments reglamentaris que els correspongui com a tropa han de percebre una retribució mensual equivalent al 60 per 100 del
sou corresponent a l’índex de proporcionalitat 3, sense
que aquesta mesura suposi un increment dels crèdits
assignats al Ministeri de Defensa.
Cinc. La Creu Llorejada de Sant Ferran i la medalla
militar es regeixen per la seva legislació especial, incloent-hi el grau en la base reguladora.
Article 18. Retribucions del personal al servei de l’Administració de justícia.
Per al personal al servei de l’Administració de justícia,
la base per a la determinació del sou que regulen les lleis
17/1980, de 24 d’abril; 31/1981, d’1 de juliol, i 45/1983, de
29 de desembre, es fixa en 43.758 pessetes.
A aquests efectes, l’índex multiplicador corresponent
als funcionaris del cos declarat a extingir de secretaris de
jutjats de pau de municipis de més de 7.000 habitants és
el 2,25.
Les retribucions complementàries d’aquest personal
experimenten un increment del 5 per 100 respecte de les
vigents el 1986.
Les retribucions bàsiques i complementàries corresponents als funcionaris a què es refereix l’article 146, punt
1, de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, experimenten un increment del 5 per 100 respecte de
les vigents el 1986.
Als efectes de l’absorció a què es refereix l’últim paràgraf de l’article 16 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre,
l’increment de retribucions de caràcter general que s’estableix en aquesta Llei només es computa en el 50 per 100
del seu import.
Les pagues extraordinàries es perceben d’acord amb
el que disposa l’article 23 d’aquesta Llei.
Article 19.
Social.

Retribucions del personal de la Seguretat

Les retribucions del personal de la Seguretat Social
experimenten un increment global màxim del 5 per 100.
Les retribucions del personal de les institucions sanitàries de la Seguretat Social no comprès al paràgraf ante-
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rior experimenten un increment global màxim del 5 per
100, sense perjudici del resultat individual de la distribució d’aquest increment global que pugui resultar.
Amb la finalitat de propiciar més homogeneïtzació i
equiparació en les condicions retributives del personal de
la Seguretat Social es crea un fons addicional de
2.500.000.000 de pessetes, dotats en els pressupostos
generals de l’Estat i de la Seguretat Social, la distribució
del qual s’ha d’acordar amb la negociació prèvia amb les
centrals sindicals més representatives.
Article 20. Augment de les retribucions en casos especials.
U. Quan el sou s’hagi percebut el 1986 en una quantia inferior a l’establerta amb caràcter general, s’ha d’aplicar un increment del 5 per 100 respecte de l’efectivament
aplicat en el dit exercici.
Dos. Els funcionaris dels cossos de sanitaris locals
que presten servei en partits sanitaris, zones bàsiques de
salut, hospitals municipals o cases d’auxili experimenten
un increment del 5 per 100 sobre les corresponents retribucions bàsiques percebudes el 1986, sense que els siguin
aplicables els sous inclosos al número 1 de l’article 15
d’aquesta Llei.
Les retribucions complementàries d’aquests funcionaris es fixen sobre la base del que disposa el Decret
3206/1967, de 28 de desembre, i, si s’escau, els imports
s’incrementen el 5 per 100 respecte al 1986.
A mesura que es vagi configurant la nova estructura
organitzativa destinada al servei de protecció de la salut
comunitària, el Govern ha d’adequar el sistema retributiu
d’aquests funcionaris al que disposa la Llei 30/1984, de 2
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública.
Tres. Els sanitaris locals no compresos en els números anteriors han de percebre les retribucions bàsiques i
complementàries que corresponguin, en aplicació del que
disposa l’article 15 d’aquesta Llei.
Article 21.

Prohibició d’ingressos atípics.

Els empleats públics compresos dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, a excepció dels sotmesos al règim
d’aranzel, no poden percebre cap participació dels tributs,
comissions o altres ingressos de qualsevol naturalesa,
que correspongui a l’Administració o a qualsevol poder
públic com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades encara
que estiguin normativament atribuïdes a aquests, i únicament han de percebre les remuneracions del règim retributiu corresponent, i sense perjudici del que resulti de
l’aplicació del sistema d’incompatibilitats.
Article 22. Normes especials.
U. Durant l’any 1987 es continua meritant la indemnització per residència en territori nacional en les quanties
corresponents al 1986, excepte a Ceuta i Melilla, on s’incrementa un 5 per 100 respecte a les quanties vigents el
1986.
Dos. A l’Administració de l’Estat i els seus organismes autònoms, 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, aquest ha de percebre
les retribucions que corresponguin al lloc de treball que
ocupi, amb l’oportuna assimilació prèvia que autoritzi el
Ministeri per a les Administracions Públiques, a proposta
dels departaments ministerials interessats.
Als únics efectes de l’assimilació a què es refereix el
paràgraf anterior, el Ministeri per a les Administracions
Públiques pot autoritzar que la quantia de la retribució per
antiguitat sigui la que escaigui d’acord amb el règim retributiu d’origen del funcionari.
Les dues autoritzacions s’han de comunicar al Ministeri d’Economia i Hisenda per al seu coneixement.
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Tres. Als efectes de l’absorció de l’extingida ajuda
per menjar a què es refereix l’article 24, punt 3, de la Llei
50/1984, de 30 de desembre, de l’increment de retribucions de caràcter general que s’estableix en aquesta Llei
es computen, com a màxim, 555 pessetes mensuals,
sense perjudici de les absorcions que siguin procedents
per qualsevol altra millora, exclosos triennis, que es produeixi l’any 1987, fins i tot les derivades d’un canvi de lloc
de treball.
L’absorció de l’extingida ajuda per menjar s’aplica
amb caràcter general, encara que els funcionaris afectats
prestin servei en departaments o organismes autònoms
els catàlegs dels quals estiguin pendents d’aprovació.
Quatre. Quan, amb subjecció a la normativa vigent,
el funcionari faci una jornada inferior a la normal, es redueixen les seves retribucions en la forma prevista a la normativa esmentada.
Els funcionaris que facin una jornada de treball disminuïda en un terç o en un mig, d’acord amb el que disposa
l’article 30 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, experimenten
una reducció d’un terç o un mig, respectivament, sobre la
totalitat de les seves retribucions, tant bàsiques com complementàries, amb inclusió dels triennis. La mateixa
reducció es practica sobre les pagues extraordinàries en
cas que els funcionaris prestin la jornada de treball reduïda en la data de meritació d’aquestes pagues.
Cinc. El complement familiar es regeix per la seva
normativa específica, i s’exclou de l’augment a què es
refereix aquesta Llei.
Sis. Els complements personals i transitoris i altres
retribucions que tinguin un caràcter anàleg corresponents
al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei es
regeixen per la seva normativa específica i pel que disposa aquesta Llei, i queden exclosos de l’augment del 5
per 100 previst en aquesta.
Set. El que disposa el número 2 d’aquest article s’entén de plena aplicació als membres de les Forces Armades que ocupin llocs de treball inclosos en el catàleg de
llocs de treball del Ministeri de Defensa. L’exercici
d’aquests llocs de treball comporta l’assimilació a què es
refereix el número esmentat, i corresponen als seus titulars les retribucions bàsiques i complementàries establertes a l’article 15 d’aquesta Llei per als funcionaris de l’Estat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2
d’agost, sense perjudici de continuar percebent les pensions i gratificacions que siguin conseqüència de recompenses militars previstes a la Llei 15/1970, en la mateixa
quantia que la resta del personal de les Forces Armades.
Vuit. Els havers líquids per al càlcul dels avançaments reintegrables a funcionaris són les retribucions
bàsiques líquides que aquests percebin.
Nou. Les referències relatives a retribucions contingudes als articles anteriors s’entenen sempre fetes a retribucions íntegres.
Article 23.

Meritació de retribucions.

U. Les retribucions bàsiques i complementàries que
es meritin amb caràcter fix i periodicitat mensual es fan
efectives per mensualitats completes i amb referència a la
situació i drets del funcionari el dia 1 del mes a què corresponguin, excepte en els casos següents, en què es
liquiden per dies:
a) En el mes de presa de possessió de la primera
destinació en un cos o escala, en el de reingrés al servei
actiu, i en el d’incorporació per conclusió de llicències
sense dret a retribució.
b) En el mes en què se cessi en el servei actiu, llevat
que sigui per motius de mort, jubilació o retir, i en el d’iniciació de llicències sense dret a retribució.
Dos. Les pagues extraordinàries són dues a l’any per
un import cadascuna d’una mensualitat del sou i triennis,
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així com del grau en els règims retributius en què estigui
establert aquest concepte retributiu, i es meriten el dia u
dels mesos de juny i desembre i amb referència a la situació i drets del funcionari en aquestes dates, excepte en els
casos següents:
a) Quan el temps de serveis prestats sigui inferior a
la totalitat del període corresponent a una paga, aquesta
s’abona en la part proporcional que resulti segons els
mesos i dies de servei efectivament prestat.
b) Els funcionaris en servei actiu amb llicència sense
dret a retribució meriten pagues extraordinàries en les
dates indicades, però la seva quantia experimenta la corresponent reducció proporcional.
c) En el cas de cessament en el servei actiu, l’última
paga extraordinària es merita el dia del cessament i amb
referència a la situació i drets del funcionari en aquesta
data, però en una quantia proporcional al temps de serveis efectivament prestats.
Tres. Als efectes previstos al número anterior, el
temps de durada de llicències sense dret a retribució no té
la consideració de serveis efectivament prestats.
Quatre. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de dictar les instruccions necessàries per a l’aplicació del que
disposa aquest article.
Article 24. Requisits per a la modificació de retribucions
del personal laboral de l’Administració i altre personal
no funcionari.
U. Durant l’any 1987, és necessari un informe favorable conjunt del Ministeri per a les Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda per procedir a modificar les
condicions retributives del personal no funcionari i laboral al servei de:
a) L’Administració de l’Estat i els seus organismes
autònoms.
b) El Tribunal de Comptes.
c) Els ens públics següents: Consell d’Administració
del Patrimoni Nacional, Institut Nacional de Foment de
l’Exportació, Consell de Seguretat Nuclear i Radiotelevisió
Espanyola, així com les societats estatals dependents
d’aquest últim.
d) La Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració Local.
e) Les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
Dos. Als efectes del número anterior, s’entenen per
modificacions de les condicions retributives del personal
no funcionari les actuacions següents:
a) Signatura de convenis propis subscrits pels organismes esmentats al número anterior, així com les seves
revisions i les adhesions o extensions a aquests.
b) Aplicació de convenis col·lectius d’àmbit sectorial,
així com les seves revisions i les adhesions o extensions
a aquests.
c) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral, amb caràcter individual o col·lectiu,
encara que es derivin de l’aplicació extensiva del règim
retributiu dels funcionaris públics.
Tres. Amb caràcter previ al començament de les
negociacions de convenis o acords col·lectius, s’ha de sol·
licitar al Ministeri d’Economia i Hisenda la corresponent
autorització de massa salarial, que quantifiqui el límit
màxim de les obligacions que es puguin contraure com a
conseqüència d’aquests pactes, i a aquest efecte s’ha
d’aportar un certificat de les retribucions satisfetes i meritades el 1986.
També és necessària l’autorització del Ministeri d’Economia i Hisenda per a la determinació de la quantia de les
obligacions econòmiques derivades de la provisió de llocs
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de treball no tinguts en compte en la valoració de la massa
salarial a què es refereix el paràgraf anterior.
Quatre. Amb la finalitat d’emetre l’informe assenyalat al número u d’aquest article, els departaments, organismes i ens han de remetre als ministeris per a les Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda el projecte
de pacte de millora respectiva, amb caràcter previ a la
seva signatura, o l’acord adjuntant-hi la valoració de tots
els seus aspectes econòmics.
Cinc. L’informe s’ha d’evacuar en el termini màxim
de quinze dies, a comptar de la data de recepció del projecte de pacte o acord i de la seva valoració, i ha de versar
sobre tots els aspectes dels quals es derivin conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública,
tant per a l’any 1987 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial
corresponent i al control del seu creixement.
Sis. Són nuls de ple dret els acords adoptats en
aquesta matèria amb omissió del tràmit d’informe o en
contra d’un informe desfavorable, així com els pactes que
impliquin creixements salarials per a exercicis successius
contraris als que determinin les futures lleis de pressupostos.
Set. No es poden autoritzar despeses derivades de
l’aplicació dels increments salarials per a 1987 sense el
compliment dels requisits que estableix aquest article.
Article 25. Contractació de personal laboral amb càrrec
als crèdits d’inversions.
U. Amb càrrec als respectius crèdits d’inversions,
només es poden formalitzar contractacions de caràcter
temporal, quan els departaments ministerials, organismes autònoms i de la Seguretat Social necessitin contractar personal per a la realització, per administració directa
i per aplicació de la legislació de contractes de l’Estat,
d’obres o serveis corresponents a algunes de les inversions incloses en els seus pressupostos.
Dos. Aquesta contractació requereix l’informe favorable del Ministeri d’Economia i Hisenda, amb l’acreditació prèvia de la ineludible necessitat d’aquesta contractació perquè no es disposa de prou personal fix, o de prou
crèdit en el concepte pressupostari destinat a la contractació de personal eventual en el capítol corresponent. S’ha
d’informar el Ministeri per a les Administracions Públiques de les contractacions realitzades.
Tres. Els contractes s’han de formalitzar seguint les
prescripcions dels articles quinze i disset de l’Estatut dels
treballadors, aprovat per la Llei 8/1980, de 10 de març, en
la redacció que en fa la Llei 32/1984, de 2 d’agost, i respecte al que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública. En els contractes s’ha de fer constar, quan
sigui procedent, l’obra o servei per a 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, eventuals o temporals. Els incompliments d’aquestes obligacions formals, així com l’assignació de personal contractat per a funcions diferents de les
que es determinin en els contractes, dels quals es puguin
derivar drets de fixesa per al personal contractat, pot
donar lloc a l’exigència de responsabilitats, de conformitat amb l’article 140 de la Llei 11/1977, general pressupostària, de 4 de gener.
Article 26.

Relacions de llocs de treball.

U. Les relacions de llocs de treball de personal funcionari i laboral comprenen els llocs de treball de cada
centre gestor amb expressió de:
a) La denominació i característiques essencials dels
llocs.
b) Els requisits exigits per al seu exercici.
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c) El nivell de complement de destinació i, si s’escau,
el complement específic que els correspongui, quan hagin
de ser ocupats per personal funcionari, o la categoria professional i règim jurídic aplicable quan hagin de ser ocupats per personal laboral.
Dos. Els crèdits de despeses de personal no impliquen, en cap cas, un reconeixement de drets ni una modificació de les relacions de llocs de treball ni aquestes, al
seu torn, condicionen necessàriament la quantia d’aquests
crèdits.
Tres. La creació, modificació, refosa i supressió de
llocs de treball s’ha de fer a través de les relacions de llocs
de treball.
Quatre. Correspon al Govern, a proposta dels ministeris d’Economia i Hisenda i per a les Administracions
Públiques, l’assignació inicial dels complements de destinació i específic recollits a les relacions de llocs de treball.
Cinc. Correspon als ministeris per a les Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda l’aprovació conjunta mitjançant el procediment que es determini per
reglament de:
a) Les relacions de llocs de treball excepte en el
supòsit de l’apartat 4t anterior.
b) Les modificacions en les relacions de llocs de treball produïdes per variació en el nombre de llocs recollits
en les relacions inicials.
c) L’assignació del nivell de complement de destinació i, si s’escau, el complement específic corresponent a
nous llocs no compresos en les relacions inicials.
d) Les modificacions de complement de destinació i
específic dels llocs inclosos en les relacions inicials.
e) Les remuneracions corresponents a llocs de nova
creació adscrits a personal laboral.
Sis. Els titulars de llocs de treball que se suprimeixin en les relacions de llocs continuen percebent, fins
que siguin nomenats per ocupar altres llocs de treball i
durant un termini màxim de tres mesos comptats a partir
de la data en què va tenir efectes econòmics aquesta
supressió, a càrrec del que li correspongui pel nou lloc
de treball, les retribucions complementàries corresponents al lloc suprimit, sense que sigui procedent cap
reintegrament en cas que les quantitats percebudes a
compte siguin superiors.
Set. La provisió de llocs de treball que ha d’exercir el
personal funcionari, així com la formalització de nous contractes de personal laboral fix, requereixen que aquests
llocs figurin detallats en les respectives relacions.
Aquest últim requisit no és necessari quan la contractació es faci per un temps determinat i amb càrrec a crèdits corresponents a personal laboral eventual o al capítol
d’inversions.
Vuit. Les places dotades que no s’incloguin en les
convocatòries de proves selectives o no es cobreixin amb
aquestes, i les que es dotin amb posterioritat a aquesta
oferta, poden ser objecte de convocatòries successives
dins el mateix exercici, sense que puguin transcórrer més
de sis mesos entre la convocatòria i l’inici de les corresponents proves, i sense perjudici dels cursos selectius de
formació que s’estableixin.
Nou. Les convocatòries per a ingrés en cossos i escales de funcionaris de l’Administració de l’Estat i organismes autònoms requereixen l’informe favorable del Ministeri d’Economia i Hisenda respecte de l’existència de
dotació pressupostària.
Deu. La formalització de nous contractes de treball
de personal laboral fix i eventual i la modificació de la
categoria professional dels treballadors ja contractats
requereix l’existència del crèdit necessari per atendre el
pagament de les seves retribucions.
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Onze. En qualsevol cas, la formalització de nous contractes de treball requereix l’observació prèvia del que
disposen l’article deu de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i altres normatives complementàries sobre incompatibilitats.

Títol III
De les pensions públiques
Capítol I
Disposicions generals
Article 27.

Concepte de pensions públiques.

A tots els efectes d’aquest títol, tenen la consideració
de pensions públiques les següents:
a) Les abonades pel règim de classes passives de
l’Estat i, en general, les abonades amb càrrec a crèdits de
la secció 07 del pressupost de despeses de l’Estat.
b) Les abonades pel règim general i els règims especials de la Seguretat Social.
c) Les abonades per la Mutualitat Nacional de Previsió d’Administració Local.
d) Les abonades pel Fons Especial de la Mutualitat
General de Funcionaris Civils de l’Estat; si s’escau, pels
fons especials de l’Institut Social de les Forces Armades i
de la Mutualitat General Judicial, així com, també si s’escau, per aquestes mutualitats generals.
e) Les abonades pels sistemes o règims de previsió
de les comunitats autònomes i les corporacions locals i
pels mateixos ens.
f) Les abonades per les mutualitats, monts de pietat
o entitats de previsió social que es financin en tot o en
part amb recursos públics.
g) Les abonades per empreses o societats amb participació majoritària en el seu capital, de l’Estat, comunitats
autònomes o corporacions locals o organismes autònoms
d’uns o altres o per les mutualitats o entitats de previsió
d’aquelles en què les aportacions directes dels causants
de la pensió no siguin suficients per a la cobertura de les
prestacions als seus beneficiaris i el seu finançament es
complementi amb recursos públics.
h) Les abonades per l’Administració de l’Estat o les
comunitats autònomes en virtut de la Llei de 21 de juliol
de 1960 i del Reial decret 2620/1981, de 21 de juliol.
Capítol II
Normes en matèria de classes passives
Article 28. Determinació inicial de pensions de classes
passives de l’Estat.
U. Durant l’any 1987 s’han de tenir en compte per a
la determinació de les pensions de classes passives causades pel personal esmentat als articles 27, paràgraf primer, i 31, paràgraf primer, de la Llei 50/1984, de 30 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1985,
i a l’article 25, números 2, 3 i 4, de la Llei 46/1985, de 27 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1986,
els havers reguladors que s’estableixen en els següents
apartats d’aquest mateix número.
a) Per al personal esmentat al número u, lletra a), de
l’article 24 de la Llei 46/1985, de 27 de desembre, s’han de
tenir en compte els havers reguladors següents, que s’han
d’assignar d’acord amb les regles que conté el dit precepte:
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Grup

Regulador
(Ptes./any)

A
B
C
D
E

2.277.579
1.858.115
1.439.078
1.104.998
952.945

b) Per al personal esmentat al número u, lletra b), de
l’article 24 de la Llei 46/1985, de 27 de desembre, s’han de
tenir en compte els havers reguladors, que s’han d’assignar d’acord amb les regles que conté el precepte:
ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT
Índex

Grau

10 (5,5)
10 (5,5)
10 (5,5)
10 (5,5)
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3

8
7
6

Regulador
(Ptes./any)

Grau especial

2.824.022
2.761.760
2.699.144
2.509.051
2.476.341
2.411.967
2.347.160
2.281.902
2.216.175
2.069.830
2.018.659
1.967.161
1.915.324
1.863.134
1.810.575
1.582.046
1.543.552
1.504.820
1.465.833
1.557.350
1.426.588
1.151.952
1.326.636
1.126.705
1.202.909
1.101.316
986.578
967.805
948.940

3

5
4
3
2
1

6
5
4
3
2

1
5
4
3
2

1
3
2

1
3
2

1 (12 per 100)
2 (24 per 100)
1 (12 per 100)

1

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Multiplicador

4,75
4,50
4,00
3,50
3,25
3,00
2,50
2,25
2,00
1,50
1,25

Regulador
(Ptes./any)

4.186.557
3.993.186
3.613.622
3.228.649
2.757.208
2.638.458
2.343.651
2.017.120
1.873.235
1.347.696
1.123.961
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CORTS GENERALS
Cos

Regulador
(Ptes./any)

De lletrats ..................................................
D’arxivers-bibliotecaris. ............................
D’assessors facultatius..............................
De redactors, taquígrafs i estenotipistes....
Tècnic administratiu.................................
Auxiliar administratiu...............................
D’uixers. ...................................................

