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 932 LLEI 91/1978, de 28 de desembre, del Parc 
Nacional de Doñana. («BOE» 11, de 12-1-1979.)

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

Article primer.—Finalitat.

U. La finalitat d’aquesta Llei és l’establiment d’un 
règim jurídic especial per al Parc Nacional de Doñana i la 
seva reclassificació com a tal, en compliment del que dis-
posa la Llei quinze/mil nou-cents setanta-cinc, de dos de 
maig, d’espais naturals protegits.

Dos. Aquest règim jurídic especial s’orienta a prote-
gir la integritat de la gea, fauna, flora, aigües i atmosfera i 
en definitiva del conjunt dels ecosistemes del Parc Nacio-
nal de Doñana, així com els seus valors historicoartístics, 
i a promoure la recerca i la utilització per a l’ensenyança i 
gaudi del Parc Nacional, pel seu interès educatiu, científic, 
cultural, recreatiu, turístic i socioeconòmic. Les mesures 
de conservació s’estenen així mateix a les aigües subte-
rrànies i al mar litoral, salvaguardant les competències 
del Ministeri de Defensa i especialment les que es pre-
veuen en la Llei de costes, de vint-i-sis d’abril de mil nou-
cents seixanta-nou.

Article segon. Àmbit territorial.

U. Els límits del Parc Nacional de Doñana, així com 
els de les zones exteriors sotmeses a protecció especial 
que s’estableixen, són els que s’especifiquen a l’annex 
d’aquesta Llei.

Dos. No obstant això, el Govern, per acord del Con-
sell de Ministres, pot incorporar al Parc Nacional de 
Doñana altres terrenys contigus a aquest, que reuneixin 
característiques adequades per a això, en qualsevol dels 
supòsits següents:

a) Que siguin de la propietat de l’Estat o d’algun dels 
seus organismes.

b) Que siguin expropiats amb aquesta finalitat.
c) Que siguin aportats pels seus propietaris a aquest 

efecte.

Tres. El Govern ha d’adoptar les mesures i habilitar 
els mitjans necessaris perquè els terrenys inclosos al Parc 
Nacional de Doñana, els propietaris dels quals no subscri-
guin els corresponents acords respecte a les limitacions 
que siguin indemnitzables, passin a ser propietat de 
l’Estat. Així mateix, i sens perjudici d’aplicar l’expropiació 
forçosa quan sigui necessari, es poden autoritzar permu-
tes de terrenys propietat de l’Estat o d’altres organismes 
públics per altres de situats a l’interior del Parc o a la seva 
perifèria, amb l’informe previ del Patronat.

Quatre. Els territoris inclosos al Parc Nacional que-
den classificats, a tots els efectes, com a sòl no urbanitza-
ble objecte de protecció especial.

Article tercer. Zones de protecció o preparc.

L’entorn natural d’aquest Parc queda sotmès a les limi-
tacions precises que requereixi la seva conservació, en la 
forma i amb els efectes que preveu la legislació correspo-
nent quant a l’ordenament de les comunicacions, explota-
cions agrícoles, urbanisme i qualsevol altra activitat.

U. Quant a les zones terrestres de protecció especial 
previstes en l’article segon d’aquesta Llei, la seva destina-
ció es limita a l’ús agrari i a activitats compatibles amb les 
finalitats del Parc Nacional. A aquests efectes, el Ministeri 
d’Agricultura, amb l’informe previ del Patronat, hi ha de 
regular l’ús de pesticides, adobs i, en general, de tots els 
productes que puguin resultar nocius per al Parc Nacional.

Dos. Es consideren com a zones d’influència, a efec-
tes de les aigües superficials, les conques del riu Guadia-
mar i les dels rius i rierols situats al marge dret del Gua-

dalquivir i, dins la conca hidrogràfica d’aquest, entre el 
Guadiamar i l’oceà Atlàntic.

