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guir una igualtat efectiva de les persones amb discapaci-
tat en compliment dels articles 9.2 i 14, en relació amb 
l’article 49, de la Constitució.

Els restants preceptes d’aquesta Llei són aplicables 
únicament a l’Administració General de l’Estat.

Disposició �nal segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos de la 
publicació en el «Butlletí O�cial de l’Estat».

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 26 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 22294 LLEI 50/2007, de 26 de desembre, de modi�ca-
ció de la Llei 43/1998, de 15 de desembre, de 
restitució o compensació als partits polítics de 
béns i drets con�scats en aplicació de la norma-
tiva sobre responsabilitats polítiques del perí-
ode 1936-1939. («BOE» 310, de 27-12-2007.)

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.

PREÀMBUL
La Llei 43/1998, de 15 de desembre, va tenir per �nali-

tat realitzar un acte de justícia històrica com és el de devo-
lució als partits polítics del que els va ser arrabassat, o de 
reparació dels perjudicis patrimonials que van patir, 
donant-los, d’altra banda, un tracte idèntic al ja donat al 
seu dia a les organitzacions sindicals.

Els gairebé set anys de vigència de la Llei han permès 
comprovar l’existència de diverses di�cultats a l’hora de 
procedir a la seva aplicació.

És, per això, el moment oportú per efectuar una 
reforma que corregeixi aquelles di�cultats tècniques i 
d’ordre processal amb el propòsit que la Llei pugui servir 
e�caçment a la �nalitat per a la qual va ser promulgada al 
seu dia.

Per a això, fonamentalment, s’introdueixen principis, 
normes i tràmits existents en altres àmbits del nostre 
ordenament jurídic, i que són ordinàriament aplicables en 
molt diferents procediments administratius.

Article únic. Modi�cació de la Llei 43/1998, de 15 de 
desembre, de restitució o compensació als partits 
polítics de béns i drets con�scats en aplicació de la 
normativa sobre responsabilitats polítiques del perí-
ode 1936-1939.

La Llei 43/1998, de 15 de desembre, de restitució o 
compensació als partits polítics de béns i drets con�scats 
en aplicació de la normativa sobre responsabilitats políti-
ques del període 1936-1939, queda modi�cada en els ter-
mes següents:

U. L’article 1 queda redactat en els termes següents:
«Article 1. Restitució de béns o drets de contingut 

patrimonial.
1. L’Estat ha de restituir, en els termes que esta-

bleix aquesta Llei, als bene�ciaris previstos a l’arti-
cle tercer, els béns immobles i drets de contingut 
patrimonial, incloent-hi saldos en efectiu i arrenda-
ments de què és o va ser titular i que van ser con�s-
cats a partits polítics o a entitats vinculades a aquests 
encara que no tinguessin personalitat jurídica prò-
pia, en aplicació del Decret de 13 de setembre de 
1936, la Llei de 9 de febrer de 1939, la Llei de 19 de 
febrer de 1942 i l’Ordre de 9 de juny de 1943.

No escau la restitució de béns mobles, ni l’abo-
nament, indemnització o cap compensació pels 
fruits i rendes deixats de percebre des del moment 
de la con�scació, ni pels drets de contingut patrimo-
nial derivats de la pèrdua de drets personals.

2. Escau igualment la restitució o compensació 
per la pèrdua de béns i drets radicats fora del terri-
tori espanyol.

En aquest supòsit la titularitat s’ha d’acreditar 
segons el que estableix aquesta Llei.

3. Així mateix, l’Estat ha d’indemnitzar, en els 
termes d’aquesta Llei, els bene�ciaris previstos a 
l’article tercer per la pèrdua dels seus drets de con-
tingut patrimonial produïda en virtut del que dis-
posa l’article 3 de la Llei de 9 de febrer de 1939.»

Dos. S’hi afegeix un article 1 bis, amb la redacció 
següent:

«Article 1 bis.
1. A més dels béns i drets que preveu l’article 

anterior, són objecte de compensació als bene�cia-
ris establerts a l’article tercer:

a) La pèrdua o privació de�nitiva de l’ús o 
gaudi de béns immobles en concepte d’arrendatari.

b) La con�scació, fefaentment acreditada, de 
saldos en efectiu en comptes i dipòsits en entitats 
bancàries i �nanceres legalment autoritzades per 
operar com a tals en la data de la con�scació, sem-
pre que els comptes i dipòsits esmentats �guressin 
a nom dels bene�ciaris establerts a l’article tercer i 
la con�scació fos conseqüència de l’aplicació de la 
normativa a què es refereix l’article primer, paràgraf 
primer.

2. L’import de la compensació és el que resulti 
d’actualitzar la quantia con�scada segons l’índex del 
valor constant de la pesseta i l’euro elaborat pel 
Banc d’Espanya.

3. L’import total màxim que s’ha d’abonar per 
bene�ciari és de 4.000.000 d’euros pels dos concep-
tes compensables a què es refereix l’apartat pri-
mer.»

Tres. El primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 2 
queda redactat en els termes següents:

«1. Si els béns o drets a què es refereixen els 
articles anteriors no poden ser tornats totalment o 
parcialment per no haver quedat su�cientment iden-
ti�cats, perquè pertanyen a terceres persones dife-
rents de l’Estat, perquè es troben en el supòsit que 
preveu l’article 7 d’aquesta Llei o per qualsevol altra 
causa, l’Estat ha de compensar pecuniàriament el 
seu valor tenint presents criteris de mercat.»