2.476.341
2.347.160
2.347.160
2.216.175
2.216.175
1.582.046
1.126.705

Dos. Per a la determinació inicial de les pensions
causades a partir de l’1 de gener de 1987, a l’empara de la
legislació de classes passives vigent el 31 de desembre de
1984, per personal afiliat a aquest règim, s’ha de tenir en
compte el sou regulador corresponent el 31 de desembre
de 1984 al causant de la pensió, amb les actualitzacions
pertinents.
Tres. A partir de l’1 de gener de 1987 són computables en les pensions de classes passives reconegudes a
l’empara de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1985, sigui quina sigui la
seva data d’arrencada, les cotitzacions realitzades en l’antiga assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa i en
qualsevol dels règims que integren el sistema de Seguretat Social, tenint en compte la no-simultaneïtat d’aquestes
cotitzacions i les efectuades en el règim de classes passives, fins i tot en cas que aquestes cotitzacions donin dret
a alguna prestació.
En qualsevol cas, la percepció de les prestacions derivades de la dita assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa i del sistema de Seguretat Social en què s’hagin
computat les cotitzacions realitzades en aquestes són
incompatibles.
Quatre. La reducció prevista a la lletra D) del número
1 de l’article 24 de la Llei 46/1985, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a 1986, s’entén sempre únicament referida al temps de serveis prestats en
jornada reduïda pel funcionari de què es tracti.
Article 29. Determinació inicial de pensions especials de
guerra.
U. Les pensions que es meritin durant l’any 1987 a
l’empara de la Llei 5/1979, de 18 de setembre, es fixen en
21.511 pessetes mensuals íntegres.
Dos. Les pensions que es meritin durant l’any 1987 a
l’empara de la Llei 35/1980, de 26 de juny, es fixen en les
quanties següents:
a) La percepció corresponent a la pensió de mutilació, en la que resulti d’aplicar els percentatges establerts
per a cada grau d’incapacitat a la quantitat de 338.634
pessetes íntegres anuals.
b) La percepció corresponent a la remuneració
bàsica, la remuneració substitutiva de triennis i les remuneracions suplementàries en compensació per retribucions no percebudes, en 913.000 pessetes íntegres anuals,
amb dret a dues mensualitats extraordinàries de 76.108
pessetes íntegres.
c) La pensió de viduïtat, en 21.511 pessetes íntegres
mensuals.
Tres. Les pensions que es meritin durant l’any 1987 a
l’empara de la Llei 6/1982, de 29 de març, es fixen en les
quanties següents:
a) La percepció corresponent a la retribució bàsica,
en 487.963 pessetes íntegres anuals.
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b La pensió de viduïtat, en 21.511 pessetes íntegres
mensuals.
Quatre. Les pensions que es meritin durant l’any
1987 a l’empara del Reial decret 670/1976, de 5 de març, es
fixen en la quantia que resulti d’aplicar els percentatges
establerts per a cada grau d’incapacitat a la base de
405.734 pessetes íntegres anuals.
Cinc. Les pensions que es meritin durant l’any 1987 a
l’empara del títol II de la Llei 37/1984, de 22 d’octubre, es
fixen en la quantia que es determini per a les pensions
mínimes del règim general de la Seguretat Social, ateses
les circumstàncies familiars i d’un altre tipus del drethavent, en el cas de pensions a causants. En el cas de pensions a familiars, aquesta quantitat es pren com a base per
a la liquidació corresponent.
Article 30. Pagues extraordinàries.
Les pagues extraordinàries de pensions de classes
passives són dues a l’any, per un import cadascuna d’una
mensualitat de la pensió de què es tracti, i es meriten el
dia 1 dels mesos de juny i desembre, amb referència a la
situació i drets del seu titular en aquestes dates, excepte
en els casos següents:
a) En el de la primera paga extraordinària a partir de
l’arrencada de la pensió i en el de la primera paga extraordinària a partir de la rehabilitació en el cobrament de la
pensió per part del pensionista que hagi cessat en aquest
per qualsevol circumstància, casos en què la paga es
merita d’acord amb el que disposa el paràgraf anterior
però en una quantia proporcional al temps transcorregut
entre l’arrencada o rehabilitació i la data de la meritació.
b) En la mort del pensionista o pèrdua de dret al
cobrament de la pensió per part d’aquell per qualsevol
circumstància, casos en què la paga extraordinària es
merita en aquests moments amb referència a la situació i
drets de l’interessat llavors, però en una quantia proporcional al temps transcorregut des del dia primer del mes
de juny o desembre immediatament anterior al de la mort
o pèrdua del dret al cobrament.
En el supòsit de mort, els havers corresponents s’abonen als hereus per dret civil del pensionista com a havers
relictes.
Capítol III
Limitacions en l’assenyalament inicial de pensions
públiques
Article 31. Limitació de l’assenyalament inicial de
pensions públiques.
U. L’import de l’assenyalament inicial de les diferents
pensions públiques està limitat, durant l’any 1987, per les
regles expresses en aquest article, que han d’aplicar
cadascun dels organismes o entitats responsables del seu
pagament i de la seva administració.
Dos. Aquest import no pot superar la quantia de
187.950 pessetes íntegres mensuals. Aquesta quantitat
s’entén referida a una mensualitat ordinària, i sense perjudici dels pagaments extraordinaris que puguin correspondre, que han de ser de la mateixa quantia que les ordinàries, sumada, si s’escau, a l’import íntegre de les altres
pensions públiques percebudes pel titular de l’assenyalament inicial.
A aquest efecte, s’ha de determinar l’import íntegre de
l’assenyalament inicial de la pensió o pensions de què es
tracti i, si s’escau, una vegada calculat el valor econòmic
conjunt d’aquest import amb el de les altres pensions
públiques que estigui percebent el titular de l’assenyalament inicial al moment d’aquest, s’ha de minorar o suprimir l’assenyalament fins a absorbir la quantia de la dife-
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rència entre l’import íntegre mensual del conjunt de les
anteriors pensions públiques i les noves i el del màxim de
percepció establert al paràgraf anterior d’aquest mateix
número. En cap cas, llevat del que preveu el paràgraf
segon del número 4 d’aquest article, s’ha d’aplicar cap
reducció a l’import de les pensions públiques anteriorment percebudes pel titular de què es tracti, en funció de
l’assenyalament inicial d’una o altra pensions noves i del
límit màxim de percepció.
La minoració o supressió de l’import de l’assenyalament inicial de pensions públiques no significa de cap
manera una minva o perjudici dels drets annexos al reconeixement de la pensió diferents al del cobrament
d’aquesta.
Tres. En el supòsit que, si s’ha limitat o suprimit l’import de l’assenyalament inicial d’alguna pensió d’acord
amb el que disposa el número 2 precedent, amb posterioritat a l’aplicació del límit corresponent, s’alteri, per qualsevol circumstància, la quantia o composició de les altres
pensions públiques percebudes per un titular determinat,
s’han de revisar d’ofici o a instància de part, amb efectes
del primer dia del mes següent a aquell en què s’hagi produït l’alteració, les minoracions o supressions que es
puguin haver efectuat.
Quatre. Els assenyalaments inicials de pensions
públiques que es puguin efectuar respecte de titulars que
estiguin percebent, al moment de practicar-los, altres pensions públiques alienes al règim o sistema de previsió
dels organismes o entitats gestores que els hagin efectuat, tenen caràcter provisional si l’organisme o entitat
responsable no ha pogut comprovar fefaentment al temps
de l’assenyalament inicial la realitat de la quantia o la
naturalesa de les altres pensions percebudes pel titular
d’aquell, fins que, practicades les comprovacions oportunes, siguin elevats a definitius.
Igualment són provisionals els assenyalaments inicials
de pensió que es puguin efectuar en els supòsits en què
una mateixa persona causi simultàniament drets en dos o
més dels règims o sistemes de previsió enumerats a l’article 27 d’aquesta Llei i els organismes i entitats responsables no puguin conèixer al moment de l’assenyalament la
quantia i naturalesa de les altres pensions que puguin correspondre al drethavent perquè encara no s’han resolt els
oportuns expedients administratius. En aquests casos, una
vegada determinats els drets passius de la persona de què
es tracti en cada cas dels diferents règims o sistemes i elevats a definitius els assenyalaments provisionals que s’hagin pogut efectuar, si la quantia conjunta de les pensions
públiques excedeix, en còmput mensual, les 187.950 pessetes íntegres, entenent aquesta quantitat en els termes
exposats al número 2 anterior, l’import de cadascuna es
redueix en la proporció respectiva a la quantia de l’excés i
a la de cadascuna de les pensions.
La regularització definitiva dels assenyalaments provisionals que es puguin efectuar en els dos supòsits esmentats amb anterioritat, comporten, si s’escau, l’exigència
del reintegrament del que el seu titular ha percebut indegudament. Aquest reintegrament es pot practicar amb
càrrec a les successives mensualitats de pensió.
En tot cas, els assenyalaments inicials efectuats en
supòsits de concurrència de pensions públiques pròpies
i alienes estan subjectes a revisió o inspecció periòdica.
Cinc. Les pensions extraordinàries del règim de classes passives de l’Estat originades com a conseqüència
d’actes terroristes i les pensions d’aquest mateix règim de
previsió millorades a l’empara del Reial decret llei 19/1981,
de 30 d’octubre, es troben exemptes de l’aplicació de les
normes limitadores expressades en els números anteriors
d’aquest mateix article.
En el supòsit de l’assenyalament inicial d’alguna o
algunes pensions públiques a favor d’una persona determinada que estigui percebent alguna pensió de les esmen-
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tades al paràgraf precedent, sí que s’ha de tenir en compte
l’existència del límit màxim de percepció, exclusivament
respecte de la nova o noves pensions o de les anteriors no
exceptuades pel paràgraf anterior que hi pugui haver.
Capítol IV
Revaloració i modificació dels valors de pensions
públiques per a l’any 1987
Article 32. Revaloració i modificació dels valors de
pensions públiques per a l’any 1987.
U. La revaloració de pensions públiques per a l’any
1987 s’ha d’ajustar a les regles expressades en aquest
article, que han d’aplicar cadascun dels organismes o
entitats responsables del seu pagament i la seva administració.
Dos. Les pensions abonades pel règim de classes
passives de l’Estat i per la Mutualitat Nacional de Previsió
de l’Administració Local, experimenten el 1987 un increment del 5 per 100 respecte de les quanties percebudes a
31 de desembre de 1986, llevat de les excepcions que contenen els articles següents d’aquest capítol i que els siguin
expressament aplicables.
Tres. Les pensions de la Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració Local per al càlcul de les quals
s’hagi pres en consideració un haver regulador superior
al que deriva de l’aplicació estricta de la base reguladora
normalitzada, coincident amb les bases de cotització respectives vigents el 1986, només es revaloren en la quantia
necessària perquè la pensió assoleixi l’import que li correspondria si s’apliqués la base normalitzada esmentada.
Quatre. Les pensions abonades pel sistema de la
Seguretat Social experimenten el 1987, respecte a les
quanties percebudes el 31 de desembre de 1986, els increments que s’esmenten a continuació, llevat de les excepcions que contenen els articles posteriors d’aquest capítol
i que siguin expressament aplicables:
a) Les pensions causades a l’empara de la legislació
vigent amb anterioritat a la Llei 26/1985, de 31 de juliol, de
mesures urgents per a la racionalització de l’estructura i
de l’acció protectora de la Seguretat Social, experimenten
un increment mitjà del 5 per 100.
b) Les pensions causades de conformitat amb la dita
Llei 26/1985 experimenten un increment del 5 per 100,
equivalent a l’evolució prevista de l’índex de preus al consum del 5 per 100.
Cinc. D’acord amb el que estableixen la disposició
addicional 5a de la Llei 74/1980, de 29 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a 1981, i la disposició
addicional 21 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a 1985, les pensions
de les mutualitats integrades en el Fons Especial de la
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat experimenten l’1 de gener de 1987 una reducció respecte dels
imports percebuts el 31 de desembre de 1986:
a) Del 20 per 100 de la diferència entre la quantia
percebuda el 31 de desembre de 1984 i la que correspondria el 31 de desembre de 1973, quan hagin estat causades abans d’aquella data.
b) Del 20 per 100 de la diferència entre la quantia corresponent a 31 de desembre de 1978 i la que correspondria el 31 de desembre de 1973, quan hagin estat causades després del 31 de desembre de 1984.
No experimenten cap variació en l’import les pensions
de les esmentades mutualitats integrades que el 31 de
desembre de 1986 ja hagin assolit les quanties corresponents al 31 de desembre de 1973.
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Sis. Les pensions abonades amb càrrec als règims o
sistemes de previsió, enumerats al capítol I d’aquest títol
i no esmentades als dos números anteriors d’aquest article, experimenten el 1987 la revaloració que sigui procedent segons la seva normativa peculiar sobre les quanties
percebudes a 31 de desembre de 1986, llevat de les excepcions que contenen els articles següents d’aquest capítol
i que els siguin expressament aplicables.
Article 33.

Pensions no revalorables per a l’any 1987.

U. En cap cas no experimenten una revaloració el
1987 les pensions abonades amb càrrec a qualssevol dels
règims o sistemes de previsió enumerats al capítol I
d’aquest títol, l’import íntegre mensual dels quals, sumat,
si s’escau, a l’import íntegre mensual de les altres pensions
públiques percebudes pel seu titular, excedeixi les 187.950
pessetes íntegres en còmput mensual, quantitat que s’entén en els termes exposats al primer paràgraf del número
dos de l’article 31 precedent.
S’exceptuen de l’aplicació d’aquesta norma les pensions
extraordinàries del règim de classes passives de l’Estat, originades en actes terroristes, així com les pensions millorades a l’empara del Reial decret llei 19/1981, de 30 d’octubre.
Dos. Tampoc no experimenten una revaloració el
1987 les pensions públiques següents:
a) Les pensions de classes passives causades a l’empara de la Llei 46/1977, de 15 d’octubre, per personal incorporat a les forces d’ordre públic des del dia 18 de juliol de
1936, d’acord amb la disposició transitòria 2a de la Llei
37/1984, de 22 d’octubre.
b) Les pensions de classes passives reconegudes a
favor dels caminers de l’Estat i causades abans de l’1 de
gener de 1985, a excepció d’aquelles el titular de les quals
només percebi aquesta pensió com a tal caminer.
c) Les pensions d’orfandat a què es refereix el paràgraf 2n, 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’article
4, número 2, de la dita Llei 5/1979.
d) Les pensions d’orfandat a què es refereix el paràgraf 2n de l’article 17 de la Llei 35/1980, de 26 de juliol,
afegit per l’article 3r de la Llei 42/1981, de 28 d’octubre.
e) Les pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa quan entrin en concurrència
amb altres pensions públiques.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan la
suma de totes les pensions concurrents i les de l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa esmentada, una
vegada revalorades aquelles, sigui inferior a les quanties
fixes que s’assenyalin per al SOVI per reglament, calculades les unes i les altres en còmput anual, la pensió del
SOVI es revalora en el seu import igual a la diferència
resultant. Aquesta diferència no té caràcter consolidable, i
és absorbible amb qualsevol increment que puguin experimentar les percepcions de l’interessat, ja sigui en concepte de revaloracions o per reconeixement de noves
prestacions de caràcter periòdic.
f) Les millores sobre les prestacions bàsiques establertes a la Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració Local i els havers reguladors per determinar el valor
del capital assegurança de vida.
Article 34. Limitació de l’import de la revaloració per a
l’any 1987 de les pensions públiques.
U. L’import de la revaloració per a l’any 1987 de les
pensions públiques a les quals sigui aplicable aquesta de
conformitat amb les normes anteriors, no pot determinar
per a aquestes, una vegada revalorades, un valor íntegre
mensual superior a 187.950 pessetes, i aquesta quantitat
s’entén referida a una mensualitat ordinària en els termes
expressats al primer paràgraf del número dos de l’article
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trenta-u precedent, sumada, si s’escau, a l’import mensual íntegre ja revalorat de les altres pensions públiques
percebudes pel seu titular.
Dos. A aquest efecte, s’ha de determinar l’import de
les pensions revalorades per a l’any 1987 i, si s’escau, una
vegada calculat el valor econòmic conjunt d’aquest import
amb el de les altres pensions públiques percebudes pel
seu titular ja revalorat, s’ha de minorar la quantia de la
revaloració fins a absorbir la diferència entre la quantia
integra conjunta de totes les pensions públiques de què
es tracti, en termes mensuals, i l’import del màxim de percepció esmentat al número anterior.
Tres. Aquesta absorció s’ha de fer en cadascuna de
les pensions de què es tracti de manera proporcional a la
quantia de l’excés que hi hagi hagut sobre l’import del
màxim de percepció i el del valor de cadascuna de les
pensions en el conjunt de percepcions del seu titular en
aquest concepte. Per a això, cada entitat o organisme
pagador ha de determinar un límit màxim de percepció
mensual per a les pensions al seu càrrec, que ha de consistir en una xifra que mantingui amb la quantia de 187.950
pessetes mensuals íntegres la mateixa proporció que les
pensions al seu càrrec mantinguin amb el conjunt total de
pensions públiques que percebi el seu titular.
Aquest límit (L) s’obté mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
T x 187.950 pessetes mensuals,
L = –––
P
en què P és el valor íntegre mensual assolit el 31 de
desembre de 1986 per la pensió o pensions a càrrec de
l’organisme o entitat de què es tracti i T, el resultat d’afegir
a la xifra anterior el valor íntegre en termes mensuals de
les altres pensions públiques en el mateix moment.
Quatre. El que disposa el número quatre del precedent article trenta-u és igualment aplicable als acords de
revaloració de pensions en els supòsits i les circumstàncies que s’hi estableixen i referits en aquest cas a la revaloració de pensions ja percebudes.
Cinc. Les pensions extraordinàries del règim de classes passives de l’Estat originades en actes terroristes i les
pensions del mateix règim millorades a l’empara del Reial
decret llei 19/1981, de 30 d’octubre, estan exemptes de les
normes limitadores que preveu aquest article.
En el supòsit que, juntament amb algunes d’aquestes
pensions, una persona determinada percebi a 31 de
desembre de 1986 alguna o algunes altres pensions públiques, les normes limitadores esmentades sí que són aplicables respecte d’aquestes últimes.
Capítol V
Complements per a mínims
Article 35. Limitacions per al reconeixement de
complements per a mínims en pensions de classes
passives i de la Mutualitat Nacional de Previsió de
l’Administració Local.
U. En els termes que es determinin per reglament,
tenen dret a percebre els complements econòmics necessaris per a assolir la quantia mínima de les pensions que
estableixi per a l’any 1987 el Govern de la Nació els pensionistes del règim de classes passives de l’Estat i de la
Mutualitat Nacional de Previsió d’Administració Local la
unitat familiar dels quals no percebi durant el dit exercici
rendes per un import superior a 567.000 pessetes anuals.
A aquest efecte es defineixen els conceptes d’unitat familiar i renda d’acord amb la legislació reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Es presumeix que hi concorren els requisits indicats
quan la unitat familiar de l’interessat hagi percebut durant
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l’any 1986 rendes per una quantia igual o inferior a 540.000
pessetes anuals. Aquesta presumpció es pot destruir, si
s’escau, per les proves obtingudes per l’Administració.
Dos. Els acords que durant l’any 1987 s’adoptin
quant a concessió de complements econòmics sobre la
base de declaracions de l’interessat tenen caràcter provisional fins que no es comprovi la realitat o efectivitat del
que s’ha declarat.
En tot cas, són revisables periòdicament, a instància
de l’interessat o d’ofici per l’Administració, els acords de
concessió de complements econòmics que es puguin
adoptar durant l’any 1987.
Article 36. Limitacions per al reconeixement de pensions
inferiors a la mínima, en el sistema de la Seguretat
Social.
U. En els termes que es determinin per reglament,
tenen dret a percebre els complements necessaris per a
assolir la quantia mínima de pensions els pensionistes de
la Seguretat Social que no percebin rendes de capital i/o
treball personal o que, tot i percebre-les, no excedeixin
les 500.000 pessetes a l’any.
No obstant això, els pensionistes de la Seguretat
Social que percebin rendes pels conceptes indicats en una
quantia superior a la xifra assenyalada a l’apartat anterior
tenen dret a un complement per mínims quan la suma en
còmput anual d’aquests ingressos i dels corresponents a
la pensió ja revalorada sigui inferior a la suma de 500.000
pessetes més l’import en còmput anual de la quantia
mínima fixada per a la classe de pensió de què es tracti.
En aquest cas, el complement per mínim consisteix en la
diferència entre els imports de les dues sumes.
Als efectes de garantia de complement de mínim,
s’equiparen a rendes de treball els complements de pensió no revalorables atorgats per empreses públiques, en
virtut de conveni col·lectiu o norma similar, als treballadors que, per reestructuració de l’empresa, ajust de plantilla o un cas similar, anticipen l’edat de jubilació.
Dos. Es presumeix que hi concorren les circumstàncies del número anterior respecte a les pensions que
durant l’exercici del 1985 hagin percebut pels conceptes
indicats quantitats superiors a 500.000 pessetes, excepte
que hi hagi prova que durant l’any 1986 no van percebre
ingressos superiors a la quantitat indicada, prova que es
considera vàlida si no es resol en contrari en el termini de
tres mesos a partir de la data de presentació d’aquella.
Tres. Als efectes previstos al número u d’aquest article, els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin
reconegut complement per mínims i hagin percebut
durant el 1986 renda de capital i/o treball personal que
excedeixin les 500.000 pessetes estan obligats a presentar abans de l’1 de març de 1987 una declaració expressiva de la quantia d’aquestes rendes.
L’incompliment d’aquesta obligació dóna lloc al reintegrament de les quantitats indegudament percebudes
pel pensionista amb els efectes i en la forma que es determinin per reglament.

Títol IV
De les operacions financeres
Capítol I
Quantia i límit dels avals
Article 37.

Quantia i destinació dels avals.

U. L’import dels avals que hagi de prestar l’Estat
durant l’exercici de 1987, per operacions de crèdit exterior de qualsevol naturalesa, no poden excedir els 75.000
milions de pessetes.
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No s’imputa a aquest límit l’import dels avals que es
prestin per motiu del refinançament o substitució d’operacions de crèdit que impliquin la cancel·lació d’avals
anteriorment concedits.
Dos. S’autoritza la concessió de garanties per part de
l’Estat durant l’exercici de 1987 als organismes o entitats
següents i pels imports que s’indiquen per a cadascun:
a) A l’Institut Nacional d’Indústria, quant a operacions
d’endeutament interior durant l’any 1987, per un import
màxim de 50.000 milions de pessetes.
b) A la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, quant
a operacions d’endeutament interior durant l’any 1987, per
un import màxim de 45.000 milions de pessetes.
c) A la societat estatal per a l’«Exposición Universal
Sevilla 92, Sociedad Anónima», quant a operacions d’endeutament interior durant l’any 1987, per un import màxim
de 2.000 milions de pessetes.
Tres. S’autoritza l’Institut Nacional d’Indústria a
prestar avals en l’exercici de 1987, en relació amb les
operacions de crèdit que concertin les societats mercantils en el capital de les quals participa, fins a un límit
màxim de 200.000 milions de pessetes.
Quatre. S’autoritza l’Institut Nacional d’Hidrocarburs
a prestar avals en l’exercici de 1987, en relació amb les
operacions de crèdit que concertin les societats mercantils en el capital de les quals participa, fins a un límit
màxim de 15.000 milions de pessetes.
Cinc. La Societat Mixta de Segon Aval, establerta pel
Reial decret 874/1981, de 10 d’abril, pot atorgar fiances,
avals en forma solidària i subsidiària i refiançament en
suport de les petites i mitjanes empreses, tot això fins a
un import màxim de 10.000 milions de pessetes sobre
operacions de crèdit que a favor d’aquestes empreses es
concertin a l’interior durant l’exercici de 1987.
L’Institut de Crèdit Oficial ha de compensar la Societat
Mixta de Segon Aval per les indemnitzacions que hagi fet
efectives com a conseqüència dels avals prestats a les
societats de garantia recíproca i a les petites i mitjanes
empreses.
L’Estat ha de compensar l’Institut de Crèdit Oficial dels
menyscaptes que pateixi com a conseqüència del que
estableix aquest número.
Sis. Es fixa en 85.000 milions de pessetes el límit
màxim fins al qual el Tresor Públic ha de respondre subsidiàriament pels crèdits i avals concedits durant l’exercici
de 1987, per les entitats de crèdit oficial, en virtut del que
preveuen l’article 4 de la Llei 21/1982, de 9 de juny, i els
articles 9 i 11 de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre mesures de reconversió i reindustrialització.
Set. Es faculta el ministre d’Economia i Hisenda per
determinar la comissió que ha de percebre el Tresor Públic
com a contraprestació del risc assumit en virtut dels crèdits
i avals a què fan referència els números u i dos anteriors.
Aquesta comissió s’ha de fer efectiva en el moment
de la constitució del crèdit avalat, i no pot sobrepassar el
2 per 100 del total del crèdit esmentat. Aquesta comissió
té aplicació pressupostària.
Vuit. El volum d’avals atorgats per l’Institut Nacional
d’Indústria i l’Institut Nacional d’Hidrocarburs en aplicació del que disposen els apartats anteriors, així com la
resta de variacions en aquests, s’han de comunicar periòdicament al Ministeri d’Economia i Hisenda i a les comissions de pressupostos del Congrés i del Senat.
Capítol II
Deute públic
Article 38. Límit i classe de l’autorització.
U. a) S’autoritza el Govern perquè, a proposta del
Ministeri d’Economia i Hisenda, tant a l’interior com a l’ex-
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terior, procedeixi a emetre deute de l’Estat i del Tresor,
negociable o no negociable, així com a contraure préstecs
amb institucions financeres, amb la limitació que el saldo
viu d’aquestes operacions a 31 de desembre de 1987,
segons resulta de la definició continguda als apartats
següents d’aquest número, no superi el corresponent saldo
a 1 de gener de 1987 en més d’1 bilió 410.000 milions de
pessetes. Aquest límit és efectiu en acabar l’exercici, i es
pot sobrepassar en el curs d’aquest, i queda automàticament revisat per l’import de les modificacions netes de crèdits pressupostaris corresponents als capítols I a VIII.
Les emissions de cèdules per a inversions, englobades en el límit general anterior i destinades a finançar la
dotació del Tresor al crèdit oficial, estan subjectes a la limitació addicional que el seu saldo en circulació a 31 de
desembre de 1987 no superi el corresponent saldo a 31 de
desembre de 1986 en més de 35.000 milions de pessetes.
b) El conjunt de deutes de l’Estat i del Tresor i préstecs, a què es refereix el límit que conté l’apartat a) anterior, està format pel saldo d’emprèstits, préstecs rebuts
d’ens del sector públic, préstecs a mitjà i llarg termini
rebuts de fora del sector públic i préstecs rebuts i altres
dèbits a curt termini fora del sector públic, del qual es
dedueixen les obligacions i bons pendents de subscripció, les obligacions i bons recollits i el saldo del compte
corrent de política monetària en el Banc d’Espanya, que
recull el producte de les emissions de pagarés del Tresor i
bons de l’Estat, realitzades amb finalitats de política monetària, anteriors a l’1 de gener de 1987.
Aquests conceptes estan determinats per la definició
que conté el Pla general de comptabilitat pública.
En el saldo viu a 1 de gener de 1987, dels conceptes
abans esmentats, queden inclosos el crèdit previst al
número 7, a), següent i el deute assumit d’acord amb el
que disposa el número 13 d’aquest article.
Dos. En l’àmbit del que disposa el número 1 d’aquest
article i de les directrius que assenyali el Govern, s’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda a:
a) Prosseguir la realització d’operacions d’endeutament en les modalitats i amb les característiques autoritzades per les disposicions legals vigents en el moment de
l’aprovació d’aquesta Llei.
b) Realitzar, en el marc de la legislació fiscal vigent,
operacions d’endeutament d’acord amb noves modalitats
aconsellables amb vista a una reducció de costos financers o a altres fins generals de la política econòmica del
Govern, adaptant-se, sempre que sigui necessari, a les
pràctiques financeres que sorgeixin de l’evolució dels
mercats financers nacionals i estrangers.
c) Procedir, a l’empara del que disposen les respectives normes d’emissió o contractació, al reemborsament anticipat d’emissions de deute de l’Estat o del Tresor o de crèdits rebuts, o a la revisió d’alguna de les
seves condicions, quan la situació del mercat o altres circumstàncies ho aconsellin.
d) Concertar operacions voluntàries de bescanvi,
conversió, pròrroga, intercanvi financer i altres d’anàlogues que suposin modificacions de qualssevol condicions
de les emissions de deute de l’Estat i del Tresor o dels
préstecs contractats, referides tant a les operacions d’endeutament ja existents com a les que es puguin contractar
en virtut d’aquesta Llei.
e) Habilitar en la secció de deute públic els crèdits o
ampliacions de crèdits necessaris per fer front als reemborsaments contractuals o anticipats de les emissions de
deute o de les operacions de crèdit. En aquesta autorització s’inclouen els crèdits necessaris per amortitzar les
emissions de deute de l’Estat i del Tresor realitzades, fins
al 31 de desembre de 1986, amb finalitats de política
monetària i el producte de les quals va quedar ingressat
en el compte del Banc d’Espanya esmentat al número u,
b) anterior i adscrit inicialment a aquesta amortització.
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Tres. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del
ministre d’Economia i Hisenda:
a) Disposi, quan ho aconsellin necessitats de control
monetari, que part o la totalitat del producte de l’emissió
de deute negociable de l’Estat o del Tresor, o dels préstecs
contrets, es destini a l’amortització parcial o total dels crèdits especials del Banc d’Espanya disposats per les lleis
74/1980, de 29 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a 1981; 44/1981, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1982; 5/1983, de 29 de
juny, de mesures urgents en matèria pressupostària,
financera i tributària; 50/1984, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1985; 46/1985, de 27 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1986,
i pel número set, punt a) d’aquest article.
b) Disposi del saldo del compte del Tresor en el Banc
d’Espanya, esmentat al número u, punt b), anterior, bé per
a l’amortització dels crèdits esmentats a l’apartat a) anterior, bé per al seu traspàs al compte ordinari del Tresor en
el Banc d’Espanya.
Quatre. a) El deute de l’Estat i del Tresor, a què es
refereixen els números u a tres anteriors, pot estar representat per anotacions en compte, per títols valors o per
qualsevol altre document que formalment el reconegui.
b) S’autoritza el Govern a dictar les disposicions
necessàries per implantar el sistema d’instrumentació del
deute públic en anotacions en compte i regular les transaccions basades en aquestes anotacions.
c) S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda perquè, en el marc de la regulació aprovada pel Govern,
modifiqui la forma d’instrumentació de les emissions de
deute de l’Estat i del Tresor ja en circulació o que s’emetin
en virtut del que disposa aquesta Llei.
d) En la subscripció i transmissió del deute negociable de l’Estat i del Tresor només és preceptiva la intervenció del fedatari públic quan aquella estigui representada per títols valors. Se n’exceptuen, tanmateix, les
operacions amb pagarés del Tresor i aquelles altres en
què els títols valors s’extingeixin com a conseqüència de
les modificacions previstes a la lletra c) anterior.
Cinc. El producte, l’amortització i les despeses per
interessos i per conceptes connexos de les emissions de
deute de l’Estat i del Tresor i dels préstecs derivats als
números u a tres, amb exclusió de les cèdules per a inversions, s’han d’aplicar al pressupost de l’Estat.
Sis. S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda
perquè:
A) Assenyali el tipus d’interès, condicions, representació (títols valors, anotacions comptables o un altre document que formalment la reconegui) i altres característiques de les operacions d’endeutament que es facin a
l’empara d’aquest article i formalitzi, si s’escau, en representació de l’Estat, aquestes operacions.
B) Per a la col·locació de les emissions negociables
de deute de l’Estat i del Tresor, que preveu aquesta Llei,
recorri a qualsevol tècnica que no comporti una desigualtat d’oportunitats per als potencials adquirents d’aquestes. En particular pot:
a) Cedir l’emissió, durant un període prefixat de
subscripció a un preu únic preestablert.
b) Cedir l’emissió a un preu únic per a totes les subscripcions realitzades en un termini prefixat, i anunciar
preus únics diferents per a terminis successius fins a la
total col·locació de l’emissió.
c) Subhastar l’emissió adjudicant els títols als preus
específics
oferts en la subhasta o a un o diversos preus mitjans
derivats dels anteriors, de conformitat, en tot cas, amb
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regles que s’han de fer públiques abans de la celebració
de la subhasta.
d) Vendre l’emissió, al llarg d’un termini obert directament en borsa i, en el cas dels títols materialitzats en
anotacions en compte, en altres mercats organitzats.
La col·locació d’una emissió es pot fragmentar en el
temps, així com en la quantia, i els diferents fragments es
poden col·locar de conformitat amb tècniques d’emissió
diverses.
C) Cedeixi part o la totalitat d’una emissió al Banc
d’Espanya a un preu convingut, amb destinació al seu
manteniment en la cartera d’aquesta institució o la cessió
ulterior per part d’aquesta, seguint, en aquest cas, els
mateixos principis continguts a l’apartat B).
D) Determini els que han de tenir, si s’escau, la consideració d’agents col·locadors de les emissions negociables de deute de l’Estat i del Tresor i assenyali, si és procedent, les comissions que s’han d’abonar a aquests.
Set. a) El crèdit concedit pel Banc d’Espanya al Tresor Públic, durant l’exercici de 1986, es consolida, amb
efecte del dia 1 de gener de 1987 i per la mateixa quantia,
en un crèdit del Banc esmentat al Tresor de la naturalesa
prevista a l’article 21 del Decret llei 18/1962, de 7 de juny.
b) El Tresor Públic, per atendre les seves necessitats
financeres durant l’exercici de 1987, pot disposar de crèdits sense interès del Banc d’Espanya fins al 12 per 100 de
les despeses aprovades per aquesta Llei per als capítols I
a VIII, tots dos inclosos, del pressupost de l’Estat per a
1987.
Aquests crèdits no són computables a efectes del límit
previst al número u, punt a), d’aquest article.
Vuit. S’autoritza els organismes que figuren a l’annex
II d’aquesta Llei a concertar operacions de crèdit durant
l’any 1987 pels imports nets que per a cadascun figuren
a l’annex esmentat, i, en forma anàloga al que preveu el
número dos d’aquest article, poden refinançar, modificar
i substituir operacions d’endeutament concertades en
exercicis anteriors, concertar operacions d’intercanvi
financer o procedir al reemborsament anticipat d’operacions de crèdit, sempre que ho autoritzi el Govern, a proposta del ministre d’Economia i Hisenda, amb habilitació, si s’escau, dels corresponents crèdits en el pressupost
respectiu.
Nou. El Govern ha de donar compte a les comissions
de pressupostos del Congrés i del Senat de totes i cadascuna de les autoritzacions de crèdit realitzades a l’empara
del que conté aquest article.
Deu. Els centres de l’Administració de l’Estat que
tenen al seu càrrec la gestió de despeses relatives a deute
de l’Estat o assumit per aquest, encara que el que s’ha
assumit sigui únicament la càrrega financera, han de
remetre a la Direcció General del Tresor i Política Financera i a les comissions de pressupostos del Congrés dels
Diputats i del Senat, mensualment, informació sobre els
pagaments efectuats el mes precedent, trimestralment,
sobre la situació del deute el dia primer del trimestre i, al
començament de cada any, sobre previsió de despeses
financeres i amortitzacions per a l’exercici.
Onze. Els reemborsaments que facin les autopistes
de peatge dels préstecs que el Fons de Finançament Exterior d’Autopistes els hagi concedit i l’excedent que el 31
de desembre de 1986 quedi del Fons anterior s’han d’ingressar al capítol VIII del pressupost.
El deute contret abans del 31 de desembre de 1986 per
dotar el Fons de Finançament Exterior d’Autopistes s’ha
de reemborsar amb càrrec als crèdits del pressupost.
Dotze. S’autoritza el Govern perquè contregui deute
exterior en 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 per un import igual al contravalor en pesse-
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tes de 3.501,05 dòlars USA, així com en aplicació del Conveni d’amistat, defensa i cooperació amb els Estats Units
d’Amèrica, de juliol de 1982, per un import màxim igual al
contravalor en pessetes de 1.156 milions de dòlars USA.
Aquest deute no es computa a efectes del límit establert al número u, punt a), d’aquest article.
Tretze. L’Estat assumeix, amb data 1 de gener de
1987, el deute corresponent a l’emissió d’obligacions i crèdits de l’Institut Nacional d’Indústria, per un import de
100.000 milions de pessetes, en els termes que s’indiquen
a l’annex III d’aquesta Llei.
El deute de l’Institut Nacional d’Indústria corresponent
a les emissions d’obligacions i crèdits la càrrega dels quals
assumeix l’Estat conserva totes les seves característiques.
L’import del deute assumit en virtut del que disposa el
paràgraf anterior es converteix en aportació de l’Estat per
incrementar el fons patrimonial de l’Institut Nacional d’Indústria.
Capítol III
Dotació i compensació del Tresor al crèdit oficial
Article 39. Autoritzacions globals i supòsits especials.
U. La dotació global del Tresor al crèdit oficial en
l’exercici de 1987 pot assolir la xifra de 35.000 milions de
pessetes, exceptuant-ne el Fons d’Ajuda al Desenvolupament.
Dos. a) A la dotació assenyalada al número anterior s’han d’afegir les quantitats que expressament aprovin les Corts Generals per a la concessió de crèdits de l’Estat espanyol a altres estats o institucions estrangeres,
l’execució dels quals es canalitza a través de l’Institut de
Crèdit Oficial.
b) La dotació per al préstec del Regne d’Espanya al
Regne del Marroc, establerta per la Llei 13/1984, de 9 de
maig, s’afegeix en la part no utilitzada a la dotació global
del Tresor per a 1987, i es pot ampliar fins al límit necessari, en funció de la variació de la cotització de la pesseta
davant el dòlar USA, en anar-se instrumentant la dita operació de préstec.
Tres. La dotació al Fons d’Ajuda al Desenvolupament,
prevista a l’article 7 del Reial decret llei 16/1976, de 24
d’agost, és de 25.000 milions de pessetes per a 1987. La
instrumentació i l’administració de les operacions amb
càrrec a aquest les ha de dur a terme l’Institut de Crèdit
Oficial amb comptabilització separada de la resta de les
seves operacions.
Quatre. L’Estat ha de compensar l’Institut de Crèdit
Oficial per les pèrdues que el 1987 origini el finançament
de crèdits a l’exportació establert pel Reial decret llei
6/1982, de 2 d’abril, així com les pèrdues que durant
aquest s’originin per les quantitats que, superant els
70.000 milions de pessetes durant els anys 1983 i 1984, es
van destinar per al mateix finançament, segons les respectives lleis de pressupostos.
Cinc. L’Estat ha de reemborsar a l’Institut de Crèdit
Oficial per les quantitats anticipades per al pagament de
la subvenció 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.
Sis. El Govern, abans de finalitzar l’exercici de 1987,
ha de procedir a integrar en la comptabilitat pressupostària totes les operacions del Tresor relacionades amb el crèdit oficial transformant les dotacions del Tresor en préstecs de l’Estat a l’Institut de Crèdit Oficial, i a formalitzar
com a préstecs imputats al capítol VIII les dotacions del
Tresor corresponents a l’exercici de 1987.
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Capítol IV
Límit de circulació de moneda metàl·lica
Article 40.