A efectes de les aigües subterrànies es consideren 
com a zones de protecció la zona número u, definida al 
Decret set-cents trenta-cinc/mil nou-cents setanta-u, de 
tres d’abril (la totalitat dels terrenys municipals d’Almonte, 
Rociaña, Hinojos, Villamanrique de la Condesa, Pilas i 
Aznalcázar) i els termes municipals de Lucena del Puerto, 
Moguer i Palos de la Frontera.

En aquestes zones i conques vessants, i per a totes les 
actuacions que puguin modificar la quantitat o qualitat de 
les aigües subterrànies o superficials aportades al Parc 
Nacional, és preceptiu un informe del Patronat d’aquest, a 
què es refereix l’article cinquè d’aquesta Llei, sens perju-
dici de les funcions encomanades a l’Administració pel 
Decret set-cents trenta-cinc/mil nou-cents setanta-u 
esmentat i per la vigent Llei d’aigües.

El Govern, a proposta del Ministeri de la Presidència 
del Govern, i amb la iniciativa prèvia del Patronat, pot limi-
tar o suspendre qualsevol activitat que pugui afectar la 
quantitat o qualitat de les aigües del Parc Nacional. Aquesta 
limitació o suspensió té caràcter provisional i s’ha de man-
tenir fins que no s’adoptin les correccions oportunes.

Tres. En tot cas les mesures protectores contingudes 
en els dos apartats anteriors s’han de compensar amb 
una política de manteniment i de promoció de l’ocupació 
a la comarca.

Article quart. Pla rector d’ús i gestió.

U. En el termini màxim d’un any, a partir de la promul-
gació d’aquesta Llei, el Ministeri d’Agricultura, a través de 
l’Institut Nacional per a la Conservació de la Naturalesa, ha 
de confeccionar un pla rector d’ús i gestió del Parc Nacio-
nal de Doñana, que s’ha de sotmetre a informació pública, 
i amb l’aprovació provisional prèvia del Patronat, s’ha 
d’elevar al Govern per a la seva aprovació definitiva.

Aquest pla rector, que té una vigència mínima de qua-
tre anys, ha d’incloure les directrius generals d’ordenació 
i ús del Parc Nacional, així com les normes de gestió i les 
actuacions necessàries per a la conservació i protecció 
dels seus valors naturals i per garantir el compliment de 
les finalitats de recerca, interpretació dels fenòmens de la 
naturalesa, educació ambiental i d’ús i gaudi per part dels 
visitants. També ha de contenir:

a) La zonificació del Parc Nacional, delimitant àrees 
de diferent utilització i destinació, entre les quals 
s’inclouen les reserves científiques, siguin integrals o diri-
gides. A aquests efectes són reserves científiques els 
espais naturals que pel seu especial valor científic 
mereixin ser protegits, conservats o millorats, evitant 
qualsevol acció que pugui comportar destrucció, deterio-
rament, transformació, pertorbació o desfiguració de 
llocs o comunitats biològiques. La utilització d’aquestes 
reserves se supedita a les necessitats de la seva conserva-
ció i als fins científics i de recerca que n’hagin motivat la 
delimitació.

S’han de dedicar a aquesta finalitat les superfícies 
expressament definides com a tals a l’annex.

A proposta del director de l’Estació Biològica, es 
poden establir reserves científiques per a un període de 
temps determinat.

Les reserves científiques, als efectes de recerca cientí-
fica, depenen del Consell Superior d’Investigacions Cien-
tífiques, a través del director de l’Estació Biològica de 
Doñana, el qual coordina tots els programes de recerca a 
desenvolupar al Parc Nacional. Tota intervenció a l’interior 
de les reserves científiques s’ha de realitzar de conformi-
tat amb el director de l’Estació Biològica.

b) Les mesures tendents a l’eliminació de l’explotació 
dels recursos naturals del Parc Nacional, a excepció de les 
activitats que es considerin necessàries per mantenir-lo 
en la seva situació actual.
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c) Les activitats de gestió necessàries per al mante-
niment dels equilibris biològics existents.

