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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 23 de desembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

24420 LLEI 51/1999, de 23 de desembre, sobre con-
cessió d’un crèdit extraordinari per un import
de 231.898.349 pessetes, per abonar a «Al-
vamar, Sociedad Anónima», la indemnització
derivada de les sentències del Tribunal
Suprem de 27 de juny de 1994 i 6 de novem-
bre de 1997. («BOE» 307, de 24-12-1999.)

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

La Llei orgànica 10/1985, de 2 d’agost, d’autorització
per a l’adhesió d’Espanya a les Comunitats Europees,
va autoritzar la ratificació pel Regne d’Espanya dels trac-
tats d’adhesió a les Comunitats Europees.

L’article 168 de l’Acta relativa a les condicions d’ad-
hesió i a les adaptacions dels tractats va establir l’e-
liminació, durant un període de set anys, de les exemp-
cions aranzelàries concedides pel Regne d’Espanya per
als productes de la pesca procedents de les empreses
conjuntes constituïdes entre persones físiques o jurídi-
ques d’Espanya i de països tercers.

El Tractat d’Adhesió a la Comunitat Econòmica Euro-
pea va implicar la supressió de les quotes exemptes
d’aranzel, concedida pel nostre país, per als productes
de la pesca procedents d’empreses conjuntes, sobre la
base del que estableixen el Decret 2517/1976, de 8
d’octubre, i el Reial decret 830/1985, de 30 d’abril.

Els beneficis derivats de les disposicions abans
esmentades van determinar que «Alvamar, Sociedad
Anónima», efectués grans inversions i participés en l’em-
presa conjunta hispanoargentina «Pescasur, Sociedad
Anónima», per la qual cosa l’eliminació del sistema de
quotes exemptes d’aranzel li va suposar danys avaluables
econòmicament i indemnitzables.

Per això, la societat «Alvamar, Sociedad Anónima»,
va formular una reclamació de danys i perjudicis que
va ser desestimada per un Acord del Consell de Ministres,
de data 30 de juny de 1989, i va interposar, per tal
d’impugnar l’Acord anterior, el recurs contenciós admi-
nistratiu número 300/1988.

La Sala Contenciosa Administrativa, Secció Sisena,
del Tribunal Suprem, amb data 27 de juny de 1994,
va dictar sentència en què estimava parcialment el recurs
contenciós administratiu interposat per «Alvamar, Socie-
dad Anónima», contra l’esmentada resolució del Consell
de Ministres de 30 de juny de 1989, en què declarava
que l’Estat, en concepte de responsabilitat patrimonial,
ha d’indemnitzar la societat recurrent.

Contra aquesta sentència es va interposar el recurs
de cassació per a la unificació de la doctrina núme-
ro 4030/1996, que la Secció Especial de la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Suprem va deses-
timar en una sentència de 6 de novembre de 1997,
i finalment, per l’Acord del Consell de Ministres de 18
de desembre de 1998, es va disposar el compliment,
en els seus propis termes, de les sentències esmentades.

Per atendre les obligacions derivades del compliment
d’aquestes sentències, es tramita aquest crèdit extraor-
dinari d’acord amb el Consell d’Estat, amb l’informe favo-
rable previ de la Direcció General de Pressupostos.

Article 1. Concessió del crèdit extraordinari.

Es concedeix un crèdit extraordinari, per un import de
231.898.349 pessetes, a la secció 21, «Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació», servei 09 «Secretaria General
de Pesca Marítima», programa 718A «Protecció i conser-
vació de recursos pesquers», capítol 4 «Transferències
corrents», article 47 «A empreses privades», concepte 471
«Per abonar a ‘‘Alvamar, Sociedad Anónima’’, la indem-
nització derivada de les sentències del Tribunal Suprem
de 27 de juny de 1994 i 6 de novembre 1997».

Article 2. Finançament del crèdit extraordinari.

El crèdit extraordinari a què es refereix l’article ante-
rior es finança amb deute públic, d’acord amb el que
estableix l’article 101 del text refós de la Llei general
pressupostària, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 1091/1988, de 23 de setembre.

Article 3. Autorització per ampliar el crèdit extraordinari.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda a ampliar
el crèdit extraordinari que es concedeix, en la quantitat
necessària per abonar l’excés d’interessos que es pro-
dueixin fins al moment en què s’efectuï el pagament.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 23 de desembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

24430 REIAL DECRET 1974/1999, de 23 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament de la Reial
Ordre de reconeixement civil a les víctimes
del terrorisme. («BOE» 307, de 24-12-1999.)

L’article 4 de la Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de
solidaritat amb les víctimes del terrorisme, crea la Reial
Ordre de reconeixement civil a les víctimes del terro-
risme, i també estableix que el Govern, a proposta del
ministre de la Presidència i en el termini màxim de tres
mesos des de l’entrada en vigor de la Llei, ha d’aprovar
el Reglament d’aquesta distinció.

La Llei no només ha pretès atorgar el seu reconeixe-
ment als qui compleixin aquesta condició, sinó també