Límit de circulació de moneda metàl·lica.

L’import màxim de la moneda metàl·lica en circulació
durant l’exercici de 1987 es fixa en 250.000 milions de
pessetes.

Títol V
Normes tributàries
Capítol I
Impostos directes
Secció 1a

Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 41. Tipus de gravamen per a persones físiques
no residents.
Les persones físiques no residents en territori espanyol que, sense mediació d’un establiment permanent en
aquest, obtinguin rendiments sotmesos a tributació per
obligació real per l’impost sobre la renda de les persones
físiques resulten gravades d’acord amb el que disposa
l’article 17 de la Llei 5/1983, de 29 de juny.
Els tipus a què fan referència les lletres a) i c) de l’apartat u del dit article són, respectivament, del 20 i 29 per 100.
En conseqüència, el tipus del 16 per 100 recollit a l’apartat
dos del dit article passa a ser del 20 per 100.
No obstant això, els rendiments corresponents a pensions i havers passius, que no superin la quantia anual
d’1.500.000 pessetes, percebuts per persones no residents
a Espanya, sigui quina sigui la persona que hagi generat
el dret a la seva percepció, queden gravats al tipus del 8
per 100.
Així mateix queden gravats al tipus establert al paràgraf anterior els rendiments del treball de persones físiques no residents que no posseeixin la nacionalitat espanyola i que prestin els seus serveis en les missions
diplomàtiques i representacions consulars d’Espanya a
l’estranger, quan no sigui procedent l’aplicació de normes
específiques derivades dels tractats internacionals en què
Espanya sigui part.
Article 42. Correcció monetària de variacions patrimonials.
En les transmissions realitzades des de l’1 de gener
fins al 31 de desembre de 1987 de béns o elements
patrimonials adquirits amb més d’un any d’antelació a
la data d’aquelles, els possibles increments o disminucions de patrimoni a què es refereix l’article 20 de la
Llei 44/1978, de 8 de setembre, es calculen aplicant al
valor d’adquisició dels béns transmesos, determinat de
conformitat amb les normes de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, els coeficients d’actualització
següents:
Moment de l’adquisició del bé o element patrimonial:
Abans de l’1 de gener de 1979: 2,160.
En l’exercici 1979: 1,901.
En l’exercici 1980: 1,681.
En l’exercici 1981: 1,499.
En l’exercici 1982: 1,342.
En l’exercici 1983: 1,224.
En l’exercici 1984: 1,126.
En l’exercici 1985: 1,060.
En l’exercici 1986: 1,000.
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Article 43. Obligació de declarar.
Amb vigència exclusiva per a l’exercici 1987, l’apartat
u de l’article 34 de la Llei 44/1978, de 8 de setembre, queda
redactat de la manera següent:
«Estan obligats a presentar declaració:
U. Els subjectes passius que obtinguin rendiments
sotmesos a l’impost en les condicions que s’estableixin
per reglament.
Dos. No obstant això, no estan obligats a declarar els
subjectes passius que tinguin ingressos bruts inferiors a
500.000 pessetes anuals, i, si s’escau, es computen tots
els ingressos de la unitat familiar. A aquests efectes, no es
computen els rendiments de l’habitatge propi que constitueixi la residència habitual del contribuent o, si s’escau,
de la unitat familiar.»
Article 44. Deduccions de la quota.
Amb vigència exclusiva per a l’exercici de 1986, l’article 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 es
dedueixen:
A) Amb caràcter general: 17.850 pessetes.
Aquesta deducció s’incrementa, si s’escau, aplicant-hi
el coeficient que resulti de multiplicar 1,5 pel nombre de
membres de la unitat familiar, que percebin individualment rendiments nets dels compresos a les lletres a) i b)
de l’article 3r, apartat dos, d’aquesta Llei, en una quantitat
superior a 150.000 pessetes anuals, quan siguin diversos
els membres que percebin aquests rendiments.
Igualment és aplicable aquest increment quan diversos membres de la unitat familiar exerceixin conjuntament activitats empresarials o professionals en què s’hagin imputat, als efectes de l’estimació objectiva singular,
rendiments pel treball en l’activitat de què es tracti.
B)

Deducció variable.

Amb independència de la deducció que, si s’escau,
sigui procedent d’acord amb el que assenyala la lletra
anterior, les unitats familiars amb més d’un perceptor de
rendiments de treball personal dependent poden practicar, a més, la que resulti de l’aplicació de la fórmula
següent:
D = a + b (B) + c (B1 B2)
En què:
D = deducció resultant.
B = base imposable total.
B1 = resta de base imposable (B1 — B2)
B2 = segon rendiment net procedent del treball personal
dependent del segon perceptor en ordre d’importància.
Els valors dels paràmetres expressats en la fórmula
són els següents:
a = 5.000
b =    —8
c =      0,04
Les quantitats corresponents a B, B1 i B2 s’expressen
en milers de pessetes.
En cap cas aquesta deducció no pot superar les 315.000
pessetes. Quan de l’aplicació d’aquesta fórmula resulti
una quantitat negativa, la deducció és nul·la.
C) Per raó de matrimoni, sempre que els cònjuges
formin una mateixa unitat familiar: 22.050 pessetes.
D) Altres deduccions familiars:
U. Per cada fill: 16.800 pessetes.
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No es practica aquesta deducció pels fills o filles:
a) De més de vint-i-cinc anys, llevat de l’excepció del
número 4 d’aquesta lletra d).
b) Que formin part d’una altra unitat familiar.
c) Que obtinguin rendes superiors a 100.000 pessetes anuals, excepte quan integrin la unitat familiar.
Dos. Per cadascun dels ascendents que convisquin
amb el contribuent que no tinguin ingressos superiors a
500.000 pessetes anuals: 12.600 pessetes.
Tres. Per cada subjecte passiu o, si s’escau, per cada
membre de la unitat familiar d’una edat igual o superior a
setanta anys: 12.600 pessetes.
Quatre. 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
familiar, i sempre que aquests últims no tinguin rendes
superiors a 100.000 pessetes anuals, que siguin invidents,
mutilats o invàlids, físics o psíquics, congènits o sobrevinguts, 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: 42.000 pessetes.
E) En concepte de despeses de malaltia: 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 componen la unitat
familiar o d’altres que donin dret a deducció 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 mèdiques.
Aquesta deducció està condicionada a la seva justificació documental i a la indicació del nom i domicili de les
persones o entitats perceptores dels imports respectius.
F) per inversions:
U. El 10 per 100 de les primes satisfetes per raó de
contractes d’assegurances de vida, mort o invalidesa,
conjuntament o separadament, subscrits amb entitats
legalment establertes a Espanya, quan el beneficiari sigui
el subjecte passiu o, si s’escau, el membre contractant de
la unitat familiar, el seu cònjuge, ascendent o descendent,
així com les quantitats abonades amb caràcter voluntari a
monts de pietat laborals i mutualitats, quan empari, entre
altres riscos, el de mort o invalidesa.
Se n’exceptuen els contractes d’assegurança de capital diferit i mixt la durada dels quals sigui inferior a deu
anys.
Dos. a) El 15 per 100 de les quantitats satisfetes en
l’exercici de què es tracti per l’adquisició de l’habitatge
que, tot i no ser de nova construcció, 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 membres resideixi durant un termini continuat de tres anys. No
obstant això, s’entén que l’habitatge va tenir aquell caràcter quan, malgrat no haver transcorregut el dit termini, hi
concorrin les circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d’habitatge.
b) El 17 per 100 de les quantitats satisfetes en l’exercici de què es tracti per a l’adquisició o rehabilitació d’habitatges, de conformitat amb el que estableix l’article 7
del Reial decret llei 2/1985, de 30 d’abril, sobre mesures
urgents de política econòmica.
La base de deducció, prevista a les lletres a) i b) anteriors, són les quantitats satisfetes per a l’adquisició o
rehabilitació de l’habitatge, incloent-hi les despeses originades que hagin estat a càrrec de l’adquirent, excepte els
interessos, si s’escau, que són deduïbles dels ingressos,
en la forma establerta a l’article 16 d’aquesta Llei. A
aquests efectes no es computen les quantitats que consti-
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tueixen increments de patrimoni no gravats d’acord amb
el que estableix el número 9 de l’article 20 d’aquesta Llei.
Tres. El 10 per 100 de les quantitats satisfetes durant
l’exercici de què es tracti per a la subscripció de valors de
renda variable, sempre que cotitzin en borses espanyoles.
Així mateix, la deducció del 10 per 100 és aplicable a les
quantitats que, com a desemborsament efectiu, inverteixin
els treballadors d’una societat resident a Espanya per a la
subscripció de valors d’aquesta, de conformitat amb el que
disposa l’article 3 del Reial decret llei 2/1985, de 30 d’abril,
sobre mesures urgents de política econòmica.
No obstant això, no tenen la consideració de valors
aptes per practicar la deducció corresponent a aquest
número les participacions i altres valors representatius
del patrimoni o capital de les institucions d’inversió col·
lectiva.
Per gaudir de la deducció recollida en aquest apartat
és una condició indispensable 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 determinin per reglament.
La base d’aquesta deducció és la quantitat anual satisfeta, així com l’import dels drets de subscripció adquirits i
altres despeses originades per la subscripció que hagin
estat a càrrec de l’adquirent.
Quatre. a) El 20 per 100 de les inversions realitzades en l’adquisició de béns que estiguin inscrits en el
Registre general de béns d’interès cultural d’acord amb el
que disposa l’article 69.2 de la Llei 13/1985, de 25 de juny,
del patrimoni històric espanyol, sempre que el bé romangui a disposició del titular durant un període de temps no
inferior a tres anys, i es formalitzi l’obligació de comunicar la transmissió al dit Registre general de béns d’interès
cultural.
b) El 20 per 100 de l’import de les despeses de conservació, reparació, restauració, difusió i exposició dels
béns que compleixin els requisits establerts a la lletra
anterior, si no es poden deduir com a despeses fiscalment
admissibles, a l’efecte de determinar el rendiment net
que, si s’escau, sigui procedent.
La base del conjunt de les deduccions contingudes als
números anteriors, així com l’establerta al número u de la
lletra G) d’aquest article tenen 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 dos, tres i quatre a) requereix que
l’import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi el valor que
resultava de la comprovació al començament d’aquest
període, almenys en la quantia de les inversions realitzades. A aquests efectes, no es computen les plusvàlues o
minoracions de valor experimentades durant el període
de la imposició pels béns que al final d’aquest període
continuïn formant part del patrimoni del contribuent.
Cinc. Als subjectes passius per aquest impost que
exerceixin activitats empresarials, professionals o artístiques els són aplicables els incentius i estímuls a la inversió
empresarial establerts o que s’estableixin per l’impost
sobre societats amb igualtat de tipus i límits de deducció.
Els límits de deducció corresponents s’apliquen sobre
la quota líquida resultant de minorar la quota íntegra en
les deduccions assenyalades en lletres anteriors d’aquest
article, així com als números anteriors d’aquesta lletra.
G) Altres deduccions:
U. El 20 per 100 de les donacions pures i simples en
béns que formin part del patrimoni històric espanyol, que
estiguin inscrits en el Registre general de béns d’interès
cultural o inclosos en l’inventari general a què es refereix la
Llei 13/1985, de 25 de juny, de patrimoni històric espanyol,
sempre que es realitzin a favor de l’Estat i altres ens públics,
així com de les que es portin a terme a favor d’establiments,
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institucions, fundacions o associacions, fins i tot les de fet
de caràcter temporal per arbitrar fons classificades o declarades benèfiques o d’utilitat pública pels òrgans competents de l’Estat, els càrrecs de patrons, representants legals
o gestors de fet dels quals siguin gratuïts i es retin comptes
a l’òrgan de protectorat corresponent.
Dos. Per dividends percebuts, el 10 per 100 de l’import dels dividends de societats percebuts pel subjecte
passiu en les condicions que es determinin per reglament
i sempre que hagin tributat, efectivament, sense bonificació ni cap reducció per l’impost sobre societats.
Tres. Amb independència de les deduccions en la
quota previstes a les lletres A) i B) d’aquest article, per
rendiments del treball es dedueix la quantitat fixa de
21.000 pessetes. Per a unitats familiars amb més d’un perceptor de rendiments del treball, el primer perceptor en
ordre de quantia de rendiments nets té dret a la deducció
fixa de 21.000 pessetes; el segon, a l’1 per 100 dels seus
rendiments nets del treball, fins a un màxim de 10.500
pessetes, i pels altres perceptors, si s’escau, no s’aplica
cap deducció.
Quatre. L’import de les retencions i pagaments a
compte previstos a l’article 36 de la Llei, sense perjudici
del que estableix la Llei 14/1985, de 29 de maig, sobre
règim fiscal de determinats actius financers.
En general, les deduccions previstes en aquest article
no són aplicables als contribuents per obligació real,
excepte quan obtinguin rendiments per mitjà d’un establiment permanent a Espanya, cas en què els són aplicables
les previstes a l’apartat tres de la lletra F) i a l’apartat quatre de la lletra G) d’aquest article.»
Secció 2a Impost sobre societats
Article 45. Tipus de gravamen en l’impost sobre societats.
L’article 23 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de
l’impost sobre societats, queda redactat de la manera
següent:
«U. Els tipus de gravamen aplicables en l’impost
sobre societats, per als exercicis que s’iniciïn dins l’any
1987 són els següents:
a) Amb caràcter general, el 35 per 100, aplicat sobre
la base imposable quan sigui positiva.
Aquest tipus resulta igualment aplicable a les caixes
d’estalvis.
b) Les caixes rurals, mútues d’assegurances generals, cooperatives de crèdit i societats de garantia recíproca tributen al tipus del 26 per 100.
La resta de cooperatives tributen al tipus del 18 per
100. Aquest tipus no és aplicable als beneficis procedents
d’activitats realitzades per cooperatives no previstes a la
normativa sobre cooperació o als estatuts autoritzats, als
quals s’aplica el tipus general.
c) Les entitats a què es refereix l’epígraf e) de l’apartat u i de l’apartat dos de l’article 5 d’aquesta Llei tributen
al tipus del 20 per 100.
Aquest tipus no afecta els rendiments que hagin estat
objecte de retenció, que han de limitar la seva tributació,
quant a aquests, a la quantia d’aquesta.
Dos. Les entitats no residents en territori espanyol
que, sense mediació d’un 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 de gravamen són els següents:
a) El 20 per 100, amb caràcter general, quan es tracti
de rendiments, que s’apliquen sobre les quanties íntegres
meritades.
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En els casos de prestacions de serveis, assistència tècnica, despeses d’instal·lació i muntatge, derivades de
contractes d’enginyeria i, en general, d’explotacions econòmiques, realitzades a Espanya sense un establiment
permanent, el subjecte passiu ha d’aplicar el tipus del 20
per 100 a la diferència entre els ingressos íntegres i les
despeses de personal i d’aprovisionament de matèries
incorporades a les obres o treballs.
b) El 14 per 100 quan es tracti d’imports satisfets a la
seva societat matriu o dominant per les societats espanyoles vinculades, en contraprestació dels serveis de suport de
gestió rebuts, si figuren establerts contractualment i es corresponen amb la utilització efectiva dels serveis.
S’aplica el mateix criteri en relació amb les despeses
generals imputades a què es refereix l’article 13 d’aquesta
Llei, quant a la seva consideració com a renda obtinguda
per la casa matriu sense mediació d’un establiment permanent.
c) El 9 per 100 quan es tracti de rendiments derivats
d’arrendaments o utilització en territori espanyol de pel·
lícules i produccions cinematogràfiques per a la seva
explotació comercial o la seva utilització en campanyes
publicitàries.
d) El 35 per 100 quan es tracti d’increments de patrimoni, obtinguts per no residents, i hi són aplicables les
normes de determinació de la base imposable contingudes en el règim general d’obligació personal.»
Article 46. Deduccions per inversions.
Amb efectes per als exercicis que s’iniciïn dins l’any
1987, l’article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de
l’impost sobre societats, queda redactat de la manera
següent:
«U. 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 efectivament realitzin en:
a) Actius fixos materials nous, sense que es considerin com a tals els terrenys.
b) L’edició de llibres i la producció cinematogràfica
que permetin la confecció d’un suport físic, previ a la seva
reproducció industrial seriada.
c) La creació de sucursals o establiments permanents a l’estranger, així com l’adquisició de participacions
de societats estrangeres o constitució de filials directament 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 mercats i les de concurrència a fires, exposicions i altres manifestacions anàlogues, incloent-hi, en aquest cas, les celebrades a Espanya amb caràcter internacional.
e) Programes de recerca i desenvolupament de nous
productes o procediments industrials, excloent-ne qualsevol tipus de despesa en aquests conceptes no activables.
f) Béns que estiguin inscrits en el Registre general de
béns d’interès cultural, d’acord amb el que preveu l’article
69. 2 de la Llei 13/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. A aquests efectes, s’inclouen com a inversions les despeses activables previstes a l’article 71 de la
dita norma.
Dos. Són requisits per al gaudi de la deducció per
inversions:
a) Que es comptabilitzin dins l’immobilitzat les quantitats invertides, excepte per a la lletra d), del número 1
anterior.
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b) Quan es tracti d’actius fixos nous, que els elements romanguin en funcionament en l’empresa del
mateix subjecte passiu durant cinc anys, com a mínim.
Tres. Així mateix, és aplicable la deducció de 500.000
pessetes per cada persona-any d’increment de la mitjana
de plantilla experimentat durant el primer exercici iniciat
el 1987, respecte de la plantilla mitjana de l’exercici immediat anterior.
Per al càlcul de l’increment de la mitjana de plantilla
es computen persona-any, fent jornada completa, en els
termes que disposa la legislació laboral.
Quatre. Les deduccions per inversions procedents
de règims anteriors s’han d’aplicar respectant el límit
sobre quota líquida preestablert en les seves respectives
normatives.
Practicades aquestes deduccions, es poden minorar
les deduccions per les inversions assenyalades al número
u d’aquest article, sempre que no s’excedeixi un límit conjunt del 25 per 100 de la quota líquida de l’exercici.
A continuació, si s’escau, s’han de practicar les deduccions que s’apliquen sense límit, sobre quota líquida derivades de règims anteriors.
Finalment s’ha de practicar la deducció per creació de
llocs de treball regulada al número tres d’aquest article.
Aquesta deducció pot absorbir la totalitat de la quota
líquida restant.
Cinc. Les deduccions per inversions i creació de llocs
de treball assenyalades als números u i tres d’aquest article, no practicades per insuficiència de quota líquida, es
poden computar en els quatre exercicis següents.
Sis. 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
totalitat de la contraprestació convinguda, amb exclusió
dels interessos i dels impostos estatals indirectes, així
com els seus recàrrecs que afectin l’adquisició.
Segona. La base de la deducció no pot resultar superior al preu que hauria estat acordat en condicions normals de mercat entre subjectes independents en les operacions realitzades:
a) Entre societats integrades d’un mateix grup consolidat a efectes fiscals.
b) Entre una societat transparent i els seus socis.
c) Entre una societat i persones o entitats que tinguin una vinculació del 25 per 100, com a mínim.
Tercera. En els casos a què es refereix la regla anterior, el càlcul de la base de les deduccions per creació de
llocs de treball ha de tenir en compte la situació conjunta
de les empreses relacionades.
Quarta. Una mateixa inversió no pot donar lloc a
l’aplicació de la deducció en més d’una empresa.
Cinquena. Es poden acollir a la deducció per inversions en actius fixos materials nous les adquisicions realitzades en règim d’arrendament financer, sempre que l’arrendatari es comprometi a exercir l’opció de compra en
l’exercici en què tingui lloc la incorporació de l’element.
Sisena. El còmput dels terminis per a l’aplicació de
la deducció per inversions es pot diferir fins al primer
exercici dins el període de prescripció, en què es donin
resultats positius, en els casos següents:
a) En les empreses de nova creació.
b) En les empreses acollides a plans oficials de
reconversió industrial, durant la vigència d’aquests.
c) En les empreses amb pèrdues d’exercicis anteriors que les sanegin mitjançant l’aportació efectiva de
nous recursos, sense que es consideri com a tal la simple
aplicació o capitalització de reserves.
Set. Els bancs industrials poden deduir de la quota la
quantitat que resulti d’aplicar el tipus de gravamen al 95
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per 100 dels increments del patrimoni que obtinguin per
alienació de les accions de les societats en què participin
quan aquesta 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 subscripció 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 en el desè i al 25 per 100 en l’onzè any, a partir del qual no s’aplica cap deducció.
L’import de les accions objecte de la reinversió tributen 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.
Vuit. El que disposa el número anterior és igualment
aplicable a les societats que tinguin per objecte exclusiu
la promoció o foment d’empreses mitjançant participació
temporal en el seu capital.
Nou. Les societats que facin inversions a l’estranger
per a l’explotació d’hidrocarburs a través de societats participades poden deduir la menor de les quantitats
següents:
a) El 100 per 100 de la part imputable a la societat espanyola en funció del seu grau de participació, de l’import efectiu satisfet per l’esmentada interposada per raó de gravamen
de naturalesa idèntica o anàloga a l’impost sobre societats.
b) L’import de la quota que a Espanya correspondria
pagar per les rendes imputables a la societat espanyola,
atenent igualment el seu grau de participació, si s’ha
obtingut en territori espanyol.
Per a l’aplicació d’aquesta deducció, és un requisit
imprescindible la inclusió en la base imposable de l’impost satisfet a l’estranger, en la quantia fixada a l’apartat
a) precedent.»
Article 47. Pagament a compte de l’impost sobre societats.
U. Durant el mes d’octubre del 1987, els subjectes
passius de l’impost sobre societats per obligació personal, així com els establiments permanents d’entitats no
residents a Espanya han d’efectuar 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’últim exercici tancat i els comptes anuals del qual s’hagin
hagut d’aprovar abans de l’1 d’octubre de 1987, o el termini de presentació de la declaració de l’impost del qual
finalitzi en la data esmentada.
Dos. Quan l’últim exercici tancat al qual es fa referència al número anterior sigui d’una durada inferior a
l’any, també s’ha de prendre la quota corresponent a
l’exercici o exercicis anteriors, en la part que resulta proporcional, fins a abraçar un període de dotze mesos.
Tres. El pagament a compte a què es refereix aquest
article té la consideració de deute tributari, als efectes
d’aplicació de les sancions corresponents a les infraccions tributàries i de la liquidació d’interessos de demora
en els supòsits 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 passiu, als efectes de càlcul de la quota final a ingressar o a
tornar a la primera declaració que correspongui presentar
a partir de l’1 de gener de 1988.
Article 48. Retencions a compte del capital mobiliari.
El tipus de retenció a compte sobre els rendiments del
capital mobiliari en l’impost sobre la renda de les persones físiques i en l’impost sobre societats és el 20 per 100.
Aquest tipus general de retenció no afecta els rendiments de capital mobiliari el tipus o tipus específics dels
quals s’estableixin mitjançant una norma expressa.
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Secció 3a Impostos locals
Article 49.