Dos. L’ICONA ha de gestionar la col·laboració d’altres 
organismes públics nacionals i opcionalment, i en la 
mesura del possible, la dels organismes privats nacionals 
i internacionals, ja siguin governamentals o no, per al 
millor compliment dels fins del Parc Nacional de Doñana.

Els organismes públics han de prestar la col·laboració 
tècnica que se’ls sol·liciti, conforme al que disposa aquest 
article.

Tres. Tot projecte d’obres, treballs o aprofitaments 
que no figuri en el Pla rector d’ús i gestió o en les seves 
revisions, i que es consideri necessari portar a terme, ha 
de ser justificat degudament, tenint en compte les direc-
trius d’aquell, i autoritzat per l’Institut Nacional per a la 
Conservació de la Naturalesa, amb l’informe previ del 
Patronat del Parc Nacional.

Quatre. El règim jurídic especial que s’estableix mit-
jançant aquesta Llei per al Parc Nacional de Doñana va 
acompanyat de la qualificació d’utilitat pública per a tots 
els terrenys que el constitueixen, als efectes expropiatoris 
dels béns i drets afectats.

Cinc. Són indemnitzables les limitacions a la propie-
tat que s’estableixin amb relació als usos permesos en el 
sòl no urbanitzable.

Article cinquè. Patronat.

U. El Patronat del Parc Nacional de Doñana, a què es 
refereix la Llei d’espais naturals protegits, està adscrit a 
efectes administratius al Ministeri d’Agricultura i compost 
pels membres següents:

—Un representant de cada un dels departaments de 
Presidència del Govern, Hisenda, Educació i Ciència, Agri-
cultura, Obres Públiques i Urbanisme, Comerç i Turisme, 
Indústria i Energia, Cultura i Transports i Comunicacions.

—Un representant de la Junta d’Andalusia.
—El director conservador del Parc Nacional.
—Un representant de cada una de les diputacions pro-

vincials de Sevilla i Huelva.
—Un representant designat per cada un dels ajunta-

ments d’Hinojos, Almonte, Aznalcázar, Puebla del Río i 
Sanlúcar de Barrameda.

—Un representant de cada una de les cambres 
agràries provincials de Sevilla i Huelva.

—Un representant dels propietaris dels predis exis-
tents al Parc Nacional, designat entre ells mateixos.

—Un representant de l’Institut Geològic i Miner 
d’Espanya.

—Un representant de la Comissaria d’Aigües del Gua-
dalquivir.

—Un representant de les universitats d’Andalusia, 
designat conjuntament pels rectors d’aquestes universi-
tats.

—Els antics conservadors del Parc Nacional i directors 
de la reserva biològica.

—Un director de l’Estació Biològica de Doñana.
—Un representant d’associacions conservacionistes 

que siguin propietàries de terrenys al Parc.
—Dos representants d’associacions —una de les quals 

d’Andalusia—, elegits per aquestes mateixes d’entre les 
que pels seus Estatuts es dediquin a la conservació de la 
naturalesa.

—Un representant de la guarda del Parc.
—Un de lliure designació pel ministre d’Agricultura.

El Patronat té la seva seu a la província de Huelva.
El president és designat pel Govern d’entre els mem-

bres del Patronat.
Depenent del Patronat hi ha una comissió permanent el 

president de la qual és el mateix que el d’aquell, i que està 
composta pels membres següents: els representants dels 
ministeris d’Obres Públiques i Urbanisme, Agricultura i 

Educació i Ciència; el representant de la Junta d’Andalusia; 
un representant dels ajuntaments de la província de Sevi-
lla; un representant dels ajuntaments de Huelva; un repre-
sentant de les societats conservacionistes; el conservador 
del Parc, i el director de l’Estació Biològica.

Dos. Quan es produeixin canvis administratius o 
modificacions en la denominació de les entitats represen-
tades, el Govern, per acord pres en Consell de Ministres, 
ha d’adequar la composició del Patronat als canvis o 
modificacions esmentats.

