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nics i executiu, tant de Correus com de Telecomunicació, 
així com del cos de construcció i manteniment de xarxes, 
es poden jubilar sempre que tinguin més de seixanta anys 
d’edat. Els drets d’aquesta jubilació són els mateixos que 
els correspondrien si assolissin l’edat de jubilació 
forçosa.

Quarta

S’autoritza la Direcció General de Correus i Teleco-
municació perquè, excepcionalment, i per una sola 
vegada, convoqui proves selectives restringides per a 
l’accés als diferents cossos i escales, a les quals pot 
concórrer el personal eventual interí i el personal con-
tractat de col·laboració temporal que estigui prestant 
serveis l’u de gener de mil nou-cents setanta-vuit. Així 
mateix, té aquest dret el personal interí i contractat que 
hagi hagut de cessar entre l’u de gener de mil nou-
cents setanta-sis i la data esmentada per incorporació 
al servei militar.

Cinquena

Mentre no es dictin les normes reglamentàries per al 
desplegament d’aquesta Llei, continuen vigents les espe-
cífiques de cadascun dels cossos, en el que no s’oposi al 
contingut d’aquesta Llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Ùnica. Queden derogades totes les disposicions que 
s’oposin al que disposa aquesta Llei.

Madrid, vint-i-sis de desembre de mil nou-cents 
setanta-vuit.

JUAN CARLOS

El president de les Corts,

ANTONIO HERNÁNDEZ GIL 

 805 LLEI 78/1978, de 26 de desembre, de canvi de la 
denominació del cos d’auxiliars mecànics de la 
Loteria Nacional pel d’especialistes electrome-
cànics de la Loteria Nacional i condicions 
d’ingrés al cos. («BOE» 10, d’11-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts, 
sanciono:

Article únic.—L’actual cos d’auxiliars mecànics de la 
Loteria Nacional rep d’ara endavant la denominació de 
cos d’especialistes electromecànics de la Loteria Nacional.

Per ingressar al cos s’ha d’acreditar la possessió del 
títol de formació professional de segon grau o equivalent 
i les altres circumstàncies legals i reglamentàriament 
establertes.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Madrid, vint-i-sis de desembre de mil nou-cents 
setanta-vuit. 

JUAN CARLOS

El president de les Corts,

ANTONIO HERNÁNDEZ GIL 

 806 LLEI 79/1978, de 26 de desembre, d’ampliació 
de les plantilles del cos especial facultatiu de 
tècnics comercials de l’Estat i del cos especial 
de diplomats comercials de l’Estat. («BOE» 10, 
d’11-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts, 
sanciono:

Article primer

La plantilla del cos especial facultatiu de tècnics 
comercials de l’Estat s’incrementa en cinquanta places i 
queda fixada en dues-centes noranta-vuit places. Aquest 
increment s’ha de portar a efecte en tres anualitats, com 
s’indica a continuació:

L’u de gener de mil nou-cents setanta-nou: vint places.
L’u de gener de mil nou-cents vuitanta: quinze places.
L’u de gener de mil nou-cents vuitanta-u: quinze places.

Article segon

La plantilla del cos especial de diplomats comercials 
de l’Estat s’incrementa en cent places i queda fixada en 
dues-centes vuitanta places. Aquest increment s’ha de 
portar a efecte en quatre anualitats, com s’indica a conti-
nuació:

L’u de gener de mil nou-cents setanta-nou: vint-i-cinc 
places.

L’u de gener de mil nou-cents vuitanta: vint-i-cinc 
places.

L’u de gener de mil nou-cents vuitanta-u: vint-i-cinc 
places.

L’u de gener de mil nou-cents vuitanta-dos: vint-i-cinc 
places.

Article tercer

En els pressupostos generals de l’Estat de cadascun 
dels exercicis en què s’efectuï l’increment de places s’hi 
han d’incloure les dotacions necessàries per al compli-
ment d’aquesta Llei.

Madrid, vint-i-sis de desembre de mil nou-cents 
setanta-vuit.

JUAN CARLOS
El president de les Corts,

ANTONIO HERNÁNDEZ GIL 

 863 LLEI 80/1978, de 28 de desembre, per la qual es 
modifica l’article 18 de la Llei 1/1970, de 4 
d’abril, de caça, relatiu a la constitució de 
vedats socials. («BOE» 11, de 12-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts, 
sanciono:

Article únic.

Es modifica l’article 18 de la Llei u/mil nou-cents 
setanta, de quatre d’abril, afegint al text un número més, 
que queda redactat en els termes següents:

«Set. Quan en un vedat social hi hagi terrenys encla-
vats no sotmesos a règim cinegètic especial, la superfície 
total dels quals no excedeixi el trenta-cinc per cent del 
vedat establert, el Ministeri d’Agricultura pot acordar que 
aquests terrenys enclavats formin part del vedat social 
amb els mateixos drets i obligacions que els que hi estan 
integrats.
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Si els terrenys afectats pertanyen als municipis i les 
províncies, és necessari l’informe previ de les entitats pro-
pietàries.»