Contribució territorial urbana.

U. Amb efectes de l’1 de gener de 1987, s’actualitzen
tots els valors cadastrals de la contribució territorial
urbana que tinguin efectivitat el 31 de desembre de 1986,
mitjançant l’aplicació del coeficient 1,05.
Dos. Els valors actualitzats en els termes que preveu
l’apartat anterior tenen plena eficàcia el 1987 i exercicis
posteriors en relació amb l’impost extraordinari sobre el
patrimoni de les persones físiques.
Tres. Als municipis els valors cadastrals dels quals
hagin estat revisats i tinguin efectes l’1 de gener de 1987,
els ajuntaments respectius poden modificar el tipus de gravamen per contribució territorial urbana, d’acord amb el
que permet l’article 272 del text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, sempre que la corresponent aprovació inicial per part del Ple s’acordi dins el
mes de gener de 1987.
Article 50.

Llicències fiscals.

U. A partir de l’1 de gener de 1987 s’eleven un 5 per
100 les quotes per a les llicències fiscals d’activitats comercials i industrials i de professionals i artistes, vigents el 31
de desembre de 1986.
La quota mínima de la llicència fiscal d’activitats
comercials i industrials és per a 1987 de 4.158 pessetes.
La quota mínima de la llicència fiscal d’activitats professionals i d’artistes és per a 1987 de 6.930 pessetes.
Dos. El Govern ha d’aprovar el nou text de les tarifes
de llicències fiscals, acomodades als increments que estableixen la Llei 46/1985, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1986, i aquesta Llei.
Article 51. Altres impostos locals.
U. A partir de l’1 de gener de 1987, i a efectes de l’impost sobre la radicació, es modifiquen les escales de coeficients correctors en funció de les noves quotes per a les
llicències fiscals d’activitats comercials i industrials i de
professionals i artistes resultants de l’increment del 5 per
100 que s’estableix en aquesta Llei.
Dos. A partir de l’1 de gener de 1987, s’eleven un 5
per 100 les quotes de l’impost municipal sobre la circulació de vehicles vigents el 31 de desembre de 1986, llevat
que l’ajuntament hagi acordat un increment superior
abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Capítol II
Impostos indirectes
Secció 1a

Impost sobre transmissions patrimonials

Article 52. Tipus impositius en l’impost sobre transmissions patrimonials.
U. El 1987 es continua aplicant el tipus impositiu del
6 per 100 a les transmissions de béns immobles, així com
la constitució i cessió dels drets reals que recaiguin sobre
aquests, excepte els drets reals de garantia.
Dos. Durant el mateix període s’aplica el tipus del 4
per 100 a les transmissions de béns mobles i semovents,
excepte si es tracta d’accions, drets de subscripció, obligacions i títols anàlegs. El mateix tipus s’aplica a la constitució i cessió de drets sobre béns mobles i semovents,
llevat dels drets reals de garantia.
Article 53.

Operacions subjectes.

A partir de l’1 de gener de 1987, només queden exemptes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats les transmissions de vehicles usats
amb motor mecànic per circular a la carretera, quan l’ad-
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quirent sigui un empresari dedicat habitualment a la compravenda d’aquests i els adquireixi per a la seva revenda.
L’exempció s’entén concebuda amb caràcter provisional i perquè s’elevi a definitiva s’ha de justificar la venda
del vehicle adquirit dins l’any següent a la data de la seva
adquisició.
Secció 2a Impostos especials
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Secció 3a Impost sobre el valor afegit
Article 55.
S’aplica el tipus impositiu zero a l’impost sobre el
valor afegit, a les prestacions de serveis realitzades en
l’àmbit de les seves respectives professions per advocats
i procuradors en tot tipus de processos davant els jutjats i
tribunals.

Article 54. Tipus impositius.

Article 56.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i a l’empara del que estableix la disposició final segona de la Llei
45/1985, de 23 de desembre, d’impostos especials, es
modifiquen els tipus impositius establerts als articles 18,
27 i 33 d’aquesta, en la forma següent:

S’aplica el tipus impositiu zero a l’impost sobre el
valor afegit a les operacions següents:

U. A l’impost sobre l’alcohol i begudes derivades s’exigeix el tipus de 550 pessetes per litre d’alcohol absolut.
Dos. Els tipus aplicables per l’impost sobre la cervesa són els següents:

a) Els serveis prestats per associacions esportives
declarades d’utilitat pública d’acord amb la legislació
vigent, a persones físiques que practiquin l’esport o l’educació física, sempre que aquests serveis estiguin directament relacionats amb aquesta pràctica.
b) Els espectacles esportius de caràcter aficionat.

Epígraf 1: 2,70 pessetes per litre.
Epígraf 2: 3,80 pessetes per litre.
Epígraf 3: 5,40 pessetes per litre.
Tres. Els tipus aplicables per l’impost sobre hidrocarburs queden modificats de la forma següent:
Epígraf 1.1: 7,40 pessetes per quilogram.
Epígraf 2.1.1: 11 pessetes per litre.
Epígraf 2.1.2: 40 pessetes per litre.
Epígraf 2.1.3: 37 pessetes per litre.
Epígraf 2.2.2: 14 pessetes per litre.
Epígraf 2.3.1: 11,50 pessetes per litre.
Epígraf 2.3.3: 18 pessetes per litre.
Epígraf 2.3.6: Els altres olis pesants sense barreja ni
addició d’altres productes:
I.

Olis regenerats.

a) Destinats directament o indirectament a la formulació de preparacions lubricants: 10 pessetes per quilogram.
b) Destinats a altres usos: una pesseta per quilogram.
II.

Els altres.

a) Destinats directament o indirectament a la formulació de preparacions lubricants: 38 pessetes per quilogram.
b) Destinats a altres usos: 10 pessetes per quilogram.
Epígraf 3.1: 4 pessetes per litre.
Epígraf 3.2: 4 pessetes per litre.
Epígraf 4.1: 4 pessetes per litre.
Epígraf 4.2: 4 pessetes per litre.
Epígraf 4.3: 4 pessetes per litre.
Als efectes d’aplicació de l’epígraf 2.3.6, subepígrafs
I.a) i II.a), es consideren preparacions lubricants els olis
pesants amb barreja o addició d’altres productes, classificats en les partides 27.10.34.03 i 38.19 de l’aranzel de duanes, susceptibles de ser utilitzats en motors, vehicles,
maquinària i aparells mecànics amb la finalitat de lubricar-ne i protegir-ne els elements mòbils.
Quatre. El tipus de l’impost sobre l’alcohol i begudes
derivades, aplicable en virtut del que disposa l’article 3r
del Reial decret llei 6/1985, de 18 de desembre, és de 430
pessetes per litre d’alcohol absolut.
Cinc. Els tipus impositius aplicables a les Canàries
per l’impost sobre la cervesa, a què es refereix l’article 4t
del dit Reial decret llei, són els següents:
Epígraf 1: 5,60 pessetes per litre.
Epígraf 2: 7,80 pessetes per litre.
Epígraf 3: 10,50 pessetes per litre.

Capítol III
Altres tributs
Article 57. Taxes i tributs parafiscals.
U. Durant l’any 1987 únicament es liquiden en concepte de drets obventicis de duanes les quantitats que
corresponguin com a compensació de les despeses que
s’originin a conseqüència dels despatxos de mercaderies,
en recintes o llocs no públics habilitats a aquest efecte. El
Ministeri d’Economia i Hisenda ha de fixar i revisar l’import d’aquestes indemnitzacions, que s’han d’ingressar
en el Tresor.
Dos. S’eleven per a l’any 1987 els tipus de quantia
fixa de les taxes i tributs parafiscals de la Hisenda estatal
fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient
1.10 a la quantia exigible el 1986, tenint en compte el que
disposa el número 2, de l’article 54, de la Llei 46/1985, de
27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
a 1986.
S’exceptuen d’aquesta elevació les taxes i tributs
parafiscals que siguin objecte d’actualització específica en
aquesta Llei, així com les que s’hagin actualitzat per normes dictades el 1986.
Es consideren com a tipus fixos els que no es determinin per un percentatge de la base o aquesta no es valori
en unitats monetàries.
Tres. Fent ús del que estableix la disposició final primera de la Llei 15/1979, de 2 d’octubre, sobre drets aeroportuaris dels aeroports nacionals, es revisen els tipus de
gravamen de les taxes fixades en aquesta i modificades
per l’article 54, de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 1986, i queden fixats, amb efectes de l’1 d’abril de
1987, en les quanties següents:
a) Aterratge:
— Porció de pes compresa entre zero i 10 tones mètriques: 586 pessetes per tona mètrica.
— Porció de pes compresa entre una i 100 tones mètriques: 5.860 pessetes més 671 pessetes per tona mètrica
que passi de les 10 tones mètriques.
— Porció de pes de 101 tones mètriques en endavant:
66.250 pessetes, més 754 pessetes per cada tona mètrica
que passi de 100 tones mètriques.
b)

Estacionament:

El tipus de gravamen és el 10 per 100 dels drets d’aterratge per dia o fracció de temps superior a sis hores.
c) Subministrament de combustibles o lubricants.
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Litre

Pessetes

Gasolina d’avió ........................................
Querosè ...................................................
Oli . ............................................................

0,565
0,332
0,565
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Les restants taxes previstes a la tarifa tercera del capítol IV del text refós de taxes fiscals, aprovat pel Decret
3059/1966, d’1 de desembre, incloses les taxes per informe
o certificat expedit a favor de l’interessat que preveu el
paràgraf B), de la tarifa tercera que ara es modifica, s’incrementen el 1987 d’acord amb el que preveu el número
dos d’aquest article.»

d) Aparcament vigilat de vehicles:

Títol VI

Automòbils: Dues primeres hores o fracció, 65 pessetes; cada hora següent o fracció, 50 pessetes; màxim per
vint-i-quatre hores, 335 pessetes.
Autobusos: 375 pessetes per dia o fracció.
Motocicletes: 54 pessetes per dia o fracció.

Dels ens territorials
Capítol I

e) Sortida de viatgers en tràfic internacional:

Corporacions locals

625 pessetes per viatger.
Quatre. Les taxes exigibles pels serveis prestats pel
Registre de la propietat industrial queden modificades en
el sentit següent:
«Tarifa primera: Adquisició i defensa de drets (excepte
les regulades a la Llei 11/1986, de 24 de març, de
patents).
Epígrafs:
Pessetes

1.1 Sol·licituds.........................................................
1.2 Prioritat estrangera...........................................
1.5 Oposicions........................................................

4.000
750
1.500

Els epígrafs 1.3, 1.4 i 1.6 d’aquesta tarifa experimenten
els increments que, amb caràcter general per a les altres
taxes i drets, autoritzi la Llei de pressupostos.
Tarifa segona: Manteniment i transmissió de drets.
Epígrafs:
Pessetes

2.2 Quinquennis:
a) Primer quinquenni......................................... 1.900
b) Quinquennis successius............................... 7.300
2.5 Transferències, per cada registre afectat (excepte
les regulades a la Llei 11/1986, de 20 de març,
de patents).......................................................... 1.100
Tarifa tercera: Altres serveis (excepte els regulats a la
Llei 11/1986, de 20 de març, de patents).
Epígrafs:
Pessetes

3.1 Certificats, autoritzacions i inscripcions .................... 1.500
Cinc. Les taxes exigibles pels serveis de Registre
d’especialitats farmacèutiques queden modificades en el
sentit següent:
Pessetes

A) Autoritzacions d’obertura i transferències
de laboratoris................................................. 60.000
B) Registre i transferència d’especialitats
farmacèutiques:
— Nou producte basat en un principi actiu
de novetat per a l’empresa....................... 225.000
— Transferència d’especialitat farmacèutica.. 40.000
— Modificació d’una especialitat de registre
anterior....................................................... 150.000

Article 58. Participació dels ajuntaments en els impostos
de l’Estat.
U. Per a l’exercici de 1987 es fixa en 305.024 milions
de pessetes la participació dels ajuntaments en la recaptació líquida que l’Estat obtingui pels conceptes tributaris
no susceptibles de cessió a les comunitats autònomes
inclosos als capítols I i II del pressupost d’ingressos de
l’Estat.
Dos. L’import de la participació a què es refereix el
número anterior s’ha d’ingressar al Fons Nacional de Cooperació Municipal i distribuir de la manera següent:
A) La quantitat de 296.895 milions de pessetes es
distribueix entre tots els ajuntaments d’acord amb els criteris següents:
Primer. A Madrid i Barcelona se’ls assigna una xifra
igual a la participació definitiva en el Fons Nacional de
Cooperació Municipal de cadascun per l’exercici de 1986,
incrementat un 10,9 per 100.
Els ajuntaments que, d’acord amb el que disposa l’article 25 de la Llei 5/1983, de 29 de juny, sobre mesures
urgents en matèria pressupostària, financera i tributària,
hagin estat compensats en exercicis anteriors com a
resultat de la minoració d’ingressos per l’aplicació de les
noves tarifes de llicència fiscal d’activitats comercials i
industrials, han de percebre la mateixa compensació en
l’exercici de 1987 que l’establerta per a l’exercici de 1984.
Es reconeix a l’Ajuntament de València una participació extraordinària el 1987 com a compensació pels ingressos que deixi de percebre aquest any per la supressió dels
recursos extraordinaris a què es refereix l’apartat I de la
disposició final segona de la Llei 30/1985, de 2 d’agost, de
l’impost sobre el valor afegit, com a conseqüència de l’entrada en vigor d’aquest. L’import de la compensació ha de
ser igual al total que aquesta corporació va percebre el
1985 per aquells recursos.
Segon. La quantitat restant fins a 296.895 milions de
pessetes es distribueix entre tots els ajuntaments, excloent-ne
Madrid i Barcelona, d’acord amb els criteris següents:
a) El 70 per 100 en funció del nombre d’habitants de
dret de cada municipi, segons el padró municipal corresponent a l’exercici de 1986, ponderat pels coeficients multiplicadors següents, segons estrats de població.
Grups

Nombre d’habitants

Coeficient

1
2
3
4
5

De més de 500.000..................
De 100.001 a 500.000...............
De 20.001 a 100.000.................
De 5.001 a 20.000.....................
que no excedeixi els 5.000......

1,85
1,50
1,30
1,15
1,00
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b) El 25 per 100, igualment, en funció del nombre
d’habitants de dret, però ponderat d’acord amb l’esforç
fiscal mitjà de cada municipi en l’exercici de 1986.
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 prestació de serveis de recollida d’escombraries i clavegueram del pressupost d’ingressos de l’entitat municipal corresponent o, si s’escau, per les tarifes recaptades per
l’entitat gestora del servei en l’exercici de 1986.
c) El 5 per 100 restant, en funció del nombre d’unitats escolars d’educació general bàsica, preescolar i especial existents en centres públics en què els immobles pertanyin 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 1986.
B)   Als ajuntaments que van percebre fins a 1981 la
compensació del recàrrec a l’impost sobre el producte de
les explotacions mineres se’ls reconeix l’esmentada compensació per a l’exercici de 1987, en quantia igual a la percebuda per cadascun d’ells en 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 3.161 i 1.275 milions de pessetes, respectivament, en
concepte de dotació compensatòria de la diferència entre
la suma total de quantitats que correspongui als ajuntaments integrats en aquelles com a participació en el Fons
Nacional de Cooperació municipal d’acord amb els criteris establerts al paràgraf a) de l’apartat segon anterior i la
suma de les que correspondrien 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 metropolitana de Madrid es distribueix entre aquests en funció del
nombre d’habitants de dret de cada municipi, segons el
padró municipal corresponent a 1986 i ponderat pels coeficients multiplicadors, segons estrats de població.
Nombre d’habitants

De més de 100.000....................................
De 20.001 a 100.000...................................
De 5.001 a 20.000.......................................
Que no excedeixi els 5.000.......................

Coeficient

1,50
1,30
1,15
1,00

D) La quantitat de 3.327 milions de pessetes es distribueix entre tots els ajuntaments de població superior a
50.000 habitants no inclosos a la Corporació Metropolitana de Barcelona o a l’àrea metropolitana de Madrid, els
serveis de transport públic urbà de superfície dels quals
hagi resultat dèficit per a 1985, en proporció directa al
dèficit o, si s’escau, a la subvenció que hagi estat obligada
a atorgar la Corporació.
Tres. La participació dels ajuntaments del País Basc,
a través del Fons Nacional de Cooperació Municipal, en
els tributs de l’Estat no concertats, es regeix pel que disposa l’article 46 de la Llei 12/1981, de 13 de maig, de Concert Econòmic.
Quatre. Els ajuntaments canaris participen en el Fons
Nacional de Cooperació Municipal, de conformitat amb el
que estableix l’article 28 de la Llei 30/1972, de 22 de juliol,
sobre règim fiscal de les Canàries. El percentatge de participació al capítol II dels ingressos de l’Estat no susceptibles de cessió a les comunitats autònomes per a 1987 no
pot ser inferior al 30 per 100.
Cinc. La participació dels ajuntaments de Navarra, a
través del Fons Nacional de Cooperació Municipal en els
tributs de l’Estat, es fixa en el marc del Conveni econòmic.
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Article 59. Participació de les diputacions provincials i
cabildos insulars en els impostos de l’Estat.
U. Per a l’exercici de 1987 es fixa en la quantitat de
19.032 milions de pessetes la participació de les diputacions provincials, comunitats autònomes uniprovincials i
cabildos insulars en la recaptació líquida que l’Estat obtingui pels conceptes tributaris no susceptibles de cessió a
les comunitats autònomes i inclosos als capítols I i II del
pressupost d’ingressos de l’Estat.
Dos. La participació establerta al número u d’aquest
article es distribueix entre les entitats que s’hi esmenten en
proporció al nombre d’habitants de dret de la respectiva
província o illa, segons els padrons municipals corresponents a 1986.
Tres. 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.
Quatre. A l’efecte de determinar la quantitat que han
de percebre els cabildos insulars de les províncies de
Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas, se segueix el mateix
criteri que s’estableix per als municipis de l’arxipèlag en
relació amb el Fons Nacional de Cooperació Municipal.
Cinc. Els ajuntaments de Ceuta i Melilla participen
en la distribució com si es tractés de diputacions provincials, en proporció al nombre d’habitants de dret del
municipi respectiu.
Sis. Es reconeix a les entitats a què es refereix el
número u d’aquest article una participació extraordinària
en els impostos de l’Estat, compensatòria dels ingressos
que deixin de percebre el 1987 per la supressió de cànon
sobre la producció d’energia elèctrica i dels recàrrecs provincials a l’impost sobre el tràfic de les empreses i en els
impostos especials de fabricació, com a conseqüència de
la implantació de l’impost sobre el valor afegit. La quantia
de la compensació és igual, per a cada entitat, a la quantitat total percebuda per aquests conceptes el 1985.
Article 60. Lliuraments a compte i liquidacions definitives
de les participacions.
U. Les participacions en els ingressos de l’Estat a
què es refereix la lletra A) del número dos de l’article 58,
excepte les compensacions per minoració o supressió
d’ingressos, i l’article 59, s’abonen a les entitats locals
mitjançant lliuraments trimestrals a compte per un import
total, cadascun, de la quarta part del 90 per 100 de les
quantitats assenyalades a les normes esmentades. Excepcionalment, els lliuraments a compte als ajuntaments corresponents als trimestres primer i segon de l’exercici són
iguals per a cadascun a les abonades l’últim trimestre de
l’any anterior.
Finalitzat l’exercici econòmic i conegudes les xifres
definitives de recaptació per tributs de l’Estat, es practica
la liquidació definitiva de la participació.
A aquests efectes, els romanents que el 31 de desembre de 1987 figurin a la secció 32, «Transferències a corporacions locals per participació en els ingressos de l’Estat»,
s’incorporen automàticament a l’exercici de 1988 i tenen
la consideració d’ampliables fins a l’import de les obligacions que es reconeguin com a conseqüència de les liquidacions definitives esmentades al paràgraf anterior.
Si d’aquestes liquidacions definitives resulten saldos
deutors, els són compensats a les corporacions afectades
en el primer lliurament a compte que se’ls efectuï per la
seva «participació en els ingressos de l’Estat per a 1988»,
i si no és suficient, en els lliuraments següents a compte
fins a la seva cancel·lació total.
Per al càlcul de l’esforç fiscal mitjà el 1986, als efectes
previstos al paràgraf b), apartat segon de la lletra A del
número dos de l’article 58, els ajuntaments han de remetre a l’Administració de l’Estat, dins els tres primers mesos
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de l’exercici, un certificat de la recaptació líquida obtinguda en l’exercici de 1986 pels conceptes tributaris inclosos als capítols I i II i per les taxes per prestació de serveis
de recollida d’escombraries i de clavegueram, segons la
liquidació del seu pressupost o, si s’escau, els comptes
d’explotació corresponents, degudament aprovats per la
Corporació. Es considera esforç fiscal mitjà dels ajuntaments que incompleixin aquesta obligació el de menor
quantia corresponent als ajuntaments que hagin remès
aquesta informació.
Dos. La dotació compensatòria a què es refereix la
lletra C) del número dos de l’article 58 s’abona a la Corporació Metropolitana de Barcelona i als ajuntaments de
l’àrea metropolitana de Madrid mitjançant lliuraments trimestrals, per un import de la quarta part de les quantitats
assenyalades al dit precepte.
Tres mLes compensacions per minoració o supressió d’ingressos i la compensació als ajuntaments miners
s’abonen una sola vegada. El pagament de la dotació per
dèficit de transport exigeix la comprovació prèvia, per
part dels òrgans corresponents del Ministeri d’Economia i
Hisenda, de la quantia d’aquell que es dedueixi de la informació facilitada per cada Corporació.
Quatre. La participació extraordinària, a què es refereix el número sis de l’article 59, s’abona a les corresponents entitats mitjançant lliuraments trimestrals, per un
import, cadascun, de la quarta part de la quantitat assenyalada a la norma esmentada.