Tres. Són comeses i funcions del Patronat:

a) Vetllar pel compliment de les normes establertes a 
les zones de protecció, promoure possibles ampliacions 
del Parc Nacional, promoure la construcció i l’agençament 
dels accessos necessaris, administrar els fons procedents 
de la utilització dels serveis del Parc o de les ajudes que 
atorguin al Patronat qualsevol classe d’entitats o particu-
lars, proposar normes per a la defensa més eficaç dels 
valors i les singularitats del Parc Nacional i realitzar les 
gestions que estimi beneficioses per a aquest.

b) Aprovar provisionalment el Pla rector d’ús i gestió 
i les seves revisions, i vetllar pel seu compliment, i la 
memòria anual d’activitats i resultats que el conservador 
del Parc ha d’elevar a l’ICONA.

c) Informar sobre qualsevol classe de treballs, obres 
o aprofitaments i plans de recerca que es pretenguin rea-
litzar, inclosos o no en el Pla rector d’ús i gestió.

Si en evacuar el Patronat els informes preceptius a què 
s’al·ludeix en aquest apartat c) les dues terceres parts dels 
seus components mostren la seva disconformitat amb 
alguna de les propostes, el president ha de tornar al seu 
origen la proposta esmentada per a la seva reconsideració.

d) Delegar en la Comissió Permanent les funcions 
que estimi convenients per acord de la majoria absoluta 
dels seus membres.

e) Aprovar i modificar el seu propi Reglament de 
règim interior, en què s’ha de determinar l’estructura fun-
cional de l’Administració del Parc.

Article sisè.—Director conservador.

U. La responsabilitat de l’administració i coordinació 
d’activitats del Parc Nacional correspon a un director con-
servador designat pel director d’ICONA, amb la conformi-
tat prèvia del Patronat, i ha de recaure en un funcionari 
amb titulació universitària superior.

Dos. El director conservador forma part del Patronat 
i de la Comissió Permanent, a les reunions de la qual 
assisteix amb veu i vot.

Article setè.—Tempteig i retracte.

L’Administració de l’Estat, a través de l’ICONA, pot 
exercir drets de tempteig i retracte en totes les transmis-
sions oneroses de béns i drets inter vivos de terrenys 
situats a l’interior del Parc Nacional de la forma que regla-
mentàriament es determini. El dret de retracte només es 
pot exercir dins els sis mesos a comptar de la notificació 
de la transmissió a ICONA i al Patronat del Parc Nacional.

Article vuitè.—Mitjans econòmics.

Per atendre les activitats, treballs i obres de conserva-
ció, millora i recerca, així com les despeses generals del 
Parc Nacional de Doñana, en els pressupostos de l’Institut 
Nacional per a la Conservació de la Naturalesa, Consell 
Superior d’Investigacions Científiques i altres organismes 
que puguin tenir interès pel Parc, hi han de figurar les 
consignacions corresponents.

Als mateixos efectes també es pot disposar:

a) D’aquelles partides que per a aquests fins 
s’incloguin en els pressupostos generals de l’Estat.

b) De les taxes que es puguin establir per a l’accés al 
Parc i la utilització de serveis, la forma i quantia de les 
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quals segons els casos s’ha de determinar per acord del 
Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Agricultura, 
escoltat el Patronat a què es refereix aquesta Llei.

c) De tota classe d’aportacions i subvencions 
d’entitats públiques i privades, així com dels particulars.

d) De tots els ingressos que es puguin obtenir com a 
conseqüència de concessions i autoritzacions per utilitza-
ció de serveis al Parc Nacional, de la forma que es deter-
mini en el Pla rector d’ús i gestió.

Article novè.—Participació de les corporacions locals.

