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Si els terrenys afectats pertanyen als municipis i les
províncies, és necessari l’informe previ de les entitats propietàries.»

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

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

TÍTOL SEGON

JUAN CARLOS
El president de les Corts,
ANTONIO HERNÁNDEZ GIL
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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 municipals 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 circumstància no imputable a l’interessat o, si s’escau, per modificació de dades de filiació en virtut de sentència judicial.
Article cinquè.—Subjecte passiu.
Queden obligats al pagament de la taxa els que obtinguin 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 nacional 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.

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 particular 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 jurisdicció contenciosa administrativa.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Fins que el Ministeri d’Hisenda no dicti les disposicions reglamentàries que preveu l’article onzè d’aquesta
Llei, les taxes que s’hi regulen han de continuar recaptant-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 setantavuit.
JUAN CARLOS
El president de les Corts,
ANTONIO HERNÁNDEZ GIL
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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

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.

Ordres generals

Article vuitè.—Destinació.
El rendiment de la taxa que regula aquesta Llei es destina 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

De la institució militar

TÍTOL PRIMER

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