València..............................................................
Aragó..................................................................
Castella-la Manxa..............................................
Canàries..............................................................
Extremadura.......................................................
Balears................................................................
Madrid................................................................
Castella-Lleó.......................................................

Article 61. Opció perquè els ajuntaments assumeixin la
recaptació en períodes voluntari i executiu dels deutes
que s’especifiquen.

1a Es determinen els índexs d’increment que hagin
experimentat els paràmetres següents entre els exercicis
de 1986 i 1987:

U. Els ajuntaments poden optar per assumir el cobrament voluntari i executiu dels deutes que estan recaptant
mitjançant rebut, així com el de les liquidacions d’ingrés
directe per les contribucions territorials rústica i pecuària
i urbana, sempre que ho acordin en sessió plenària, abans
de l’1 de març de 1987. Aquest acord s’ha de comunicar al
Ministeri d’Economia i Hisenda.
Dos. En cas que els ajuntaments no exerceixin l’opció a què es refereix l’apartat anterior, les diputacions provincials, els cabildos insulars i les comunitats autònomes
uniprovincials poden assumir en els mateixos termes el
cobrament dels tributs locals de referència, en la forma
que es determini per reglament.
Tres. En els supòsits en què la recaptació es porti a
terme de conformitat amb el que preveu l’apartat dos
d’aquest article, els ajuntaments han d’assumir el cost
corresponent a aquesta.
Quatre. S’autoritza el Govern a dictar les normes de
desplegament i aplicació de tot el que s’estableix en
aquest article.

a) La suma de la recaptació líquida pels capítols I i II
del pressupost d’ingressos de l’Estat (exclosos els tributs
susceptibles de cessió i els que constitueixen recursos de
la CEE), més la recaptació líquida per cotitzacions a la
Seguretat Social i a la desocupació.
b) Les despeses equivalents de l’Estat, enteses tal
com es defineixen en el «Mètode per a l’aplicació del sistema de finançament de les comunitats autònomes en el
període 1987-1991», aprovat pel Consell de Política Fiscal i
Financera el 7 de novembre de 1986 i ratificat per les diferents comissions mixtes.
A aquests efectes s’utilitzen les xifres que en la liquidació dels pressupostos generals de l’Estat de 1986 i 1987
figurin en concepte d’«obligacions reconegudes».
c) El PIB al cost dels factors en termes nominals,
segons les dades proporcionades per l’Institut Nacional
d’Estadística.
2a Es calcula el finançament definitiu que correspon
a cada comunitat autònoma en l’exercici 1987, per aplicació de la fórmula següent:
. IEP
F
=PPP . ITAE

Capítol II

Dos. El finançament que, amb el caràcter de «a
compte», resulta d’aplicar aquests percentatges de participació a les respectives previsions pressupostàries és
per a cada comunitat autònoma el que s’inclou com a crèdit en la secció 32, «Direcció General de Coordinació amb
les Hisendes Territorials»; «Participació de les comunitats
autònomes en els ingressos de l’Estat per a 1987», programa 911-B.
Tres. Amb càrrec als crèdits esmentats al número
anterior, i per dotzenes parts, fins a totalitzar un import
igual al 95 per 100 dels crèdits s’efectuen mensualment a
cada comunitat autònoma lliuraments a compte de la
liquidació definitiva de la seva participació en els ingressos de l’Estat per a 1987.
Quatre. Liquidats els pressupostos generals de l’Estat per a 1987, es procedeix a efectuar la liquidació definitiva de la participació en els ingressos de l’Estat per a 1987
de cada comunitat autònoma, d’acord amb les normes
següents:

1987

1986

En què:

Comunitats autònomes
Article 62. Participació de les comunitats autònomes en
els ingressos de l’Estat.
U. Els percentatges provisionals de participació de
les comunitats autònomes en els ingressos de l’Estat per
al quinquenni 1987-1991, i que han estat fixats per les respectives comissions mixtes, són els següents:
Catalunya............................................................
Galícia.................................................................
Andalusia............................................................
Astúries...............................................................
Cantàbria............................................................
La Rioja...............................................................
Múrcia.................................................................

0,8195630
0,1179631
0,2538671
0,5819250
0,1725452
0,0319516
0,4746384
0,3417939

1,3416643
0,9213514
2,2851292
0,0617819
0,0545355
0,0332746
0,0527278

PPP = Percentatge definitiu de participació que es fixi
a cada comunitat per al quinquenni 1987-1991.
ITAE1986 = Valor el 1986 del paràmetre definitiu en
l’apartat a) de la norma 1a precedent, segons el pressupost liquidat.
IEP = Índex d’evolució (o increment) que preval entre
els tres definits a la norma 1a precedent, per aplicació de
les regles o criteris d’evolució aprovats pel Consell de
Política Fiscal i Financera el 7 de novembre de 1986.
3a Es practica la liquidació definitiva de la participació de les comunitats autònomes en els ingressos de l’Estat per a 1987, per diferència entre el finançament definitiu
que resulti per a cada comunitat, segons la norma 2a precedent, i els lliuraments a compte fets efectius durant
l’any 1987 a què es refereix el número tres anterior.
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Cinc. L’import del saldo creditor a favor de cada comunitat que resulti de la liquidació definitiva s’ha de fer efectiu dins els quinze dies següents a la pràctica de la liquidació per part de l’Administració de l’Estat, amb càrrec als
crèdits que per a això figurin en els pressupostos generals
de l’Estat. A aquests efectes, el romanent que el 31 de
desembre de 1987 figuri per a cada comunitat autònoma
en la secció 32, «Participació de les comunitats autònomes en els ingressos de l’Estat per a 1987», s’incorpora
automàticament a l’exercici de 1988 i té la consideració
d’ampliable fins a l’import de les obligacions que es reconeguin com a conseqüència de les liquidacions definitives
practicades d’acord amb les normes anteriors.
Sis. Si d’aquestes liquidacions definitives resulta per a
alguna comunitat autònoma un saldo deutor, es procedeix a l’anul·lació del seu romanent el 31 de desembre de
1987, incorporat, i el saldo deutor que resulti de la liquidació definitiva se li compensa en el primer lliurament a
compte que se li efectuï a aquella per la seva «participació
en els ingressos de l’Estat per a 1988» i, si no és suficient,
en els lliuraments següents a compte fins a la seva cancel·
lació total.
Set. A més de la participació que regula aquest article, les comunitats autònomes uniprovincials participen
en els ingressos de l’Estat en els mateixos termes que les
diputacions provincials, segons el que preveuen els articles 58 i 59 d’aquesta Llei.
Vuit. Als efectes de la liquidació definitiva de l’exercici
1986, a què es refereix el número cinc de l’article 59 de la
Llei 46/1985, de 27 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat per a 1986, els percentatges de participació de
Catalunya i Galícia en els ingressos de l’Estat de 1986, fixats
per les respectives comissions mixtes, són els següents:
Catalunya............................................................. 1,5924897
Galícia.................................................................. 1,3738664
Nou. Com a conseqüència dels serveis que s’han
considerat transferits a les comunitats autònomes, als
efectes de la fixació per les respectives comissions mixtes
dels percentatges de participació en els ingressos de l’Estat que figuren al número u precedent, es procedeix a
practicar en els crèdits dels departaments ministerials les
baixes que escaiguin.
Deu. El crèdit que figura a la secció 32, programa
911-C, servei 13, «Navarra», és de caràcter definitiu, i s’ha
de fer efectiu a la comunitat autònoma per quartes parts
al començament de cada trimestre natural.
Article 63. Transferències a comunitats autònomes
corresponents al cost de nous serveis traspassats.
Si a partir de l’1 de gener de 1987 s’efectuen noves
transferències de serveis a les comunitats autònomes, els
crèdits corresponents al seu cost efectiu se situen en la
secció 32, programa 911-A, «Transferències a comunitats
autònomes per cost dels serveis assumits», en conceptes
diferents dels corresponents als crèdits a què es refereix
l’article anterior, que determini al seu moment la Direcció
General de Pressupostos.
A aquests efectes, els reials decrets que aprovin les
noves transferències de serveis han de complir els requisits següents:
a) Data en què la comunitat autònoma ha d’assumir
efectivament la gestió del servei transferit.
b)mEl finançament, en pessetes de l’exercici de 1987,
per cada concepte del pressupost de despeses de l’esmentat exercici del departament o organisme que transfereix el servei, que correspongui des de la data fixada al
paràgraf a) precedent fins al 31 de desembre de 1987. La
quantia total d’aquest finançament ha de coincidir amb
l’import del corresponent expedient de modificació pressupostària.
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c) El finançament, en pessetes de l’exercici 1987, per
cada concepte del pressupost de despeses de l’esmentat
exercici del departament o organisme que transfereix el
servei, corresponent al cost efectiu anual d’aquest, l’import del qual ha de ser objecte de consolidació per a futurs
exercicis econòmics mitjançant les actualitzacions que
escaiguin.
Article 64.

Fons de Compensació Interterritorial.

U. El Fons de Compensació Interterritorial, dotat amb
un import de 141.000 milions de pessetes per a l’exercici
de 1987, a través dels crèdits que figuren a la secció 33 i
amb els d’inversions que figuren en els pressupostos de
despeses dels departaments ministerials i organismes
autònoms que s’inclouen a l’annex a aquesta mateixa
secció, es destina a finançar els projectes que es troben al
dit annex.
Dos. Si durant l’exercici de 1987 es transfereixen serveis a les comunitats autònomes que comportin l’assumpció per part d’aquestes de competències d’execució de
projectes del Fons, que inicialment figuraven com a projectes que havien d’executar els departaments ministerials, el Ministeri d’Economia i Hisenda ha de procedir a
transferir els crèdits que no hagin estat compromesos al
concepte que sigui procedent i situar-los a disposició de la
comunitat autònoma que correspongui.
Tres. De conformitat amb el que preveu la disposició
addicional segona de la Llei 7/1984, de 31 de març, del
Fons de Compensació Interterritorial, totes les comunitats
autònomes han de tenir aprovat abans del dia 1 de juliol
de 1987 un programa de desenvolupament regional per al
període 1987-1990, elaborat de conformitat amb la metodologia aprovada en el Consell de Ministres amb data 20
de febrer de 1985, i en coordinació amb el Programa d’inversions públiques elaborades per l’Administració central
per al mateix període.
Quatre. Els crèdits que correspongui gestionar a les
comunitats autònomes corresponents a projectes que
hagin obtingut ajuda financera del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional es transfereixen des de la
secció corresponent del pressupost a la secció 63, «Fons
de Compensació Interterritorial-Fons Europeu de Desenvolupament Regional», programa 911-C, «Altres transferències a comunitats autònomes», «Serveis. Direcció
General de Coordinació amb les Hisendes Territorials»,
corresponents a les diferents comunitats autònomes.
Simultàniament, es procedeix a situar en aquesta secció el crèdit que amb càrrec al Fons de Compensació Interterritorial ha de cofinançar els projectes, i a aquest efecte
s’ha de tramitar l’oportú expedient de modificació pressupostària, amb baixa en la secció 33, «Fons de Compensació Interterritorial», programa 911-C, «Altres transferències
a comunitats autònomes», servei que correspongui.
Article 65. Normes per al pagament i el control de la
gestió de les subvencions.
U. 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 d’acord amb
la seva destinació finalista i la normativa de les comunitats autònomes dictada en exercici de les seves pròpies
competències.
Dos. La distribució entre les comunitats autònomes
de les subvencions que com a conseqüència del traspàs
de serveis hagin de gestionar aquelles s’ha d’efectuar
abans del dia 1 de març de 1987, i s’ha de fer d’acord amb
els criteris següents:
a) El Govern ha de determinar els criteris objectius
que serveixin de base a la distribució territorial de les sub-
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vencions, escoltades les comunitats autònomes, per part
del corresponent departament ministerial.
b) En qualsevol cas es poden establir reserves generals de crèdits pressupostaris, no distribuïts en l’origen,
amb la finalitat de cobrir noves demandes imprevistes al
llarg de l’execució del pressupost.
Tres. com que es tracta de fons públics que donen
lloc a una aportació directa amb càrrec als pressupostos
generals de l’Estat, s’ha de remetre als ministeris respectius, als efectes de la seva justificació, la documentació
següent:
a) Un estat trimestral de situació dels fons destinats
a cada tipus de subvenció dins el mes següent a cada trimestre natural i amb referència a les operacions realitzades en aquest.
b) L’estat de les obligacions reconegudes i els
pagaments realitzats fins al tancament de cada exercici
econòmic.
Quatre. Els romanents de fons resultants al final de
cada període que es trobin en poder de les comunitats
autònomes 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 concessió de les noves subvencions que correspongui
distribuir d’acord amb el que preveuen les successives
lleis de pressupostos.
Cinc. En cas de supressió d’una determinada subvenció en el pressupost següent, el romanent existent
s’ha de reintegrar a l’Estat, que queda autoritzat a realitzar
les compensacions que estimi pertinents. En aquest supòsit ha d’informar la Direcció General de Coordinació amb
les Hisendes Territorials.
Sis. Les quantitats assignades a cada comunitat
autònoma les han de lliurar trimestralment els departaments ministerials en el pressupost dels quals estiguin
situats els crèdits a les diferents comunitats autònomes, a
excepció 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 periodicitat.
Article 66. 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 corresponents a la cobertura financera dels serveis transferits,
com a conseqüència de les diferències de venciment dels
pagaments i ingressos derivats de l’execució del seu pressupost. Aquests avançaments han de quedar reemborsats
abans de finalitzar l’exercici econòmic de 1987, i no es
poden imputar al límit previst a l’article 65, punt u, de la
Llei general pressupostària de 4 de gener de 1977.

Títol VII
Dels procediments de gestió pressupostària
Capítol I
Quanties i condicions de la contractació administrativa
Article 67.

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 1987
amb càrrec als pressupostos del Ministeri respectiu i els
seus organismes autònoms, sigui quin sigui l’origen dels
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fons i el pressupost dels quals sigui inferior a 50 milions
de pessetes, publicat prèviament en el «Butlletí Oficial de
l’Estat» i en el butlletí oficial de la província les condicions
tècniques i financeres de l’obra a executar.
Semestralment, 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’adjudicatari.
Article 68. Quantia mínima d’aprovació de despeses
d’inversions pel Consell de Ministres.
U. La realització de despeses d’inversió real, la quantia de les quals excedeixi els 1.000 milions de pessetes,
requereix l’aprovació del Consell de Ministres.
Dos. S’eleva a 1.000 milions de pessetes la xifra en
què és necessària l’autorització del Consell de Ministres
per contractar.
Tres. S’autoritza als òrgans de contractació, amb
caràcter general, la tramitació urgent prevista a l’article 26
de la Llei de contractes de l’Estat, text articulat de 8 d’abril
de 1965, per a la contractació d’obres de fins a 1.000
milions de pessetes, si bé el termini de presentació de
proposicions no pot ser inferior a quinze dies.
Article 69. Compromís de despeses en matèria d’habitatge.
Mitjançant un acord del Consell de Ministres es poden
adquirir compromisos de despeses que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzi, dins
els límits i percentatges establerts a la Llei general pressupostària de 4 de gener de 1977, quan es tracti d’adquisicions d’habitatges per a la seva qualificació de promoció
pública, d’adquisició de terrenys per a la construcció d’habitatges de protecció oficial, de concessió de préstecs per
a la promoció d’habitatges mitjançant convenis, per a ajudes econòmiques personals i per a suport financer a habitatges socials, així com de concessió de subvencions per
a subsidiació d’interessos de préstecs per a habitatges de
protecció oficial.
Aquestes actuacions no afecten, en cap cas, competències assumides o assumibles per les comunitats autònomes al llarg de l’exercici de 1987.
Article 70.
Social.

Contractació en l’àmbit de la Seguretat

Durant l’any 1987, el règim de contractació de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social s’ha
d’ajustar al que disposen la Llei i el Reglament de contractes de l’Estat de 8 d’abril de 1965, el Reglament de contractes de l’Estat de 25 de novembre de 1975 i les normes
complementàries amb les especialitats següents:
U. La facultat per subscriure contractes correspon
als directors de les diferents entitats gestores i serveis
comuns, però necessiten autorització per als d’una quantia superior a 100 milions de pessetes.
L’autorització l’han d’adoptar, a proposta de les entitats i serveis esmentats, els caps dels departaments ministerials a què s’hagin adscrit o el Consell de Ministres,
segons les competències definides a la Llei de contractes
de l’Estat, text articulat de 8 d’abril de 1965.
Dos. Els directors de les entitats gestores i serveis
comuns no poden delegar o desconcentrar la facultat de
subscriure contractes sense l’autorització prèvia del cap
del departament a què s’hagin adscrit.
Tres. Els projectes d’obres que elaborin les entitats i
serveis de la Seguretat Social els ha de supervisar l’oficina del departament ministerial de què depenguin, llevat
que ja tinguin establertes oficines pròpies de supervisió.
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Quatre. 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 dels ministeris respectius.
Article 71.
Mensualment, la Intervenció General de l’Estat i trimestralment la Intervenció General de la Seguretat Social
han de remetre a la Comissió de Pressupostos informació
sobre l’execució dels respectius pressupostos.
Capítol II
Altres disposicions relatives a la gestió pressupostària
Article 72. Sistema d’informació comptable.
Amb la finalitat que el sistema d’informació comptable, implantat en l’Administració de l’Estat pel Reial decret
324/1986, de 10 de febrer, figurin els crèdits i dèbits verdaderament exigibles o realitzables s’autoritza el ministre
d’Economia i Hisenda perquè dicti les normes que consideri necessàries per portar a terme la rectificació i depuració de saldos contrets en comptes.
Article 73. Projectes d’inversió.
Els projectes d’inversió inclosos a l’«annex d’inversions reals», que s’adjunten als pressupostos de l’Estat
i els seus organismes autònoms, s’identifiquen mitjançant el codi de projecte que se’ls assigna en aquests
annexos, amb la finalitat d’establir el seguiment pressupostari de la seva realització.
El codi assignat a cadascun d’aquests projectes no es
pot alterar fins a la seva finalització. En conseqüència, les
modificacions dels programes d’inversió que impliquin
l’inici de nous projectes requereixen l’assignació per part
del Ministeri d’Economia i Hisenda del codi nou corresponent.
De les modificacions que es produeixin dels projectes
inclosos a l’«annex de les inversions reals» s’ha de donar
compte a la Comissió de Pressupostos del Congrés.
Article 74. Mòdul econòmic de distribució de fons públics
per a sosteniment de centres concertats.
U. D’acord amb el que estableixen els apartats segon
i tercer de l’article 49 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació, l’import del mòdul
econòmic per unitat escolar, als efectes de distribució de
la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l’any 1987, és el fixat a
l’annex IV d’aquesta Llei.
L’increment previst sobre les retribucions del personal
docent té efectivitat des del dia 1 de gener de 1987, sense
perjudici de la data en què s’aprovi en el respectiu conveni de l’ensenyament privat, si bé fins a la seva aprovació no serà satisfet. La resta de components del mòdul
tenen efecte a partir del començament del curs 1987-1988,
moment en què s’han de satisfer en el mateix import que
l’assenyalat per al curs anterior.
Les quanties assenyalades per a salaris del personal
docent, incloses càrregues socials, les abona directament
l’Administració al professorat, sense perjudici de la relació laboral entre aquest i el titular del centre respectiu, i
les quanties corresponents a altres despeses ho són als
centres concertats, i les quanties corresponents a despeses variables es distribueixen entre el professorat, d’acord
amb el que estableixin les disposicions reguladores del
règim de concerts.
Es faculta el Ministeri d’Educació i Ciència per diversificar, escoltades les organitzacions més representatives
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d’entitats titulars de centres concertats i les organitzacions sindicals més representatives, el component per a
«altres despeses» en un màxim de tres grups, amb un
sostre de variabilitat del 10 per 100, de més o de menys,
sobre el grup mitjà, de tal manera que, sense excedir el
límit del crèdit disponible, permeti diferenciar la cobertura financera dels centres en funció de la seva dimensió,
dotació d’instal·lacions, serveis i resta d’elements objectius que es considerin.
Dos. S’autoritza el Govern a dictar les normes per les
quals es fixin les quantitats a percebre dels alumnes en
concepte de finançament complementari al provinent dels
fons públics que s’assignin al règim de concerts singulars. En aquest supòsit, el finançament públic ha de garantir, com a mínim, l’abonament de salaris, antiguitat i càrregues socials del personal docent.
Article 75. Pressupost d’universitats de competència de
l’Administració de l’Estat.
U. De conformitat amb el que disposa l’article 54,
punt quatre, de la Llei de reforma universitària 11/1983, de
25 d’agost, en relació amb la seva disposició final segona,
s’autoritzen els costos de personal funcionari docent i no
docent i contractat docent de les universitats i pels imports
detallats a l’annex V d’aquesta Llei.
Dos. Les universitats de competència de l’Administració de l’Estat han d’ampliar els seus crèdits del capítol I
en funció de la distribució que dels crèdits 18.06.442 i
18.07.120 faci el Ministeri d’Educació i Ciència, cas en què
no és aplicable la limitació continguda a l’article 55, punt
u, de la Llei de reforma universitària 11/1983, de 25
d’agost.

Títol VIII
Normes relatives al pressupost d’accions conjuntes
Espanya – Comunitats Europees
Article 76.

Disposicions generals.