U. Els ajuntaments dels municipis inclosos en la 
demarcació del Parc i la seva zona de protecció tenen dret 
preferent per a l’obtenció de concessions i autoritzacions 
d’establiments i prestació dels serveis d’utilització pública 
previstos en el Pla rector d’ús i gestió.

Dos. Les normes de desplegament d’aquesta Llei 
fixen la participació que correspongui als ajuntaments 
esmentats en les taxes que s’estableixin per l’accés del 
públic a les instal·lacions del Parc o altres finalitats.

Article deu.—Règim de sancions.

La inobservança o infracció de la normativa aplicable a 
aquest Parc Nacional se sanciona d’acord amb el que dis-
posen la Llei d’espais naturals protegits i el Reial decret dos 
mil sis-cents setanta-sis/mil nou-cents setanta-set, de qua-
tre de març, pel qual s’aprova el Reglament per a la seva 
aplicació, i de conformitat amb la legislació específica que, 
segons la naturalesa de la infracció, sigui aplicable.

Article onze.—Acció pública.

Ha de ser pública l’acció per exigir davant els òrgans 
administratius i els tribunals contenciosos administratius 
l’observança estricta de les normes de protecció del Parc 
Nacional de Doñana.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El Govern, en el termini màxim de quatre mesos, a 
partir de l’aprovació d’aquesta Llei, ha de proposar o 
adoptar mesures destinades a promoure el desenvolupa-
ment socioeconòmic de la comarca i, en particular, a tra-
vés d’una xarxa de comunicacions adequada, l’ordenació 
turística i el foment d’activitats agrícoles i ramaderes.

Aquestes mesures es consideren actuacions prèvies i 
s’han de completar amb un pla director territorial de coor-
dinació de la comarca que s’ha d’elaborar en un termini 
màxim de divuit mesos, a partir de l’aprovació d’aquesta 
Llei.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les actuals realitzacions que incideixin en la quantitat 
i qualitat de les aigües d’aportació, superficials i subterrà-
nies, s’han de sotmetre en el termini de sis mesos, a partir 
de la promulgació d’aquesta Llei, a informe preceptiu del 
Patronat.

DISPOSICIONS FINALS

U. En el termini màxim d’un any el Govern, amb 
l’informe previ del Patronat, ha de dictar les normes 
necessàries per al desplegament i execució d’aquesta 
Llei.

Dos. El Patronat del Parc Nacional de Doñana ha de 
quedar constituït en el termini de dos mesos, a partir de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Tres. Queda derogada la Llei seixanta-set/mil nou-
cents seixanta-set, de vint-i-dos de juliol, sobre alienació 
de terrenys en forests de Huelva, i les disposicions que 
s’oposin a aquesta Llei.

Quatre. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
la de vint-i-quatre de juny de mil nou-cents divuit, sobre 
dessecament i sanejament de llacunes, maresmes i 

terrenys pantanosos, no és d’aplicació als terrenys com-
presos en la delimitació territorial del Parc Nacional de 
Doñana i la seva zona de protecció.

ANNEX
Límits del Parc.
Línia recta que parteix del quilòmetre vint-i-dos coma 

nou de la carretera comarcal d’Almonte a Torre de la 
Higuera i arriba fins a la llacuna d’El Arrecife i des 
d’aquesta continua en línia recta, en direcció sud-nord, 
fins a trobar-se amb el pont de La Canariega, al marge 
dret del rierol de La Rocina, travessa el rierol, continuant 
en direcció oest-est pel marge esquerre fins a la confluèn-
cia amb el Caño de los Garzos-rierol d’El Partido, seguint 
pel marge dret del rierol d’El Partido en direcció sud-nord 
fins al pont d’Ajonjolí.