Quatre. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 3 amb la 
redacció següent:

«3. No escau la restitució ni la compensació en 
el cas dels partits polítics que hagin estat declarats 
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il·legals, dissolts o suspesos judicialment. Tampoc 
no escau en el cas dels partits respecte dels quals 
s’hagi iniciat el procediment per a l’esmentada 
declaració o s’hagin anul·lat algunes de les seves 
candidatures en virtut del que preveuen els articles 9 
a 12 de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny.»

Cinc. S’hi afegeix un article 5 bis, amb la redacció 
següent:

«Article 5 bis. Prova.
1. La titularitat dels béns o drets pertanyents als 

bene�ciaris a què fan referència els apartats anteri-
ors es pot acreditar per qualsevol mitjà de prova 
dels admesos en dret.

2. Quan no es pugui disposar de les dades 
necessàries per a la determinació plena dels béns i 
drets perduts o con�scats, del títol o data de la seva 
possessió, o del seu valor, es poden determinar mit-
jançant la utilització dels elements probatoris que 
indiciàriament les acreditin. Es poden aplicar, si 
s’escau, les presumpcions sobre titularitat de dret 
previstes a la llei i, particularment, a la legislació tri-
butària i a la legislació d’expropiació forçosa.»

Sis. L’article 6 queda redactat en els termes 
següents:

«Article 6. Tramitació i resolució de sol·licituds.
1. La tramitació de les sol·licituds de restitució 

o compensació dels béns i drets a què es refereix 
aquesta Llei la porta a terme la Direcció General del 
Patrimoni de l’Estat, que ha d’instruir els oportuns 
expedients, d’acord amb el procediment que s’esta-
bleixi per reglament, i proposar les valoracions dels 
béns i drets als efectes compensatoris que preveu 
aquesta Llei.

La resolució dels procediments incoats, que ha 
de ser motivada, correspon al Consell de Ministres, 
amb l’informe previ i a proposta de l’esmentada 
Direcció General, a través del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, i ’sha d’acordar la desestimació o la restitu-
ció total o parcial o el dret a la compensació; la 
declaració de restitució constitueix títol su�cient per 
inscriure els béns i drets al Registre de la Propietat.

2. En els casos en què, havent-se acreditat el 
perjudici patrimonial sofert pel partit polític, no 
s’hagi pogut determinar ni tan sols per mitjans indi-
ciaris la totalitat dels elements d’aquest, el Consell 
de Ministres pot �xar equitativament una compen-
sació.»

Disposició transitòria. Nou període de presentació de 
sol·licituds.

Per poder aportar nous documents probatoris per part 
dels partits i agrupacions polítiques bene�ciaris dels drets 
als quals es refereix aquesta Llei, s’obre un nou termini 
d’1 any per presentar les sol·licituds pertinents des de 
l’entrada en vigor de la Llei.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquesta Llei.

En particular queda derogada la disposició addicional 
de la Llei 43/1998, de 15 de desembre.

Disposició �nal primera. Desplegament reglamentari.

El Govern, en el termini de tres mesos a partir de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, i a proposta conjunta dels 
ministeris de la Presidència, de Justícia i d’Economia i 

Hisenda, ha de desplegar per reglament el que s’hi dis-
posa.

Disposició �nal segona. Revisió d’expedients de devo-
lució.

El Consell de Ministres pot revisar d’o�ci, atenent els 
criteris que estableix aquesta Llei i amb l’audiència dels 
partits o agrupacions polítiques sol·licitants, els expedi-
ents incoats conforme a la Llei 43/1998, de 15 de desem-
bre, i solucionar els errors o desviacions patits en aplica-
ció dels valors cadastrals, quan aquests no s’hagin basat 
en ponències actualitzades o, si s’escau, quan la Hisenda 
corresponent tingui establert un altre sistema per deter-
minar els valors mínims atribuïbles als béns immobles, i 
ajustar-los als propis del mercat.

Disposició �nal tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos de la 
publicació en el «Butlletí O�cial de l’Estat».

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 26 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 22295 LLEI 51/2007, de 26 de desembre, de pressu-
postos generals de l’Estat per a l’any 2008. 
(«BOE» 310, de 27-12-2007.)

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.

PREÀMBUL

I
Els pressupostos generals de l’Estat fonamenten el 

seu marc normatiu bàsic en la nostra Carta Magna, la 
Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978, així 
com en la Llei general pressupostària i la Llei general 
d’estabilitat pressupostària.

El Tribunal Constitucional ha anat precisant el contin-
gut possible de la llei anual de pressupostos generals de 
l’Estat i ha manifestat que hi ha un contingut necessari, 
que està constituït per la determinació de la previsió d’in-
gressos i l’autorització de despeses que poden realitzar 
l’Estat i els ens que hi estan vinculats o en depenen en 
l’exercici de què es tracti. Juntament amb aquest contin-
gut necessari, hi ha la possibilitat que s’hi afegeixi un 
contingut eventual, encara que estrictament limitat a les 
matèries o qüestions que tinguin una relació directa amb 
les previsions d’ingressos, les habilitacions de despesa o 
els criteris de política econòmica general, que sigui com-
plement necessari per a una interpretació més fàcil i una 
execució més e�caç dels pressupostos generals de l’Estat 
i de la política econòmica del Govern.