Madrid, vint-i-vuit de desembre de mil nou-cents 
setanta-vuit.

JUAN CARLOS

El president de les Corts,

ANTONIO HERNÁNDEZ GIL 

 867 LLEI 84/1978, de 28 de desembre, per la qual es 
regula la taxa per expedició del document 
nacional d’identitat. («BOE» 11, de 12-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts, 
sanciono:

TÍTOL PRIMER

Article primer.

La taxa per l’expedició del document nacional 
d’identitat és un tribut de caràcter estatal que grava 
l’expedició del document esmentat.

Article segon.—Àmbit espacial.

La taxa s’exigeix en tot el territori espanyol.

Article tercer.—El fet imposable.

Constitueix el fet imposable l’expedició del document 
nacional d’identitat, tant en els casos d’obtenció com en 
els de renovació del document.

Article quart.—Exempcions.

Estan exempts del pagament de la taxa:

Primer. Els titulars del document nacional d’identitat 
que figurin inscrits en els corresponents padrons munici-
pals de beneficència, els quals estan obligats a acreditar 
aquesta circumstància.

Segon. Els que hagin de renovar preceptivament el 
seu document durant el termini de vigència d’aquest, per 
canvi d’estat, professió o domicili o per qualsevol circums-
tància no imputable a l’interessat o, si s’escau, per modifi-
cació de dades de filiació en virtut de sentència judicial.

Article cinquè.—Subjecte passiu.

Queden obligats al pagament de la taxa els que obtin-
guin o renovin el document nacional d’identitat.

Article sisè.—Quota tributària.

U. La quota tributària exigible és de dues-centes 
pessetes.

Els excessos del cost de l’expedició, si n’hi ha, se 
sufraguen amb càrrec als pressupostos generals de 
l’Estat.

Dos. En els casos de renovació del document nacio-
nal d’identitat abans de tres mesos de la data de la seva 
caducitat o en cas d’extraviar-lo, la quota exigible és de 
quatre-centes pessetes.

Article setè.—Meritació.

Neix l’obligació de pagar el tribut en el moment que 
l’oficina respectiva lliura a l’interessat l’imprès de 
sol·licitud del document.

Article vuitè.—Destinació.

El rendiment de la taxa que regula aquesta Llei es des-
tina a cobrir les despeses generals de l’Estat.

Anualment s’han de consignar en els pressupostos 
generals de l’Estat les partides necessàries per cobrir les 

despeses de tot tipus, directes o complementàries, origi-
nades pels serveis que tinguin al seu càrrec l’expedició 
del document nacional d’identitat.

TÍTOL SEGON

Administració de la taxa

Article novè.—Administració.

La gestió directa i efectiva de la taxa objecte d’aquesta 
Llei s’atribueix al Ministeri de l’Interior.

Article desè.—Liquidació.

Les taxes que s’hagin de satisfer en cada cas particu-
lar les ha de liquidar el funcionari competent i s’han de 
notificar per escrit a la persona obligada a pagar-les en el 
moment de lliurar-li l’imprès de sol·licitud del document.

Article onzè.—Recaptació.

La recaptació de la taxa s’ha d’efectuar de la forma 
que determini reglamentàriament el Ministeri d’Hisenda.

Article dotzè.—Recursos.

Els actes de l’Administració resultants d’aplicar els 
preceptes que consten en aquesta Llei, quan determinin 
un dret o una obligació, poden ser objecte de recurs per 
via economicoadministrativa i, si s’escau, davant la juris-
dicció contenciosa administrativa.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins que el Ministeri d’Hisenda no dicti les disposi-
cions reglamentàries que preveu l’article onzè d’aquesta 
Llei, les taxes que s’hi regulen han de continuar recap-
tant-se segons les normes aplicables en el moment de la 
seva entrada en vigor.

DISPOSICIÓ FINAL

Queda derogat el Decret quatre-cents seixanta-set/mil 
nou-cents seixanta, de deu de març.

Madrid, vint-i-vuit de desembre de mil nou-cents setanta-
vuit.

JUAN CARLOS

El president de les Corts,

ANTONIO HERNÁNDEZ GIL 

 868 LLEI 85/1978, de 28 de desembre, de Reials 
ordenances per a les Forces Armades. («BOE» 11, 
de 12-1-1979, i «BOE» 34, de 8-2-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts, 
sanciono:

TRACTAT PRIMER

Ordres generals

TÍTOL PRIMER

De la institució militar

Article u.

Aquestes Reials ordenances constitueixen la regla 
moral de la institució militar i el marc que defineix les 