Des d’aquest pont el límit del Parc és la línia recta cap 
a la Casa de la Galvija, en direcció oest-est, fins passats 
cinc-cents metres de la cabana d’El Raposo, situada al sud 
d’aquesta línia. Continua en direcció nord-sud en una lon-
gitud de dos mil quatre-cents metres i des d’aquest punt 
en direcció est-oest fins a trobar el mur de la Confedera-
ció, a l’anomenada Cancela de las Escupideras, se segueix 
pel mur de la Confederació en direcció sud i posterior-
ment en direcció a l’est fins a arribar al predi propietat 
d’ADENA, continuant pel límit del predi propietat 
d’ADENA, fins al punt de confluència de les finques 
d’ADENA, Los Caracoles i Matochal, prosseguint pel límit 
que separa aquestes dues últimes en direcció oest-est fins 
a la intersecció amb el Brazo de la Torre.

A partir d’aquest punt segueix en direcció nord-sud 
pel marge esquerre del Brazo esmentat fins a la seva con-
fluència amb el riu Guadalquivir, seguint pel marge dret 
d’aquest riu fins a la Punta de Malandar, a l’altura de la 
casa caserna de la Guàrdia Civil.

Des d’aquest punt, i en direcció nord-oest, segueix la 
línia que delimita la zona marina de la maritimoterrestre 
fins a assolir el punt situat a quatre mil cent metres de la 
torre de guaita, en ruïnes, denominada Torre de la Higuera. 
Des d’aquest punt, i en perpendicular a la costa, en una 
distància de mil metres, fins a la tanca de l’Estació Biolò-
gica de Doñana, continuant per aquesta en direcció nord-
oest fins a confluir amb la carretera comarcal Almonte-
Torre de la Higuera, davant el punt quilomètric vint-i-nou 
coma cinc-cents.

El recinte del nou Parc de Doñana es tanca amb la línia 
que partint del punt anterior segueix el voral esquerre de 
la carretera comarcal fins a assolir el punt quilomètric 
vint-i-dos coma nou-cents, que correspon al punt de par-
tida del Parc Nacional.

Límits de les zones de protecció o preparc.
S’estableixen les àrees de protecció del Parc de 

Doñana següents:

U. Preparc nord.
Dos. Preparc est.
Tres. Zona de protecció del rierol de La Rocina.
Quatre. Zona de protecció de la carretera comarcal 

d’Almonte a Torre de la Higuera.
Cinc. Zona de protecció del mar litoral.

Límits del preparc nord.
Es parteix del pont d’El Ajonjolí en direcció sud-nord 

seguint el marge dret del Caño de los Garzos-rierol d’El 
Partido, en una distància en línia recta de cinc mil metres. 
Continua en línia recta en direcció nord-est fins a trobar la 
divisòria del terme municipal de Villamanrique de la Con-
desa, a l’altura del pou de La Juncosilla, i es continua en 
direcció sud per aquest mateix terme fins al punt situat 
davant la finca «Hato Daza», passant per aquesta finca i la 
de Regatero, fins a assolir el Caño Guadiamar, continuant 
pel marge esquerre d’aquest fins al límit del Parc Nacio-
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nal, seguint per aquest límit en direcció sud-nord i oest 
fins a tancar el recinte al pont d’El Ajonjolí.

Límits del preparc est.
Correspon al sector sud de l’illa Mayor i la descripció 

dels límits s’inicia al punt de trobada del límit del Parc 
Nacional, al sud de la finca de Los Caracoles, amb el Brazo 
de la Torre. Se segueix una línia recta en direcció est fins a 
trobar el marge dret del Guadalquivir, davant la finca de 
«Los Albardoneros», seguint a continuació aquest marge 
en direcció sud, fins a trobar el Parc Nacional, continuant 
en direcció sud-nord pel marge esquerre del Brazo de la 
Torre fins a tancar el recinte del preparc.

Límits de la zona de protecció del rierol de La 
Rocina.

Correspon a una àrea lineal de protecció des del pont 
de La Canariega fins al Rincón de las Ortigas. Comprèn 
una faixa de cinc-cents metres al sud d’aquest rierol, que 
en protegeix el marge dret, i una altra faixa de cinc-cents 
metres de protecció del marge esquerre fins a tancar a la 
Casa del Rincón, a la zona de contacte amb el nucli urbà 
d’El Rocío.