U. Els recursos del pressupost d’accions conjuntes
Espanya – Comunitats Europees provinents de les Comunitats Europees no es consideren drets de la Hisenda
pública en els termes establerts per l’article 22 de la Llei
11/1977, general pressupostària, i la seva disposició s’entén sempre subjecta a les disposicions financeres de les
Comunitats Europees.
En tot cas aquests recursos s’entenen afectes a les
actuacions que determinin les normes i procediments
d’assignació i gestió de despesa de les Comunitats Europees.
Dos. Els crèdits consignats a l’estat de despeses del
pressupost d’accions conjuntes Espanya - Comunitats
Europees es regeixen, quant a la seva execució i gestió,
per les mateixes normes establertes a la dita Llei general
pressupostària, i en aquesta Llei, sense perjudici de les
excepcions reconegudes en aquest títol.
Article 77. Ampliació i transferència de crèdits.
U. Tots els crèdits consignats a l’estat de despeses
del pressupost d’accions conjuntes Espanya – Comunitats Europees tenen el caràcter d’ampliables en els termes
que es recullen a l’annex I d’aquesta Llei.
Dos. El ministre d’Economia i Hisenda ha d’assumir,
en relació amb els crèdits del pressupost d’accions conjuntes Espanya – Comunitats Europees, les mateixes competències establertes al capítol II del títol I d’aquesta Llei,
sobre modificació de crèdits pressupostaris, així com
aquelles que l’article 9 reconeix al Consell de Ministres.
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Tres. No és aplicable als crèdits esmentats als apartats anteriors la prohibició establerta a l’article 6 d’aquesta
Llei, quant a limitacions a les transferències de crèdits.
Quatre. S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda
a portar a terme les operacions de tresoreria exigides per
les relacions financeres amb les Comunitats Europees. El
Ministeri d’Economia i Hisenda pot fer avançaments de
tresoreria a favor de les Comunitats Europees a càrrec
dels recursos que corresponguin a aquesta Comunitat.
Aquests avançaments han de quedar aplicats al pressupost de l’Estat abans de finalitzar l’exercici econòmic en
curs.
Article 78. Normes de gestió de crèdits d’inversions.
U. La gestió dels crèdits d’inversions que figuren en
el pressupost d’accions conjuntes Espanya – Comunitats
Europees s’ha de sotmetre a les regles següents:
1a Es poden adquirir compromisos de despesa fins
al 50 per 100 dels crèdits compromesos que figurin en el
pressupost.
2a Una vegada que hi hagi constància de l’aprovació
de projectes no iniciats o en fase d’execució pels òrgans
competents de les Comunitats Europees quan es tracti de
cofinançament comunitari no provinent dels fons estructurals, els titulars dels departaments ministerials, amb
l’informe previ del Ministeri d’Economia i Hisenda, poden
elevar el sostre del compromís resultant de l’aplicació del
que disposa el punt anterior per l’import equivalent al
cofinançament comunitari aprovat.
D’aquesta operació, n’han de donar compte al Ministeri d’Economia i Hisenda.
Dos. Per les seves especials condicions de cofinançament no és aplicable a les inversions agràries i pesqueres el que disposa l’apartat u d’aquest article.
Article 79. Intervencions comunitàries de mercat.
Les dotacions que figurin en el pressupost d’accions
conjuntes Espanya–Comunitats Europees destinades a
finançar restitucions, ajudes i intervencions comunitàries
corresponents a les despeses en els sectors agrícoles i
pesquers, s’entenen sempre sotmeses a la normativa
comunitària en vigor.
Quan els fons anticipats per les Comunitats Europees,
dirigits a finançar intervencions comunitàries, excedeixin
les dotacions pressupostàries, es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per ampliar els crèdits pressupostaris fins al límit dels fons posats a disposició dels
organismes d’intervenció espanyols.
D’aquesta ampliació, se n’ha de donar compte a la
Direcció General de Pressupostos.
DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposicions addicionals en matèria de personal
Primera.–Mentre no es procedeixi al desplegament
previst a la disposició transitòria quarta de la Llei orgànica
2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, és
aplicable als membres del Cos Nacional de Policia el que
preceptua la disposició addicional quaranta-setena de la
Llei 46/1985, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1986.
Segona.–U. Les entitats o sistemes de previsió social
diferents o complementaris dels sistemes o règims públics
bàsics de previsió que puguin tenir constituïts per al seu
personal els òrgans constitucionals, les diferents administracions públiques i els seus organismes autònoms, les
entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social,
els ens i organismes públics exceptuats de l’aplicació de
la Llei de 26 de desembre de 1958 i les empreses i societats esmentades a la lletra g) de l’article 27 d’aquesta Llei,
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excloent-ne les mutualitats de funcionaris que s’hagin
integrat o no en els fons especials de les mutualitats generals existents que es regulen per la seva legislació específica i les mutualitats de funcionaris de la Seguretat Social,
no es poden finançar amb recursos públics, excepte de
forma subsidiària i en els supòsits següents:
a) Per satisfer les pensions que s’hagin causat fins a
l’1 de gener de 1986 en una quantia que, per si sola o en
conjunt amb les altres pensions públiques que pugui percebre el seu titular, no excedeixi les 187.950 pessetes mensuals, entenent aquesta quantia en els termes previstos al
primer paràgraf del número 2 de l’article 31 d’aquesta Llei.
b) Per satisfer els beneficiaris de les pensions que s’hagin causat durant 1986 i no s’hagin abonat per imperi del
que estableix la disposició addicional quaranta-vuitena de la
Llei 46/1985, de 27 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat per a 1986, i de les pensions que es puguin causar
a partir de l’1 de gener de 1987, una pensió la quantia de la
qual s’ha de determinar prenent com a referència l’import
de les cotitzacions o aportacions que aquests beneficiaris o
els causants de les pensions hagin realment efectuat als sistemes o règims complementaris de què es tracti abans de l’1
de gener de 1986 i la quantia del qual estigui determinada
per una norma o conveni col·lectiu.
En tot cas l’import de les pensions que corresponguin
no pot excedir, per si sol o en conjunt amb altres pensions
públiques, les 187.950 pessetes íntegres mensuals, entenent aquesta quantia en els termes exposats al número 2
de l’article 31 d’aquesta Llei.
Correspon al Ministeri d’Economia i Hisenda l’aprovació de la quantia de les pensions que així es determinen i
del finançament prevista per a aquestes, així com comprovar la concurrència, en els supòsits concrets que es
presentin, dels termes establerts al paràgraf anterior.
Dos. El finançament amb recursos públics de les
pensions complementàries que van resultar a partir de la
separació economicofinancera i comptable a què es refereix la disposició final segona de la Llei 33/1984, de 2
d’agost, d’ordenació de l’assegurança privada, en els sistemes o entitats de previsió dels organismes i entitats
públiques als quals sigui aplicable el número u anterior,
només existeix des del moment en què la separació economicofinancera i comptable es produeixi, de forma subsidiària i en els supòsits següents:
a) Per satisfer les pensions que s’hagin causat abans
de la separació economicofinancera i comptable en una
quantia que per si sola o en conjunt amb altres pensions
públiques del seu titular no pot ser superior a 187.950 pessetes íntegres mensuals, entenent aquesta quantia en els
termes expressats a la lletra a) del número anterior.
b) Per satisfer els beneficiaris de les pensions que es
causin després de la separació economicofinancera i
comptable una pensió l’import de la qual s’ha de determinar prenent com a base les cotitzacions o aportacions
efectivament realitzades fins a aquest moment per aquests
beneficiaris o els causants de les pensions. La quantia
d’aquestes cotitzacions o aportacions és la resultant de
deduir de les efectuades la part que s’hauria d’haver
ingressat a la Seguretat Social.
En aquests supòsits és necessària la intervenció del
Ministeri d’Economia i Hisenda en els termes previstos a
la lletra b) del número u anterior i les pensions resultants
estan igualment afectades pels límits expressats en el
precepte esmentat.
Tercera.–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, es continuen prestant durant l’any 1987 als qui reuneixin els requisits legals
establerts, i la seva quantia es fixa en dotze mensualitats
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de 15.120 pessetes cadascuna, més dues pagues extraordinàries del mateix import que es meriten els mesos de
juny i desembre.
Quarta.–Tota persona que resulti incapacitada permanentment per al treball o servei, o mori com a conseqüència d’actes de terrorisme, causa una pensió extraordinària
en el sistema de previsió que correspongui, en el seu
propi favor o en el dels seus familiars, en la quantia i les
condicions que es determinin per reglament.
Cinquena.–U. Les persones que hagin ocupat després del 29 de desembre de 1978 els càrrecs de president
del Tribunal Constitucional, defensor del poble i fiscal
general de l’Estat, causen en el seu propi favor i en el dels
seus familiars els mateixos drets que, d’acord amb l’article 10, número 5, de la Llei 74/1980, de 29 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a 1981, causen el president, el vicepresident i els ministres del Govern de la
Nació i els presidents del Congrés dels Diputats, del Senat,
del Tribunal de Comptes i del Consell d’Estat, sigui quina
sigui la data del seu cessament o mort.
El règim jurídic d’aquests drets és l’aplicable als causats pels últims alts càrrecs constitucionals de l’Estat
esmentats.
Dos. Els drets que en el seu propi favor i en el dels
seus familiars causi, d’acord amb l’article 10, número 5,
de la Llei 74/1980 esmentada, el president del Tribunal
Suprem de Justícia, s’entenen referits al president del
Consell General del Poder Judicial.
Tres. La pensió indemnitzadora a què es refereix la
regla primera de l’article 10, número 5, de la Llei 74/1980,
és incompatible amb les retribucions corresponents a
qualsevol dels alts càrrecs constitucionals de l’Estat que
s’esmenten als dos números anteriors i amb qualsevol
remuneració de transició o equivalent que pugui correspondre als cessants de conformitat amb la legislació específica de l’òrgan constitucional de què es tracti, i l’interessat ha d’optar per una o altra percepció.
Quatre. La competència per al reconeixement de la
pensió indemnitzadora a què fa referència el número
anterior correspon:
a) Al Ministeri de Relacions amb les Corts i de la
Secretaria del Govern en el cas del president, del vicepresident i dels ministres del Govern.
b) Al Ministeri de Justícia en el cas del fiscal general
de l’Estat.
c) A la Mesa del Congrés dels Diputats en el cas del
seu president, del president del Tribunal de Comptes i del
defensor del poble i a la Mesa del Senat en el cas del seu
president.
d) Al Tribunal Constitucional en el cas del seu president.
e) Al Consell General del Poder Judicial en el cas del
seu president.
f) Al Consell d’Estat en el cas del seu president.
L’abonament d’aquestes pensions l’han de fer els serveis dels òrgans esmentats amb càrrec a crèdits de la secció corresponent a cadascun en el pressupost de despeses de l’Estat.
Sisena.–L’haver regulador a efectes passius aplicable
als serveis prestats pel funcionari en els cossos de catedràtics i professors titulars universitaris i de catedràtics
d’escoles universitàries és, en tot cas, de 2.509.051 pessetes en còmput anual, amb independència de la seva data
d’ingrés en aquest.

Disposicions addicionals que modifiquen normes
legals no tributàries
Setena.–S’afegeixen els números 3 i 4 a l’article primer de la Llei 40/1984, d’1 de desembre, de plantilles en
l’Exèrcit de Terra, amb la redacció següent:
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«Tres. No s’estabilitzen en aquestes plantilles els
efectius corresponents al personal que es trobi en aquelles situacions militars el pas a aquestes dels quals produeixi vacant per a l’ascens d’acord amb la disposició que
les regula.
Quatre. Quan circumstancialment no sigui necessari
cobrir amb oficials generals alguna destinació de les previstes en plantilla en els òrgans centrals, perifèrics i autònoms del Ministeri de Defensa, s’ha de donar de baixa
transitòriament en la plantilla corresponent, mentre no
sorgeixi de nou la necessitat de cobrir-la.»
Vuitena.–Els articles 63, 73, 95 i el paràgraf segon de
l’article 110 de la Llei 11/1977, de 4 de gener, general pressupostària, queden redactats de la manera següent:
«Article 63. U. Amb càrrec als crèdits de l’estat de
despeses de cada pressupost només es poden contraure
obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i
altres prestacions o despeses en general que es facin en
l’any natural del mateix exercici pressupostari.
Dos. No obstant el que disposa el paràgraf anterior,
s’han d’aplicar als crèdits del pressupost vigent, en el
moment d’expedició de les ordres de pagament, les obligacions següents:
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments
a favor de personal al servei de les administracions públiques.
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament contretes en exercicis anteriors que per causes
justificades no s’hagin pogut reconèixer.
Tres. No obstant això, també es pot diferir el pagament del preu de compra de béns immobles adquirits
directament l’import dels quals excedeixi els 1.000 milions de pessetes, sense que en cap cas el desemborsament inicial a la signatura de l’escriptura pugui ser inferior
al 50 per 100 del preu, i la resta es pot distribuir lliurement
en fins a quatre anualitats successives als respectius venciments dins les limitacions temporals i percentuals contingudes a l’article 61, tres, anterior.»
«Article 73. U. No obstant el que disposa l’article 62
d’aquesta Llei, per decisió del Ministeri d’Economia i
Hisenda es poden incorporar als corresponents crèdits
dels pressupostos de despeses de l’exercici immediat
següent:
a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències de crèdit, que hagin estat
concedits o autoritzades, respectivament, l’últim mes de
l’exercici pressupostari i que, per causes justificades, no
s’hagin pogut realitzar durant aquest.
b) Els crèdits que emparin compromisos de despeses contrets abans de l’últim mes de l’exercici pressupostari i que, per causes justificades, no s’hagin pogut realitzar durant aquest.
c) Els crèdits per a operacions de capital.
d) Els crèdits autoritzats en funció de la recaptació
efectiva de drets afectats, i
e) Els crèdits generats per les operacions que enumera l’article 71 d’aquesta Llei.
Dos. Els romanents incorporats segons el que preveu el paràgraf anterior únicament es poden aplicar dins
l’exercici pressupostari en què s’acordi la incorporació.»
«Article 95. U. No estan sotmeses a intervenció
prèvia les despeses de material no inventariable, així com
les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, una
vegada intervinguda la despesa corresponent al període
inicial de l’acte o contracte de què derivi o les seves modificacions.
Dos. Per via reglamentària es poden excloure d’intervenció prèvia les subvencions amb assignació nominativa.

Suplement núm. 8

Any 1986

Tres. La fiscalització prèvia dels drets es pot substituir
per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, i establir
les actuacions comprovadores posteriors que determini la
intervenció general de l’Administració de l’Estat.»
«Article 110. Dos. No obstant això, tant els organismes esmentats com l’Administració de l’Estat poden obrir
i utilitzar comptes de les entitats de crèdit, sempre que ho
autoritzi el Ministeri d’Economia i Hisenda, atesa l’especial naturalesa de les seves operacions o el lloc en què
s’hagi de dur a terme.»
Novena.–A partir de l’1 de gener de 1987 correspon al
director general del Tresor i Política Financera l’exercici de
les facultats, fins ara atribuïdes al Ministeri d’Economia i
Hisenda, d’ampliació de termini de rendició de comptes
per pagaments «a justificar», previstes a l’article 79.3 de la
Llei 11/1977, de 4 de gener, general pressupostària, i a la
disposició addicional onzena de la Llei 50/1984, 30 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1985.
Desena.–L’apartat 2 de l’article 48 i el paràgraf primer de
l’article 53 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 queden redactats de la manera següent:
«Article 48, apartat 2. El pagament s’ha de verificar
mitjançant un taló nominatiu a l’expropiat o una transferència bancària, en cas en què l’expropiat hagi manifestat
el seu desig de rebre el preu precisament per aquest
mitjà.»
«Article 53, paràgraf primer. L’acta d’ocupació que
s’estén a continuació del pagament, acompanyada dels
justificants d’aquest, és títol suficient perquè en el Registre de la Propietat i en els altres registres públics s’inscrigui la transmissió de domini o se’n prengui nota i es verifiqui, si s’escau, la cancel·lació de les càrregues, gravàmens
i drets reals de tota classe a què estigui adscrita la cosa
expropiada.»
Onzena.–U. Els articles 31, 62 i 63 de la Llei del patrimoni de l’Estat, de 15 d’abril de 1964, queden redactats de
la manera següent:
«Article 31. Competeix al Govern, a proposta del
ministre d’Economia i Hisenda, disposar la forma d’explotació dels béns patrimonials de l’Estat que no convingui
alienar i que siguin susceptibles d’aprofitament rendible.
No obstant això, quan l’explotació s’hagi d’instrumentar amb subjecció a la legislació reguladora dels arrendaments rústics o urbans, la pot acordar directament el
ministre d’Economia i Hisenda.
L’explotació la pot portar a terme la mateixa Administració de l’Estat, directament o mitjançant una entitat
estatal autònoma, o es pot conferir a particulars mitjançant un contracte.»
«Article 62. Correspon al Departament esmentat
acordar l’alienació quan el valor de l’immoble, segons
taxació pericial, no excedeixi els 1.000 milions de pessetes, i al Govern quan, si sobrepassa aquesta quantitat, no
excedeixi els 2.000 milions de pessetes.
Els béns valorats en més de 2.000 milions de pessetes
només es poden alienar mitjançant una llei.»
«Article 63. L’alienació dels béns immobles s’ha de
fer mitjançant subhasta pública, llevat que el Consell de
Ministres, a proposta del d’Economia i Hisenda, n’acordi
l’alienació directa.
Quan es tracti de béns d’un valor inferior a 1.000 milions de pessetes, l’alienació directa la pot acordar el Ministeri d’Economia i Hisenda en els supòsits i segons el procediment que es determini per reglament.»
Dos. Els articles 76 i 77 de la dita Llei del patrimoni
de l’Estat queden redactats així:
«Article 76. Es consideren d’interès social les cessions a entitats de caràcter assistencial, sense ànim de
lucre, qualificades d’utilitat pública.»
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«Article 77. Així mateix, per raons d’utilitat pública i
d’interès social es poden cedir a les comunitats autònomes i a les corporacions locals, per al compliment dels
seus fins, immobles del patrimoni de l’Estat situats en els
seus respectius territoris.»
Tres. Els articles 80 i 81 de la dita Llei del patrimoni
de l’Estat queden redactats així:
«Article 80. Els organismes de l’Estat poden sol·licitar
al Ministeri d’Economia i Hisenda, per mitjà del departament del qual depenguin, l’adscripció de béns immobles
del patrimoni de l’Estat per al compliment dels seus fins.
Els organismes que rebin aquests béns no n’adquireixen la propietat i els han d’utilitzar exclusivament per al
compliment dels fins que determini l’adscripció, bé sigui
de manera directa, bé mitjançant la percepció de les seves
rendes o fruits.»
«Article 81. Els acords d’adscripció els ha d’adoptar
el ministre d’Economia i Hisenda en virtut de ponderació
discrecional de les raons adduïdes per l’organisme sol·
licitant, expressant concretament el fi al qual han de ser
destinats els béns.»
Quatre. A l’article 95 de la Llei del patrimoni de l’Estat, de 15 d’abril de 1964, s’afegeix un paràgraf amb la
redacció següent:
«Article 95. No obstant això, els béns mobles es poden
permutar per altres béns mobles o, una vegada declarada
deserta la primera subhasta, venuts directament amb subjecció a les normes contingudes als articles 63, 71 i 72
d’aquesta Llei. Els corresponents acords han de ser adoptats o elevats, si s’escau, al Consell de Ministres pels titulars dels departaments que els hagin estat utilitzant.»
Dotzena.–L’article sisè de la Llei de 25 de setembre de
1941, per la qual es crea l’Institut Nacional d’Indústria,
queda redactat en els termes següents:
«Article sisè L’adquisició o venda de participacions
en accions, així com la concessió de préstecs a mitjà i
llarg termini, quan l’operació excedeixi un import de 500
milions de pessetes, necessiten l’autorització del Govern,
a proposta del Ministeri d’Indústria i Energia, amb l’informe previ del Ministeri d’Economia i Hisenda.
Els actes d’adquisició i pèrdua de la posició majoritària de l’Institut en les societats participades directament o
indirectament per aquest els han d’acordar el Consell de
Ministres.
L’Institut Nacional d’Indústria, dins el límit establert als
seus pressupostos, segons el detall del seu Fons de Maniobres, pot dur a terme operacions actives i passives de crèdits
a curt termini i de tresoreria amb les empreses en què participa directament o indirectament de manera majoritària.»
Tretzena.–U. S’afegeixen els paràgrafs e) i f) al
número 1 de l’article segon de la Llei 25/1971, de protecció
a les famílies nombroses, amb la redacció següent:
«e) El cap de família i el seu cònjuge, quan tots dos
siguin minusvàlids o tinguin incapacitat absoluta per a tot
treball, i hi concorrin dos fills.
f) El cap de família, el seu cònjuge, si n’hi ha, i dos
fills, sempre que aquests siguin minusvàlids o incapacitats per al treball.»
Dos. L’incís final del número 1 de l’article sisè de la
Llei 25/1971, de 19 de juny, queda redactat de la manera
següent:
«Les famílies incloses als apartats b), c), d), e) i f) del
número 1 de l’article segon queden classificades en la primera categoria.»
Tres. S’afegeix un número 4 a l’article sisè de la Llei
25/1971, de 19 de juny, amb la redacció següent:
«Quatre. Adquireixen la categoria immediata superior
aquelles famílies nombroses, que, sense tenir el nombre
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màxim de fills establert per a cada una de les categories
primera i segona, tinguin dos o més fills minusvàlids o
incapacitats per al treball; a aquest efecte cadascun
d’aquests és computat com si es tractés de dos fills.»
Catorzena.–Els articles segon, quart i setè de la Llei
10/1975, de 12 de març, reguladora de la moneda metàl·
lica, queden redactats de la manera següent:
«Article segon. La unitat del sistema monetari espanyol és la pesseta. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha
de determinar les monedes que en cada moment componguin el sistema monetari metàl·lic espanyol i els seus
corresponents valors facials.»
«Article quart. Dins el límit assenyalat per a cada any
per la Llei de pressupostos generals de l’Estat, el Ministeri
d’Economia i Hisenda ha d’acordar l’emissió i encunyació
de moneda metàl·lica i en particular:
a) El seu aliatge, pes, forma i dimensions.
b) Les llegendes i motius del seu anvers i revers. Les
monedes d’una pesseta sempre han de portar la imatge
de S. M. el Rei, així com l’escut d’Espanya al dors.
c) Les dates inicials d’emissió.»
«Article setè. El Ministeri d’Economia i Hisenda, en
acordar l’emissió de cada espècie de moneda, ha de determinar l’import màxim que d’aquesta s’ha d’admetre entre
particulars en concepte de mitjà de pagament. En qualsevol cas, les monedes s’han d’admetre en les caixes públiques sense cap limitació.
De la mateixa manera, el Ministeri d’Economia i
Hisenda també pot acordar la retirada total o parcial de la
circulació de les monedes que, per pèrdua del seu valor
alliberador, valor comercial inadequat o altres causes
sigui convenient eliminar del sistema de pagaments.
Acordada la retirada d’una classe de moneda, el Ministeri d’Economia i Hisenda ha de dictar les disposicions
necessàries per regular la forma i els terminis dels bescanvis, i determinar el destí ulterior del metall resultant de
la desmonetització i les normes comptables que s’han
d’aplicar a l’execució del bescanvi i a la seva aplicació
pressupostària.»
Quinzena.–Es modifica el paràgraf cinquè de l’article 9
de la Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del patrimoni
nacional, que queda redactat de la manera següent:
«Cinquè. La comptabilitat del patrimoni nacional
s’ha d’ajustar a les normes aplicables als organismes
autònoms de caràcter comercial, industrial, financer o
anàleg.»
Setzena.–Amb vigència exclusiva durant l’any 1987, i
sense perjudici del que estableix l’article 45 de la Llei de
contractes de l’Estat, text articulat aprovat pel Decret
923/1965, de 8 d’abril, en cas de demora en els terminis
parcials o en el termini final d’execució dels contractes
d’obres, serveis i subministraments per una causa imputable al contractista, l’òrgan de contractació pot acordar
la resolució del contracte, amb l’autorització prèvia del
Consell de Ministres si aquest n’ha autoritzat la subscripció, sense altre tràmit que l’audiència de l’adjudicatari i, quan es formuli oposició per part d’aquest, el dictamen del Consell d’Estat. En aquests casos, l’acord de
resolució ha de contenir un pronunciament exprés sobre
la procedència o no de la devolució de la fiança constituïda i del termini en què l’Administració i el contractista
han de practicar contradictòriament els mesuraments i
la presa de dades necessàries per a la liquidació del
contracte.
Acabat aquest termini l’Administració pot disposar del
contracte i assumir directament la seva execució o subscriure’l novament.
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Dissetena.–S’autoritza el Govern perquè, mitjançant
un reial decret, pugui modificar, per adaptar-la a les decisions de la Comunitat Econòmica Europea sobre la matèria, la xifra de 140.000 unitats de compte europeu que
figura a l’article 84 de la Llei de contractes de l’Estat, en la
redacció que en fa el Reial decret legislatiu 931/1986, de 2
de maig.

Disposicions addicionals que modifiquen normes
tributàries
Divuitena.–U. Els articles 101 i 103 de la Llei general
tributària de 28 de desembre de 1963 queden redactats de
la manera següent:
«Article 101.

La gestió dels tributs s’inicia:

a) Per declaració o iniciativa del subjecte passiu o
retenidor, de conformitat amb el que preveu l’article 35
d’aquesta Llei.
b) D’ofici, i
c) Per actuació investigadora dels òrgans administratius.»
«Article 103. U. L’actuació investigadora dels òrgans
administratius es pot iniciar com a conseqüència d’una
denúncia. L’exercici de l’acció de denúncia és independent
de l’obligació de col·laborar amb l’Administració tributària
de conformitat amb els articles 111 i 112 d’aquesta Llei.
Dos. No es considera el denunciant interessat en
l’actuació investigadora que s’iniciï arran de la denúncia
ni legitimat per interposar com a tal recursos o reclamacions.
Es poden arxivar sense més tràmit les denúncies que
siguin manifestament infundades.
Tres. Per reglament s’han de regular els requisits formals de les denúncies, així com l’especial tramitació
d’aquestes.»
Dinovena.–U. De conformitat amb el que disposa
l’article primer de la Llei 22/1984, de 29 de juny, sobre
modificació del tipus d’interès legal del diner, aquest
queda establert en el 9,50 per 100 fins al 31 de desembre de 1987.
Dos. Durant el mateix període, l’interès de demora a
què es refereix l’article 58, apartat 2, de la Llei general tributària, de 28 de desembre de 1963, modificada per la Llei
10/1985, de 26 d’abril, és el 12 per 100.
Vintena.–Amb efectes per als exercicis que s’iniciïn
dins l’any 1987:
A) L’apartat cinc de l’article 24 de la Llei 61/1978, de
27 de desembre, de l’impost sobre societats, queda redactat en els termes següents:
«Cinc. L’import de les retencions, pagaments i ingressos a compte que s’hagin practicat sobre els ingressos del
subjecte passiu, amb l’excepció de les retencions a què es
refereix l’article 4 de la Llei 14/1985, de 29 de maig, de
règim fiscal de determinats actius financers, que en cap
cas no són deduïbles.
Quan aquestes retencions, pagaments i ingressos a
compte superin la quantitat resultant de practicar en la
quota de l’impost les deduccions a què es refereixen els
apartats anteriors i els articles 25 i 26 d’aquesta Llei en
l’ordre establert al número 7 d’aquest article, l’Administració ha de procedir a tornar d’ofici l’excés.»
B) S’afegeix un nou apartat, amb el número tres, a
l’article 31, de la Llei anteriorment esmentada, amb la
redacció següent:
«Tres. Quan la suma de les quantitats retingudes en
la font i les ingressades a compte superi l’import de la
quota resultant de la liquidació provisional, l’Administra-
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ció ha de procedir a tornar d’ofici, en el termini de trenta
dies, l’excés ingressat sobre la quota que correspongui.
Quan la liquidació provisional no s’hagi practicat en el
termini de dotze mesos, comptant a partir de la presentació de la declaració, l’Administració ha de procedir a tornar d’ofici, en el termini de trenta dies següents, l’excés
ingressat sobre la quota resultant de la declaració.»
Vint-i-unena.–Poden accedir al règim fiscal de les fusions
d’empreses, regulat a la Llei 76/1980, de 26 de desembre,
societats les accions de les quals siguin de cotització qualificada en borsa, siguin quines siguin les activitats que duguin
a terme, sempre que la societat resultant de la fusió tingui
més del 50 per 100 del seu actiu, estimat en valors reals,
afecte a explotacions econòmiques.
Vint-i-dosena.–U. Amb la finalitat d’adaptar el que
disposa la Llei 45/1985, de 23 de desembre, d’impostos
especials, a les directives comunitàries vigents es fa una
nova redacció de l’apartat 7 de l’article 15, apartat 2 de
l’article 24 i apartat 3 de l’article 38 de la dita Llei i s’introdueix un nou cas a l’apartat 1 de l’article 30, de conformitat amb els textos següents:
«Article 15, apartat 7. Les importacions d’alcohol i
begudes derivades en règim de viatgers i de petits enviaments en quantitats que no excedeixin les establertes per
reglament d’acord amb la normativa comunitària.»
«Article 24, apartat 2. La importació de cervesa en
règim de viatgers o de petits enviaments que no constitueixen expedició comercial.»
«Article 38, apartat 3. Les importacions en règim de
viatgers o de petits enviaments en quantitats que no excedeixin les establertes per reglament d’acord amb la normativa comunitària.»
«Article 30, apartat 1. f) La importació de combustibles i carburants continguts als dipòsits normals d’automòbils de turisme o de vehicles que efectuïn transports
internacionals de viatgers i mercaderies, amb els límits
que s’estableixin per reglament de conformitat amb les
directives comunitàries.»
Dos. Durant l’any 1987, les misteles i els vins especials que, segons la Llei 25/1970, de 2 de desembre, Estatut
de la vinya, del vi i dels alcohols, necessiten l’addició d’alcohol, tenen, als efectes exclusius de l’exigibilitat del
pagament de l’impost sobre l’alcohol i begudes derivades, regulat per la Llei 45/1985, de 23 de desembre, d’impostos especials, la consideració de begudes derivades.
Es reconeix el dret a la devolució de les quotes prèviament satisfetes per les existències, en un establiment
elaborador, d’alcohol com a tal o incorporat a les esmentades begudes en data 31 de desembre de 1986.
Vint-i-tresena.–U. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
queden suprimides les taxes següents:
— Taxa 18.01. «Examen i aprovació dels llibres de text
i lectura.»
— Taxa 18.02. «Taxes de l’Institut Nacional de Psicologia Aplicada i Psicotècnia.»
— Taxa 18.06. «Examen dels comptes de les fundacions
beneficodocents.»
Dos. Així mateix, i amb la mateixa data, queden
suprimides les taxes oficials per l’actuació inspectora del
Servei Oficial d’Inspecció i Vigilància del Comerç Exterior
(SOIVRE), atribuït als centres d’inspecció de comerç exterior.
Tres. També, i en la mateixa data, queda suprimida
l’exacció parafiscal denominada «cànon sobre la pel·lícula
verge», atribuïda al Ministeri de Cultura.
Vint-i-quatrena.–Se suprimeix l’exacció «drets de
registre d’entitats asseguradores d’accidents de treball»
regulada pel Decret 4293/1964, de 17 de desembre, que es
deroga igualment.

221

Vint-i-cinquena.–U. Durant l’any 1987 té plena vigència el que preveu la disposició addicional novena de la
Llei 9/1983, de 13 de juliol, de pressupostos generals de
l’Estat per a 1983.
Dos. Es prorroga durant la vigència d’aquesta Llei el
que preveu la disposició addicional desena de la Llei
44/1983, de 28 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a 1984.
Vint-i-sisena.–S’afegeix al número 1.1r de l’article 29
de la Llei 30/1985, de 2 d’agost, de l’impost sobre el valor
afegit, un apartat h) amb el text següent:
h) El lloguer d’automòbils de turisme per part d’empreses dedicades habitualment i exclusivament a la realització d’aquestes activitats, amb les limitacions i els requisits que s’estableixin per reglament.
Vint-i-setena.–Amb efectes d’1 de gener de 1987 queda
derogat el règim especial d’intervenció en la producció i
comercialització del paper de fumar, establert per la Llei
d’1 d’agost de 1941.

Disposicions addicionals en matèria d’inspecció
i recaptació tributària
Vint-i-vuitena.–Sense perjudici del previst en matèria
d’intercanvi d’informació en els convenis de doble imposició subscrits per Espanya, el Ministeri d’Economia i
Hisenda ha de procedir, en els termes que s’estableixin
per reglament, a l’intercanvi d’informació amb transcendència tributària, en matèria dels impostos sobre la renda
de les persones físiques i sobre societats, extraordinari
sobre el patrimoni de les persones físiques i sobre el valor
afegit, amb les autoritats competents dels altres estats
membres de la Comunitat Econòmica Europea de conformitat amb les directives del Consell número 77/799 CEE i
79/1.070 CEE, de 19 de desembre de 1977 i de 6 de desembre de 1979, respectivament.
Vint-i-novena.–Els drets econòmics de la Hisenda pública
liquidats després de l’1 de gener de 1987, la recaptació dels
quals es faci en via de constrenyiment, meriten interessos
de demora a partir de la data en què es va dictar la provisió
de constrenyiment en els termes previstos al Reglament
general de recaptació de 14 de novembre de 1968 i fins a la
data en què es produeixi l’ingrés en el Tresor.
Trentena.–U. En els procediments executius de
recaptació dels drets econòmics de la Hisenda pública, en
qualsevol moment posterior al de declarar-se deserta la
primera licitació en la subhasta pública de béns, es poden
adjudicar directament els béns o lots per un import igual
o superior al que van ser valorats en la licitació, amb la
sol·licitud prèvia a la mesa d’adjudicació.
Dos. El mateix procediment s’ha d’observar en els
supòsits de venda en subhasta pública, deserta la primera
licitació, de gèneres abandonats a favor de la Hisenda en
pagament dels drets de duanes, així com de mercaderies
en general, de vehicles, embarcacions i aeronaus d’ús privat, afectes a responsabilitats derivades de la comissió
d’infraccions administratives en la matèria.
Trenta-unena.–U. El ministre d’Economia i Hisenda
pot dispensar totalment o parcialment de la prestació de
les garanties exigibles en la concessió d’ajornaments o
fraccionaments en el pagament de deutes tributaris, quan
hi concorrin els requisits següents:
a) Que de la declaració presentada pel peticionari i
comprovada per l’Administració, sobre la seva situació
economicofinancera i patrimonial, es derivi la impossibilitat de fer front al pagament del deute tributari i la inexistència o insuficiència de béns o drets, per prestar les
garanties corresponents.
b) Que en l’expedient respectiu es posi de manifest
que l’execució immediata del patrimoni del deutor, en cas
que no s’atorgui l’ajornament o fraccionament sol·licitat,
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afectarà el manteniment de la capacitat productiva i del
nivell d’ocupació de l’activitat econòmica respectiva o
produirà greus menyscaptes per als interessos de la
Hisenda pública.
Dos. La concessió de l’ajornament o fraccionament
en els termes previstos al número anterior comporta el
seguiment i control per part dels òrgans competents del
Ministeri d’Economia i Hisenda de la situació economicofinancera i patrimonial de l’obligat al pagament, que queda
subjecte a la prestació de les garanties pertinents, en la
mesura que ho permeti l’evolució futura de la situació.
Tres. El Govern, a proposta del Ministeri d’Economia
i Hisenda, ha de dictar les disposicions necessàries per al
desplegament i l’execució del que preveuen els números
anteriors.

Disposicions addicionals sobre reforma
de les estructures de l’Administració de l’Estat
Trenta-dosena.–U. Per tal de contribuir a la racionalització i reducció de la despesa pública, s’autoritza el
Govern perquè, durant l’exercici de 1987, i mitjançant un
reial decret, a proposta conjunta dels ministeris per a les
Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda, i a iniciativa del departament interessat, procedeixi a:
a) Suprimir organismes autònoms i entitats públiques creades per llei si els seus fins s’han complert o, si es
mantenen els seus fins, aquests poden ser atribuïts a
òrgans de l’Administració centralitzada.
b) Refondre o modificar la regulació dels organismes
autònoms i entitats públiques creats per llei, respectant,
en tot cas, els fins que tinguin assignats i els ingressos
que tinguin adscrits com a mitjans econòmics per a l’obtenció dels fins esmentats.
Dos. Té caràcter permanent el que preveu el títol VII
de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a 1985, i s’entén que les referències
al Ministeri de la Presidència, ho són al Ministeri per a les
Administracions Públiques.
Trenta-tresena.–S’autoritza el Govern perquè, mitjançant un reial decret aprovat al Consell de Ministres, a
proposta del ministre per a les Administracions Públiques i a iniciativa del Ministeri interessat, pugui suprimir
o modificar els òrgans col·legiats administratius creats
per llei ordinària, i regular-ne, en cas de modificació, la
composició, adscripció i competència. No obstant això,
si l’òrgan col·legiat té representacions d’altres administracions públiques diferents de l’Estat, la seva supressió
o la modificació de la seva composició que comporti una
alteració del nombre o de la proporcionalitat de les
representacions només es pot portar a terme per llei.

Altres disposicions addicionals
Trenta-quatrena.–U. El Centre per a la Gestió i Cooperació Tributària ha de destinar els romanents de tresoreria a 31 de desembre de 1986, no afectes al compliment
d’obligacions, al finançament del seu pressupost.
Dos. El pressupost destinat als serveis perifèrics del
Centre de Gestió i Cooperació Tributària l’ha de distribuir el
Centre esmentat, d’acord amb el pressupost a què fa referència l’article 16 del Reial decret 1279/1985, de 24 de juliol.
Al llarg de l’exercici els crèdits assignats als serveis perifèrics els pot redistribuir l’indicat Centre de Gestió i Cooperació Tributària, encara que la suma dels crèdits de cada
concepte o article dels serveis perifèrics superi el crèdit
que per al mateix concepte o article s’assigni al Centre de
Gestió i Cooperació Tributària, sempre que no s’excedeixi
el total del pressupost de l’organisme. Aquest organisme
adaptaria, al seu moment, el seu pressupost de manera
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que reculli les variacions originades per la redistribució
dels crèdits efectuada en els serveis perifèrics.
Trenta-cinquena.–S’autoritza el Ministeri d’Economia i
Hisenda perquè pugui disposar la no-liquidació o, si s’escau, l’anul·lació i baixa en comptabilitat de totes les liquidacions de les quals resultin deutes inferiors a la quantia
que s’estimi i fixi com a insuficient per a la cobertura del
cost que representin la seva exacció i recaptació.
Trenta-sisena.–S’autoritza l’Institut Nacional d’Hidrocarburs a substituir subsidiàriament l’«Empresa Nacional de
Gas, Sociedad Anónima» (ENAGAS), de conformitat amb el
que estableix la disposició III del Protocol signat entre Espanya i Algèria el dia 23 de febrer de 1985, per resoldre les
diferències del gas entre SONATRACH i ENAGAS.
Trenta-setena.–U. Les primes, quotes, així com els
recàrrecs sobre primes o capitals assegurats que percebi
el Consorci de Compensació d’Assegurances per la cobertura dels riscos assumits per aquest organisme els han de
recaptar, llevat del supòsit de contractació directa d’assegurances, les entitats asseguradores juntament amb les
seves primes, i les empreses i entitats que efectuïn transports inclosos en l’assegurança obligatòria de viatgers al
mateix temps que percebin el preu del servei.
Dos. L’incompliment d’ingressar el que ha percebut
l’entitat d’assegurances o l’empresa de transports comporta, sense perjudici de les responsabilitats en què hagin
pogut incórrer, l’obligació de satisfer durant el període de
demora l’interès legal de les quantitats recaptades.
Tres. Els deutes de quantitats líquides a favor del
Consorci de Compensació d’Assegurances, no satisfets
per les entitats asseguradores o les empreses de transports en el termini fixat, són exigibles per la via administrativa de constrenyiment, de conformitat amb el que
estableix el Reglament general de recaptació de 14 de
novembre de 1968, i a aquest efecte constitueix un títol
executiu el certificat de descobert expedit pel president de
l’organisme.
Quatre. El que disposen els dos apartats anteriors és
aplicable al recàrrec del 5 per 1.000 sobre les primes
recaptades per les entitats asseguradores, regulat a la disposició transitòria del Reial decret llei 10/1984, d’11 de
juliol, i convalidat per la disposició addicional catorzena
de la Llei 46/1985, de 27 de desembre.
Trenta-vuitena.–U. El Ministeri d’Economia i Hisenda
pot incorporar al pressupost per a 1987 els romanents de
crèdit anul·lats en exercicis anteriors que hagin servit de
base per al reconeixement d’obligacions d’exercicis tancats d’acord amb la legislació vigent. Igualment aquest
Ministeri pot determinar els crèdits de l’exercici corrent,
als quals es pot imputar el pagament d’obligacions reconegudes o generades en exercicis anteriors.
Dos. La possibilitat prevista en el segon paràgraf de
l’apartat u d’aquesta disposició l’exerceix 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’informe previ de la intervenció general de la Seguretat
Social.
Aquestes imputacions han de disposar de l’informe
positiu previ del Ministeri d’Economia i Hisenda.
Tres. Els romanents de crèdit que es puguin derivar
del Fons de Solidaritat, creat per la disposició addicional
dinovena de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1985, s’han d’aplicar,
fins que s’exhaureixin totalment, als programes de suport
a l’ocupació i a la formació professional que determini el
Govern, a proposta del Ministeri de Treball i Seguretat
Social.
Trenta-novena.–U. En l’àmbit del que preveu la disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 46/1985, de 27
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
1986, el ministre de Treball i Seguretat Social ha de determinar el procediment aplicable per a l’adquisició i arren-
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dament dels béns afectes al compliment dels fins de col·
laboració en la gestió de les mútues patronals d’accidents
de treball.
Dos. El que disposen 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 novena d’aquesta Llei,
s’ha d’aplicar respecte a l’alienació dels béns immobles
que formin part del patrimoni de la Seguretat Social, si bé
les referències al Ministeri d’Economia i Hisenda s’entenen fetes al de Treball i Seguretat Social.
Quarantena.–S’autoritza el Govern a adaptar a les
necessitats actuals el destí i distribució dels beneficis que
determina la Llei d’11 d’abril de 1942, reguladora de la
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Així mateix, s’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda a modificar i adaptar a les necessitats actuals la composició i funcions dels
òrgans d’administració i govern de la dita Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
Quaranta-unena.–El pagament de les multes governatives imposades per infraccions al Codi de la circulació i
legislació complementària s’ha d’efectuar en metàl·lic o
per altres mitjans de pagament que es determinin per
reglament, i s’ha d’ingressar en el compte intervingut
«Caixa dels serveis de trànsit per carretera» que l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit manté al
Banc d’Espanya, bé sigui de manera immediata o mediata
a través de comptes recaptadors autoritzats pel Ministeri
d’Economia i Hisenda.
Quan per al cobrament sigui necessari utilitzar el procediment de constrenyiment, aquest s’ha d’ajustar al que
s’estableixi per reglament.
Quaranta-dosena.–U. A fi de poder completar els
processos de reconversió industrial desenvolupats a l’empara de les lleis 21/1982, de 9 de juliol, i 27/1984, de 26 de
juliol, es prorroga durant l’any 1987 la vigència dels capítols III, IV i VI de la dita Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre
reconversió i reindustrialització.
Dos. La Comissió Delegada del Govern per a Afers
Econòmics, a proposta conjunta dels ministeris d’Economia i Hisenda, Indústria i Energia i Treball i Seguretat
Social, pot autoritzar l’aplicació de les mesures previstes
als capítols de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, la vigència
de la qual es prorroga, a les empreses pertanyents als sectors i empreses declarats en reconversió amb la finalitat
de culminar els plans de reconversió corresponents.
Tres. Sempre que la Comunitat Econòmica Europea
declari admissible l’atorgament d’ajudes compatibles
amb el mercat comú per a altres empreses, la Comissió
Delegada del Govern per a Afers Econòmics pot autoritzar, a proposta dels tres ministeris esmentats, l’aplicació a
aquestes de les mesures previstes a l’apartat u.
Quatre. En els casos previstos als apartats precedents,
la Comissió Delegada del Govern ha d’establir les actuacions que hagin de seguir les empreses i les condicions al
compliment de les quals està subjecta l’aplicació de les
mesures. Igualment pot establir els òrgans necessaris per a
la seva execució i desplegament dels previstos a l’article 7è
de la Llei 27/1984.
Quaranta-tresena.–El Govern, mitjançant un reial
decret, ha de determinar les modificacions orgàniques i
l’adscripció de mitjans personals i materials necessaris
per a l’exercici de les competències atribuïdes al Ministeri
per a les Administracions Públiques en aquesta Llei, i el
Ministeri d’Economia i Hisenda ha de dur a terme les
oportunes transferències de crèdit.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.–U. Els funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, que ocupin llocs de
treball per als quals encara no s’ha aprovat l’aplicació del
règim retributiu previst a la dita Llei, i fins que no es disposi el contrari en els acords del Consell de Ministres que
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aprovin aquesta aplicació, han de percebre les retribucions corresponents a l’any 1986, amb la mateixa estructura
retributiva i amb subjecció a la normativa vigent en l’exercici esmentat, incrementada la quantia de les diferents
retribucions bàsiques i complementàries un 5 per 100, a
igualtat de llocs de treball, tenint en compte que les retribucions que tinguin el caràcter d’absorbibles per millores
o increments es regeixen per la seva normativa específica
fins a l’aplicació del nou règim retributiu.
Dos. Els complements de dedicació exclusiva que es
meritin s’abonen amb càrrec als crèdits que per a l’incentiu
al rendiment s’inclouen en els pressupostos de despeses.
Tres. Quan s’apliqui el règim retributiu establert a la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, als funcionaris a què es refereix
aquesta disposició transitòria els és aplicable el que disposa l’article 13 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre,
referent a l’homogeneïtzació del sistema i complement
personal transitori, de tal manera que en la determinació
de les quanties d’aquests complements personals i transitoris no tingui incidència diferencial la circumstància que
el règim retributiu esmentat no s’hagi aplicat en l’exercici
de 1985, i s’autoritza els ministeris d’Economia i Hisenda i
per a les Administracions Públiques a dictar conjuntament
les instruccions que, si s’escau, siguin necessàries per a la
determinació de les quanties esmentades.
Segona.–El personal a què es refereix l’apartat b) del
número u de la disposició addicional primera de la Llei
46/1985, de 27 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a 1986, que l’1 de febrer de 1986 estigui ocupant un lloc de treball a l’Administració militar o als seus
organismes autònoms, continua inclòs al camp d’aplicació del règim especial de la Seguretat Social de les Forces
Armades, fins a la data en què s’obtingui una destinació
definitiva en un lloc de treball no pertanyent a l’Administració militar o als seus organismes autònoms.
Tercera.–Fins que no s’aprovi el règim retributiu del
Cos Nacional de Policia, es prorroga per a l’any 1987 el
que disposa la disposició transitòria segona, u, de la Llei
orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de
seguretat, sense perjudici de l’increment retributiu que
preveu aquesta Llei i el que estableix l’apartat dos de la
disposició transitòria segona esmentada.
Quarta.–Sense perjudici del que disposa l’article 21
d’aquesta Llei, es prorroga per a l’any 1987 el que disposa
la disposició transitòria tercera de la Llei 46/1985, de 27 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1986.
Cinquena.–U. Fins que no s’equipari totalment el sistema de protecció social dels funcionaris públics de l’Administració local al dels funcionaris públics de l’Administració de l’Estat, la base de cotització del personal
assegurat que en data 31 de desembre de 1986 estigui en
situació de servei actiu és la que fixa per a 1986 la disposició addicional cinquena de la Llei 46/1985, de 27 de
desembre, incrementada el 5 per 100.
Dos. La base de cotització dels funcionaris ingressats en el servei actiu a partir de l’1 de gener de 1987 és la
que li correspongui d’entre les que conté l’àmbit de l’article 28, u, a), d’aquesta Llei. El tipus de cotització és el que
determini el Ministeri per a les Administracions Públiques.
Tres. La base o haver regulador de les prestacions
bàsiques és la base de cotització definida als paràgrafs
anteriors per als respectius supòsits. Les regles de càlcul
per a les prestacions per als ingressats a partir de l’1 de
gener de 1987 són les que conté l’article 28 de la Llei
50/1984, de 30 de desembre.
Sisena.–U. Les mutualitats de funcionaris de l’Administració de la Seguretat Social poden integrar-se, fins a
l’1 de juliol de 1987, en un fons especial que s’ha de constituir a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i l’Administració de la Seguretat Social ha de garantir les prestacions
complementàries de la Seguretat Social causades fins a

Suplement núm. 8

Any 1986

l’1 de juliol de 1986, així com les que s’hagin reconegut o
es reconeguin des de la data esmentada.
El reconeixement de les prestacions complementàries
que s’hagin causat o es causin després de l’1 de juliol de
1986 s’ha d’efectuar de conformitat amb els reglaments
de les mutualitats que s’integrin vigents a la data esmentada i en la quantia corresponent a aquesta. Les cotitzacions efectuades des d’aleshores només es computen als
efectes dels períodes mínims de cotització exigibles i, si
s’escau, del percentatge de la pensió.
En tot cas, la garantia prevista als paràgrafs anteriors
té com a límit la quantia de la prestació que, sumada a
l’import de les altres pensions públiques percebudes pel
beneficiari, no superi la quantia de 187.950 pessetes íntegres mensuals.
Dos. La garantia a què es refereix el número anterior
únicament comprèn els mutualistes inclosos a les mutualitats l’1 de juliol de 1986. No obstant això, respecte a la
Mutualitat de la Previsió de l’extingit Institut Nacional de
Previsió, la garantia comprèn els mutualistes que estaven
inclosos en la Mutualitat l’1 de juliol de 1984 i, si s’escau,
abonin les cotitzacions pendents de pagament des de la
data esmentada.
Així mateix, es garanteixen en els mateixos termes i
condicions les prestacions reconegudes als articles 91 i 92
de l’Estatut de personal de 31 de juliol de 1970, de l’extingit Servei de Mutualisme Laboral, als que els continuïn
sent aplicables, en virtut de les disposicions transitòries
primera a tercera del Reglament de la Mutualitat de Funcionaris del Mutualisme Laboral d’1 d’abril de 1977 i altres
normes concordants. No obstant això, per a aquesta
garantia, en relació amb les pensions que es puguin causar després de la integració, és necessari que els interessats abonin les cotitzacions corresponents des de la data
de la integració, en les condicions que s’estableixin.
Tres. La integració a què es refereix el número anterior comporta l’obligació d’aportar al fons especial la totalitat dels béns i recursos de què disposin les mutualitats
respectives en la data d’integració.
Quatre. La integració sol·licitada per les mutualitats
l’ha d’autoritzar el Govern, i es pot denegar en els supòsits en què s’estimi l’existència d’actes de disposició patrimonial que puguin contravenir el que disposa el número
anterior.
Cinc. L’opció individual a donar-se de baixa en les
mutualitats integrades es pot exercir en qualsevol
moment, amb pèrdua pel beneficiari de qualsevol prestació i sense dret a devolució de quotes.
Sis. La base de cotització dels mutualistes integrats
en les mutualitats que, en virtut del que disposen els números anteriors, s’integrin en el corresponent fons especial,
és la que els corresponia el dia 1 de juliol de 1986.
Set. El Ministeri de Treball i Seguretat Social ha de
fixar el tipus de cotització al fons especial en condicions
d’igualtat per als mutualistes de la Mutualitat de la Previsió i de la Mutualitat de Previsió de Funcionaris del Mutualisme Laboral.
Vuit. Les mutualitats de funcionaris de la Seguretat
Social a què fa referència aquesta disposició transitòria
que no s’integrin en el fons especial a l’empara del que
disposen els números anteriors s’han de finançar exclusivament amb les aportacions o quotes dels seus socis o
amb qualsevol altre ingrés de dret privat.
Així mateix, aquestes entitats no poden rebre subvencions o compensacions de cap tipus amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, i de la mateixa manera queda
suprimida qualsevol participació en taxes o tributs parafiscals, premis de gestió, així com els segells o pòlisses
d’aportació voluntària, ni cap tipus de recursos amb càrrec als fons públics, empreses públiques o arrendatàries o
amb funcionaris 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.
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Nou. Queda sense efecte, a partir d’1 de juliol de
1986, qualsevol garantia o obligació de l’Administració de
la Seguretat Social en relació amb les prestacions complementàries procedents de mutualitats de funcionaris de
Seguretat Social, diferent de la que es derivi del que disposen els números anteriors.
Deu. El Govern ha de dictar les normes necessàries
per al desplegament i l’aplicació de tot el que s’indica en
aquesta disposició transitòria.
Setena.–El límit quantitatiu establert a l’article 31.dos
d’aquesta Llei no és aplicable, a partir de l’entrada en
vigor de la futura Llei de fons de pensions, a les pensions
satisfetes pels fons creats per empreses públiques i altres
ens esmentats a l’article 27 d’aquesta Llei.
Vuitena.–Continuen en circulació amb el poder alliberador que tinguin legalment reconegut les monedes que
componen el sistema monetari actual mentre el Ministeri
d’Economia i Hisenda no n’acordi la retirada de la circulació i substitució dins les competències que li concedeixen
els articles 2 i 7 de la Llei 10/1975, de 12 de març, segons
la nova redacció que en fa la disposició addicional novena
d’aquesta Llei.
Novena.–Fins que no s’aprovin les relacions de llocs
de treball de l’Administració de l’Estat i els seus organismes autònoms, es mantenen en vigor els catàlegs de llocs
de treball aprovats a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.–U. El Govern durant l’any 1987 ha d’adaptar l’actual reglamentació de la professió d’habilitat de
classes passives al que disposa la Llei 2/1974, de 13 de
febrer, modificada per la Llei 74/1978, de 26 de desembre,
i regular mitjançant un reial decret els aspectes d’aquesta
relacionats amb els fins administratius en matèria de classes passives i amb l’interès general.
Dos. En particular, aquesta adaptació s’ha de referir
als aspectes següents:
a) Adquisició i pèrdua de la condició d’habilitat.
b) Exercici de la professió, deures i obligacions de
l’habilitat de classes passives en relació amb l’Administració pública.
c) Sancions administratives en cas d’incompliment
per l’habilitat d’aquests deures i obligacions i procediment per a la seva imposició.
d) Garanties administratives de la gestió de l’habilitat.
e) Deures i obligacions especials de l’organització
professional en relació amb l’Administració pública.
Tres. Respecte del règim de sancions administratives, la regulació s’ha d’ajustar a les regles següents:
Primera. Les conductes que donen origen a una sanció administrativa són les d’incompliment concret per
part de l’habilitat de les obligacions següents:
a) Prestar les dades i informacions que li requereixi
l’Administració respecte dels seus mandants i col·laborar
en el sentit que aquesta li requereixi en relació amb els
fins d’interès públic en matèria de classes passives.
b) Vigilar la persistència de l’aptitud legal dels seus
mandants per ser titulars de pensions de classes passives.
c) Vigilar la persistència en els seus mandants de les
condicions legalment establertes per percebre en tot o en
part els seus havers passius.
d) Suportar l’acció inspectora i auditora que pugui
disposar l’Administració en relació amb l’actuació de l’habilitat i els fins d’interès públic en matèria de classes passives.
e) Relacionar-se personalment amb l’Administració
en tot el que fa referència als fins d’interès públic en matèria de classes passives.
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Segona. Cada incompliment concret de les obligacions esmentades se sanciona amb una multa de 25.000
pessetes o amb advertència amb publicitat d’aquesta.
Si s’aprecia intencionalitat en l’incompliment, si
aquest és reiterat, o si determina un menyscapte per a
l’erari públic o perillositat per als fins d’interès públic en
matèria de classes passives, la multa pot arribar a les
500.000 pessetes o es pot sancionar l’habilitat amb una
suspensió de l’activitat professional de fins a sis mesos
de durada.
Tercera. La sanció de la multa de 25.000 pessetes o
l’advertència les pot imposar la Direcció General de Despeses Personal, o els delegats d’Hisenda, o els caps de les
oficines territorials d’Hisenda amb competència per al
pagament d’havers de classes passives, amb la informació prèvia amb audiència de l’interessat.
Les sancions de multa de fins a 500.000 pessetes o la
suspensió temporal de l’activitat professional les imposa
la Direcció General de Despeses de Personal, amb la instrucció prèvia d’un expedient que s’ha d’ajustar al que
disposen els articles 133 i següents de la vigent Llei de
procediment administratiu, de 17 de juliol de 1958, pels
serveis de la caixa pagadora d’havers passius corresponents.
Segona.–El Govern, a proposta conjunta dels ministeris
per a les Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda,
i a iniciativa del d’Educació i Ciència, ha d’adequar el règim
de les retribucions complementàries dels funcionaris no
docents de les universitats, dins el marc del nou sistema
retributiu establert a la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
Tercera.–U. S’autoritza el Govern a elaborar, abans
del 30 de setembre de 1987, un text refós de la Llei general
pressupostària de 4 de gener de 1977 al qual s’han d’incorporar, amb l’autorització prèvia per regularitzar, aclarir
i harmonitzar, les disposicions legals vigents de caràcter
permanent en matèria de gestió pressupostària contingudes a les lleis anuals de pressupostos posteriors a l’entrada en vigor de la dita Llei general pressupostària.
Dos. El Govern, en el mateix termini, ha de procedir
a actualitzar les normes reglamentàries de l’ordenament
pressupostari, i acomodar-les a la dita Llei general pressupostària i al Reial decret legislatiu que s’aprovi en exercici
de l’autorització concedida en l’apartat precedent.
Quarta.–S’autoritza el Govern a fer les modificacions
funcionals i orgàniques que s’hagin d’introduir en el Servei Nacional del Conreu i Fermentació del Tabac com a
conseqüència de la integració d’Espanya a la Comunitat
Econòmica Europea, així com a adoptar les mesures pressupostàries necessàries per portar a terme aquestes
modificacions.
Cinquena.–S’autoritza el president del Govern a variar,
mitjançant un reial decret, dictat a proposta d’aquest, el
nombre, denominació i competències dels departaments
ministerials.
Sisena.–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 que s’han d’ocupar en l’execució dels projectes.
Setena.–Es prorroga durant l’any 1987 l’autorització al
Govern que conté la disposició final cinquena de la Llei
50/1984, de 30 de desembre.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera.–Queden derogades les disposicions addicionals vint-i-vuitena, quaranta-sisena i quaranta-vuitena de
la Llei 46/1985, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1986.
Segona.–Queden derogats l’article 12 de la Llei de 28 de
desembre de 1908, de pressupostos per a l’any 1909, modi-
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ficat posteriorment per la Llei de 29 d’abril de 1920, així
com totes les disposicions en vigor que s’oposin al que
disposa la disposició addicional divuitena d’aquesta Llei,
segons la nova redacció que es fa dels articles 101 i 103 de
la Llei general tributària de 28 de desembre de 1963.
Tercera.–Queda derogada la Llei 4/1974, de 13 de
febrer.
Annex I

Crèdits ampliables
Es consideren ampliables fins a una suma igual a les
obligacions que es reconeguin, 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 organismes autònoms i/o en els
dels altres ens públics aprovats per aquesta Llei, es detallen a continuació:
Primer. Aplicable a totes les seccions i programes.
U.

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 de les disposicions
financeres de la CEE, en matèria d’avançaments de fons i
de l’aportació espanyola que determini el pressupost definitiu de la CEE.
b) Les quotes de la Seguretat Social i el complement
familiar (ajuda o indemnització familiar), d’acord amb els
preceptes en vigor, el subsidi familiar del personal adscrit
als serveis de l’Estat amb dret a percebre’l, així com l’aportació de l’Estat al règim de previsió social dels funcionaris
públics, civils o militars, establert per les lleis 28/1975 i
29/1975, de 27 de juny, i el Reial decret llei 16/1978, de 7 de
juliol, i l’aportació de l’Estat per atendre les obligacions
d’exercicis anteriors derivades del que disposen els reials
decrets llei 3/1977, d’1 d’abril, i 31/1977, de 2 de juny.
c) Els triennis derivats del còmput del temps de serveis realment prestat a l’Administració.
d) Els crèdits destinats al pagament del personal
laboral, quan necessitin ser incrementats com a conseqüència d’elevacions salarials disposades durant l’exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari
mínim interprofessional o estiguin imposats per una regulació estatal o per decisió ferma jurisdiccional.
e) Els crèdits la quantia dels quals es moduli per la
recaptació obtinguda en taxes o exaccions parafiscals que
dotin conceptes integrats en els respectius pressupostos,
així com els crèdits la quantia dels quals estigui determinada
en funció dels recursos finalistes efectivament obtinguts, o
que s’hagin de fixar en funció dels ingressos realitzats.
f) Els crèdits destinats a satisfer obligacions derivades
del deute públic, en les diferents modalitats, emès o assumit per l’Estat i els seus organismes autònoms, tant per
interessos i amortitzacions de principal, com per despeses
derivades de les operacions d’emissió, conversió, bescanvi
o amortització d’aquest, excepte els de personal.
g) Els crèdits de transferència a favor de l’Estat que
figurin en els pressupostos de despeses dels organismes
autònoms, fins a l’import dels romanents que resultin
com a conseqüència de la seva gestió.
h) Els crèdits destinats a la satisfacció dels avals
compromesos per l’Institut Nacional d’Indústria i l’Institut
Nacional d’Hidrocarburs, com a conseqüència de l’autorització continguda a l’article 37 d’aquesta Llei.
i) Les obligacions de caràcter periòdic contretes a
l’exterior, els pagaments de les quals s’hagin de fer en
divises. Aquests crèdits són ampliables amb màxim, per
un import igual a la diferència existent entre el preu de les
divises previst i el cost real d’aquestes, en el moment del
pagament.
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j) Els crèdits necessaris per finançar les operacions
d’endeutament realitzades pel Govern en virtut de les
autoritzacions contingudes a l’article 38 d’aquesta Llei.
Dos. Els crèdits que siguin necessaris en els pressupostos dels organismes i dels ens públics per reflectir les
repercussions que tinguin en aquests les modificacions
dels crèdits de transferència que figuren en el pressupost
de despeses de l’Estat.
Els crèdits que siguin necessaris en els pressupostos
dels organismes com a conseqüència de les operacions
financeres que es detallen a l’annex II.
Segon. Aplicables a les Seccions i als Organismes
que s’indiquen:
U. En la secció «Classes passives», els relatius a obligacions de «Classes passives», tant per meritacions corresponents a l’exercici corrents com a exercicis anteriors.
Dos. En la secció 12, «Ministeri d’Afers Exteriors», el
crèdit 12.06.132-B.491 que, amb caràcter de transferències
corrents i dins els recursos pressupostaris, es dedica al
pagament de les quotes i contribucions a organitzacions
internacionals en què Espanya participi.
Tres. En la secció 12, «Ministeri d’Afers Exteriors», el
crèdit 12.03.134-A.494 que, amb caràcter de transferències corrents i dins els recursos pressupostaris, es dedica
com a contribució a les accions compreses dins el Conveni internacional d’ajuda alimentària.
Quatre. En la secció 13, «Ministeri de Justícia», el
crèdit 13.03.142-A.228.03, per al pagament de les obligacions que es deriven del títol tercer del llibre quart de la Llei
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, així com
de les obligacions que es derivin de l’article 56.5 de la Llei
8/1980, de l’Estatut dels treballadors.
Cinc. En la secció 14, «Ministeri de Defensa», els crèdits del servei 08 per al pagament de les obligacions que
es derivin de l’aplicació de la Llei 20/1981, de 6 de juliol,
de creació de la reserva activa.
Sis. En la secció 14, «Ministeri de Defensa», els crèdits del servei 09 per al pagament de les obligacions que
es derivin de l’aplicació del Reial decret 1000/1985, d’establiment de situació de reserva transitòria.
Set. En la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda»,
els destinats al pagament dels premis de cobrament de
les contribucions, impostos i arbitris la recaptació dels
quals sigui a càrrec de la Hisenda pública i al de premis o
participacions en funció de la recaptació en les condicions
que els determinin els mateixos conceptes, així com el
dels efectes timbrats, bitllets, llistes i altres documents
que puguin requerir l’administració i cobrament de contribucions i taxes de l’Estat, les despeses per transferències,
girs i remeses del Tresor i les que origini la venda de plata
per a la seva inversió en or.
Vuit. El crèdit de la secció 15, «Ministeri d’Economia
i Hisenda», 15.04.631-F.844, per al pagament dels preus
justos que es puguin derivar de l’aplicació de la Llei 7/1983,
de 29 de juny.
Nou. 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 previstes a la Llei 11/1983 i als
reials decrets llei 20 i 21/1982, i 5 i 7/1983.
Deu. En la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda»,
els destinats al pagament de les obligacions que es derivin
de l’article segon, punt u, de la Llei 53/1980, de 20 d’octubre, i de l’article 4 de la Llei 10/1970, de 4 de juliol.
Onze. En la secció 15, «Ministeri d’Economia i
Hisenda», els conceptes destinats a despeses del servei
de tresoreria interior i exterior, incloent-hi diferències de
canvis, així com els d’administració de la plata i el crèdit
15.06.633-A.226.02.
Dotze. En la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda»,
el crèdit 15.29.631-E.431, destinat a compensació de pèr-
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dues, de les seccions de riscos comercials i agraris del Consorci de Compensació d’Assegurances.
Tretze. En la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda»,
els destinats a efectuar el pagament de formalització i cancel·
lar els corresponents deutes tributaris derivats del pagament
de determinats impostos mitjançant el lliurament de béns
del patrimoni històric espanyol (crèdit 15.04.631-F.618).
Catorze. En la secció 15, «Ministeri d’Economia i
Hisenda», el crèdit 15.22.825-A.771 «Subvenció a empreses localitzades en grans àrees d’expansió industrial i
altres zones acordades pel Govern».
Quinze. En la secció 16, «Ministeri de l’Interior», els
destinats al pagament d’indemnitzacions, en aplicació del
que disposa la Llei orgànica 9/1984, així com els que es
derivin dels danys a tercers, en relació amb els articles 40
i 41 de la Llei de règim jurídic de l’Administració de l’Estat,
text refós del 26 de juliol de 1957 i Llei 52/1984.
Setze.MEn la secció 16, «Ministeri de l’Interior», els
crèdits del servei 08 per al pagament de les obligacions
que es derivin de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, i
del Reial decret 230/1982, d’1 de juny, en relació amb la
segona activitat i els del servei 09, per a pagament de les
obligacions derivades de l’aplicació de la Llei 20/1981, de
6 de juliol, de creació de la reserva activa.
Disset. En la secció 16, «Ministeri de l’Interior», el
crèdit 16.01.463-A.226.07 per atendre les obligacions derivades dels processos electorals.
Divuit. En la secció 16, «Ministeri de l’Interior», el
crèdit 16.01.463-A.485.02 per subvencionar les despeses
electorals a partits polítics, segons el que disposa la Llei
orgànica 5/1985.
Dinou. En la secció 16, «Ministeri de l’Interior», el
crèdit del servei 05, «Direcció de la seguretat de l’Estat»,
programa 221-A, «Direcció i serveis generals de seguretat
i protecció civil», subconceptes 226.07, «Despeses de reintegració estrangeres als seus països d’origen».
Vint. En la secció 16, «Ministeri de l’Interior», els crèdits del servei 04, «Direcció General de Protecció Civil»,
programa 223-A, «Protecció Civil», conceptes 482, «Atencions urgents per catàstrofes» i 761 i 782 per a «Atencions
de tot ordre motivades per sinistres, catàstrofes o altres
d’urgència reconeguda».
Vint-i-u. En la secció 17, «Ministeri d’Obres Públiques
i Urbanisme», el crèdit 17.11.431-B.752, «Per a adquisició i
rehabilitació d’habitatges».
Vint-i-dos. En la secció 19, «Ministeri de Treball i
Seguretat Social», els destinats a subvencionar l’organisme autònom Institut Nacional d’Ocupació, per completar els recursos aportats per l’Estat per al foment de l’ocupació i per a les prestacions de desocupació, segons la
participació que correspon a aquest en els pagaments que
hi hagi hagut en aquesta contingència, facultat que és
extensiva quant a la repercussió que en el pressupost de
l’organisme indicat hagi de tenir la percepció d’aquestes
subvencions i de tots els recursos que rebi per a la mateixa
finalitat en funció de la legislació vigent.
Vint-i-tres. En la secció 19, «Ministeri de Treball i
Seguretat Social», els destinats a finançar les prestacions
econòmiques de la Llei d’integració social de minusvàlids,
quan es refereixin als subsidis de garantia d’ingressos
mínims, de mobilitat i ajuda a tercera persona.
Vint-i-quatre. En la secció 19, «Ministeri de Treball i
Seguretat Social», el crèdit de l’aplicació pressupostària
19.01.311-A.161.00, per atendre el pagament de diferències
de pensions de la mutualitat de l’extingida AISS.
Vint-i-cinc. En la secció 19, «Ministeri deTreball i Seguretat Social», el crèdit de l’aplicació pressupostària 19.01.313C.485, destinat a finançar el Pla de la síndrome tòxica.
Vint-i-sis. En la secció 19, «Ministeri de Treball i Seguretat Social», el crèdit de l’aplicació pressupostària
19.08.811-A.421, destinat a finançar ajudes equivalents a
pensions de jubilació de treballadors d’empreses en
reconversió.
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Vint-i-set. En la secció 20, «Ministeri d’Indústria i
Energia», la subvenció a l’Empresa Nacional de Hulleras
del Norte (Hunosa), Minas de Figaredo i Minero-siderúrgica de Ponferrada (La Camocha), en funció de les previsions dels respectius contractes programa.
Vint-i-vuit. En la secció 20, «Ministeri d’Indústria i
Energia», la subvenció a la producció i transport d’hulla
coquitzable.
Vint-i-nou. En la secció 22, «Ministeri per a les Administracions Públiques», els crèdits dels capítols III i IX del
servei 01, programa 313-E, destinats a atendre els venciments d’interessos i amortitzacions de préstecs concertats amb entitats financeres per l’oficina liquidadora dels
extingits patronats de cases.
Trenta. En la secció 23, «Ministeri de Transports,
Turisme i Comunicacions», els destinats a les atencions
següents:
a) Despeses de transferències, certificats, segells,
girs i altres d’anàlogues dels serveis de gir nacional.
b)mIndemnitzacions reglamentàries per pèrdues o
sostraccions de correspondència, certificada o assegurada, de fons i efectes del gir i altres 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 expedició de girs internacionals, les garanties dels quals es tanquin o liquidin dins l’exercici.
d) Saldos de la correspondència telegràfica, radiotelegràfica o telefònica internacional o interior, els comptes
dels quals es liquidin durant l’exercici.
e) Anivellament del capital del gir pels menyscaptes
soferts a causa d’extraviaments, frau, robatori o incidència del servei.
Trenta-u. En la secció 26, «Ministeri de Sanitat i Consum», en el pressupost de l’organisme autònom Institut
de Salut Carlos III, el subconcepte 08 del concepte
26.103.542-H.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.
Trenta-dos. En la secció 31, «Despeses de diversos
ministeris»:
a) Els conceptes de l’article 23, «Indemnitzacions per
raó de serveis», del servei 02, programa 631-H, per al
pagament d’obligacions per raó de meritacions en concepte de dietes, locomoció i trasllats.
b) El crèdit 31.02.631-H.608.05, «Crèdit especial per a
inversions».
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’empara
dels convenis amb el BIRD».
Trenta-tres. A) en la secció 31, «Despeses de diversos ministeris», programa 631-J, «Relacions financeres
amb les Comunitats Europees», els crèdits següents:
a) El crèdit 491.01, «Aportació a les Comunitats Europees per concepte de recàrrec sobre la base uniforme de
l’IVA. Recàrrec del 1,3562 per 100, contravalor en pessetes
de 1.793 milions d’ecus».
b) El crèdit 493, «Aportació a les Comunitats Europees
per la recaptació líquida a Espanya dels recursos propis
tradicionals de les Comunitats Europees», ampliable en
funció de la recaptació efectiva dels drets agrícoles compensadors, drets de duanes per la part subjecta a l’aranzel
exterior comunitari i cotitzacions del sucre i isoglucosa.
c) El crèdit 708.1, «Transferències per finançar l’aportació espanyola en projectes cofinançats per les Comuni-
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tats Europees», ampliable quan sigui necessari per assegurar la part de finançament a càrrec de l’Estat en projectes
o actuacions que obtinguin el finançament de les Comunitats Europees.
d) El crèdit 843, «Participació en el Fons de la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer», ampliable en funció de la
cotització de l’ecu.
B) En la secció 31, «Despeses de diversos ministeris», programa 631-F, Direcció General de Patrimoni de
l’Estat. Inversions reals, el crèdit 31.03.631, F-844, per a
«Adquisició de participacions en organismes internacionals».
C) En la secció 31, «Despeses de diversos ministeris», programa 631-C, «Gestió de la tresoreria de l’Estat»,
el crèdit 31.08.631-C.822.01, «A les societats concessionàries d’autopistes de peatge», en el capital del qual participi el sector públic, directament o indirectament, de
manera majoritària o tingui facultat de decisió.
Trenta-quatre. 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 romanents de
l’exercici de 1986 en els termes que es derivin de la Llei per
la qual es fixin els percentatges de participació de les comunitats autònomes en els ingressos de l’Estat per a 1986 amb
la finalitat de practicar la liquidació definitiva corresponent
al dit exercici. Aquests crèdits queden exceptuats de la limitació que preveu l’article 6, apartat a), d’aquesta Llei.
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 definitiva
del cost efectiu dels serveis transferits, en pessetes de
1987, 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, o pel màxim import que és necessari
per dotar la «Participació de les comunitats autònomes en
els ingressos de l’Estat», quan s’aprovin els respectius
percentatges de participació, per la diferència entre els
crèdits que corresponguin a cada comunitat derivats del
seu percentatge i els que figuren en el programa 911-A.
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 definitiva de l’exercici 1986.
d) Els crèdits del programa 912-C, per raó d’altres
drets legalment
establerts o que s’estableixin a favor de les corporacions
locals, habilitant, si és necessari, els conceptes corresponents.
e) Els crèdits inclosos en el programa 011-A del subconcepte 320.02, en funció del tipus d’interès variable.
Tercer. Crèdits ampliables en el pressupost «Accions
conjuntes Espanya – Comunitats Europees».
Tots els crèdits d’aquest pressupost en funció dels
compromisos de finançament exclusiu o de cofinançament que s’obtinguin de les Comunitats Europees.
Quart. Crèdits ampliables en el pressupost de la
Seguretat Social:
U. Els destinats al pagament de pensions de tot tipus,
subsidis per incapacitat laboral transitòria o invalidesa
provisional, subsidis de garantia d’ingressos mínims de
mobilitat i per a ajuda de tercera persona, prestacions de
protecció a la família, establertes per reglament, els lliuraments únics, els subsidis de recuperació, sempre que en
aquests dos últims casos estiguin establerts per reglament i sigui obligatori i no graciable el seu pagament per
part de la Seguretat Social i la seva quantia estigui objectivament determinada.
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Dos. Els que emparen la constitució de capitals renda
per al pagament de pensions.
Tres. Els destinats al pagament de productes farmacèutics procedents de receptes mediques.
Quatre. La indemnització per residència que meriti el
personal en els punts en què s’hagi reconegut aquest dret
de conformitat amb la legislació vigent.
Cinc. Les quotes de la Seguretat Social.
Sis. Els crèdits destinats al pagament de retribucions, quan necessitin ser incrementats com a conseqüència d’elevacions salarials disposades per modificacions
del salari mínim interprofessional establert amb caràcter
general, per aplicació de les reglamentacions de treball o
convenis col·lectius que siguin aplicables al personal de
caràcter laboral.
Set. Els que es regulin en funció de la recaptació
obtinguda i que dotin conceptes específics en el pressupost de despeses.
Annex II

Operacions de crèdit autoritzades a organismes
autònoms
Ministeri de Defensa
Patronat de Cases de l’Aire..............
Patronat de Cases Militars...............
Patronat de Cases de l’Armada........
Servei Militar de Construccions......

Ministeri d’Obres Públiques
i Urbanisme
Mancomunitat de Canals del Taibilla

10.000.000

Ministeri d’Economia i Hisenda
Institut de Crèdit Oficial....................
Consorci de Compensació d’Assegurances.............................................

110.000.000.000
1.000.000.000

Ministeri d’Indústria i Energia
Institut Nacional d’Indústria.............
Les variacions de passiu circulant
derivades d’operacions de tresoreria concertades per l’Institut Nacional d’Indústria amb les Empreses
en què participi majoritàriament no
es consideren a l’efecte de computar el límit d’operacions de crèdit
que estableix aquest apartat.

Pesetas

161.500.000.000

Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació

900.000.000
2.862.000.000
2.251.000.000
310.000.000

Institut de Reforma i Desenvolupament Agrari....................................

250.000.000

13.659.900.000

Ministeri de Transport, Turisme
i Comunicacions

Ministeri de l’Interior
Patronat d’Habitatges de la Guàrdia
Civil.................................................
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Administració Turística Espanyola...

250.000.000

Annex III

Assumpció del deute de l’INI amb efectes d’1 de gener de 1987
Emissió d’obligacions i crèdits nacionals

Capital viu
l’1-1-1987
(milers de pessetes)

Interès

Durada del deute Període
d’amortització

Crèdit sindicat Banc de Santander
de 17 de març de 1986.

92.000.000

Tram A: 23.000.000 al tipus preferencial.
Tram B: 23.000.000 al 0,375 per 100
S/MÍBOR.
Tram C: 46.000.000 al tipus preferencial més 0,125 per 100 o MÍBOR més
0,5 per 100, a elegir.

Fins a 1995: Des de
1993 a 1995.

Emissió obligacions INI-84 (part
emissió). Reial decret 2297/1984,
de 29 de desembre. Títols del
352.682 a 512.681.

8.000.000

13,5 per 100

Fins a 1996: Des de
1988 a 1996.

Suma ...............................

100.000.000
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Annex IV

Pessetes

Mòduls econòmics de distribució de fons públics
per a sosteniment de centres concertats
De conformitat amb el que disposa l’article 74 d’aquesta
Llei, els imports anuals i desglossament dels mòduls econòmics per unitat escolar en els centres concertats dels
diferents nivells i modalitats educatives queden establerts
de la manera següent:
Pessetes

Educació general bàsica:
Salaris de personal docent, incloent-hi càrregues socials...............................................

1.893.691

Unes altres despeses (mitjana)...................
Despeses variables.......................................

494.885
357.000

Import total anual...................................

2.745.576

Educació especial (nivells obligatoris i gratuïts).
Disminuïts psíquics:
Salaris del personal docent, incloent-hi
càrregues socials.......................................

1.893.691

Altres despeses (mitjana).............................
Despeses de personal complementari
(logopedes, fisioterapeutes i cuidadors)...

879.932

Despeses variables.......................................

357.000

Import total anual...................................

3.625.508

Disminuïts físics:
Salaris del personal docent, incloent-hi
càrregues socials.......................................

1.893.691

494.885

Altres despeses (mitjana).............................
Despeses de personal complementari
(logopedes, fisioterapeutes i cuidadors).

494.885
1.880.952

Despeses variables.......................................

357.000

Import total anual...................................

4.626.528

Despeses del personal docent, incloent-hi
càrregues socials.......................................

2.325.856

Altres despeses (mitjana).............................
Despeses variables.......................................

625.011
362.126

Import total anual...................................

3.312.993

Formació professional de segon grau:
Branques administratives i delineació:
Despeses del personal docent, incloent-hi
càrregues socials..........................................

2.450.431

Altres despeses (mitjana).............................
Despeses variables.......................................

627.822
415.149

Import total anual...................................

3.493.402

Resta de branques:
Despeses del personal docent, incloent-hi
càrregues socials ......................................
Altres despeses (mitjana) ...........................
Despeses variables.......................................

2.450.431

Import total anual...................................

3.582.967

Centres de batxillerat unificat i polivalent i
cursos d’orientació universitària procedents d’antigues seccions filials.
Despeses del personal docent, incloent-hi
càrregues socials.......................................

2.219.768

Altres despeses (mitjana).............................
Despeses variables.......................................

644.056
389.202

Import total anual...................................

3.253.026

717.387
415.149

Annex V

Costos de personal de les universitats
de competència de l’Administració de l’Estat

Autistes:
Salaris del personal docent, incloent-hi
càrregues socials.......................................

Branca serveis:

1.893.691

Altres despeses (mitjana).............................
Despeses de personal complementari
(logopedes, fisioterapeutes i cuidadors).

494.885
1.199.761

Despeses variables.......................................

357.000

Import total anual...................................

3.945.337

Formació professional de primer grau.
Branques industrial i agrària:
Despeses del personal docent, incloent-hi
càrregues socials.......................................

2.325.856

Altres despeses (mitjana).............................
Despeses variables.......................................

714.576
362.126

Import total anual...................................

3.402.558

De conformitat amb el que disposa l’article 75
d’aquesta Llei, el cost de personal funcionari docent i no
docent i contractat docent té el detall següent per universitats, en milers de pessetes, sense incloure-hi triennis ni
Seguretat Social:

Universitat

Alcalá de Henares. ........
Balears.............................
Extremadura...................
La Laguna........................
Las Palmas......................

Personal docent
Funcionari
i contractat

881.988
650.473
1.318.028
2.215.588
685.873

Personal
no docent
Funcionari

181.962
127.741
218.895
318.279
141.592
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Universitat

Lleó...................................
Madrid Complutense....
Madrid Autònoma.........
Madrid Politècnica.........
Múrcia..............................
Oviedo..............................
Salamanca.......................
Santander........................
Santiago...........................
Valladolid.........................
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Personal docent
Funcionari
i contractat

Personal
no docent
Funcionari
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Universitat

Personal docent
Funcionari
i contractat

Personal
no docent
Funcionari

839.351

188.106

8.169.761

1.161.310

2.785.454
5.176.872

487.289
772.826

1.893.461

282.564

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

2.357.969

359.400

Palau de la Zarzuela, Madrid, 23 de desembre de 1986.

2.346.298

258.777

1.008.530

178.351

3.280.602

514.379

2.419.118

354.452

Saragossa........................
UNED................................

3.072.587

403.693

1.259.632

407.221

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

En un suplement annex, es publiquen els quadres
resum dels pressupostos generals de l’Estat per a 1987.