Límits de la zona de protecció de la carretera comar-
cal Almonte-Torre de la Higuera.

S’inicia davant el punt quilomètric vint-i-nou coma 
cinc-cents i comprèn una faixa de mil metres d’amplada 
que discorre paral·lela a la carretera esmentada fins a arri-
bar davant del punt quilomètric vint-i-dos coma nou-
cents.

Límits de la zona de protecció del mar litoral.
S’estableix una protecció del Parc amb una franja 

d’una milla de distància de la línia de costa, que s’inicia al 
centre de la desembocadura del Guadalquivir a l’oceà 
Atlàntic i s’estén en tota la longitud de la costa en direcció 
nord-oest fins al punt situat a quatre mil cent metres de 
Torre de la Higuera.

Límits de les reserves científiques.
U. Les actuals reserves biològiques de Doñana i Gua-

diamar amb els seus límits actuals.
Dos. La part de les maresmes d’Hinojos que es troba 

al sud d’una línia que uneix els punts situats a un quilò-
metre al sud dels extrems meridionals de les reserves 
biològiques de Doñana i Guadiamar.

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

JUAN CARLOS

El president de les Corts,
ANTONIO HERNÁNDEZ GIL 

 3392 REIAL DECRET LLEI 4/1979, de 26 de gener, 
sobre assignació de proporcionalitat a diver-
sos cossos sanitaris i es concedeixen els 
crèdits necessaris per satisfer la despesa que 
en resulta. («BOE» 32, de 6-2-1979.)

El Reial decret llei vint-i-dos/mil nou-cents setanta-set, 
de trenta de març, estableix a l’article tercer els nivells de 
proporcionalitat corresponents a les titulacions exigibles 
per a l’ingrés als cossos, escales o places de l’Administració 
civil de l’Estat.

D’acord amb el que s’ha exposat, i en relació amb els 
actuals ajudants tècnics sanitaris, practicants, infermeres 
i llevadores, s’ha de tenir en compte el que disposa el 

Decret de quatre de desembre de mil nou-cents cinquanta-
tres, pel qual es regulen els estudis impartits per les esco-
les d’ajudants tècnics sanitaris, la valoració que es fa dels 
seus títols a l’Ordre ministerial d’Educació i Ciència de vint-
i-quatre de maig de mil nou-cents seixanta-tres, el Reial 
decret dos mil cent vint-i-vuit/mil nou-cents setanta-set, de 
vint-i-tres de juliol, pel qual es converteixen les antigues 
escoles d’ajudants tècnics sanitaris en escoles universi-
tàries d’infermeria, i l’informe del Ministeri d’Educació i 
Ciència.

En conseqüència, atès que la proporcionalitat dels cos-
sos, plantilles i places de practicants, llevadores, inferme-
res i ajudants tècnics sanitaris es troba fixada a la disposi-
ció final primera, u, d’aquell Reial decret llei, es fa necessari 
elaborar la disposició adequada amb la finalitat d’assignar-
los la corresponent al seu nivell de titulació.

Elaborat el projecte de llei oportú, va ser publicat al 
«Butlletí Oficial de les Corts» número cent seixanta-nou, de 
vint-i-sis d’octubre de mil nou-cents setanta-vuit, fet que 
feia presumir que la norma proposada seria aprovada en 
un termini normal, atès que no s’havien formulat esmenes 
a l’articulat del projecte presentat, per la qual cosa podria 
tenir efectes els primers mesos de mil nou-cents setanta-
nou. Amb aquesta finalitat, en el projecte de Llei de pressu-
postos generals de l’Estat per a mil nou-cents setanta-nou 
es van incloure les dotacions econòmiques necessàries per 
a l’abonament de les retribucions que, d’acord amb 
aquesta proporcionalitat i criteris aplicats en els pressu-
postos esmentats, correspondria als cossos sanitaris indi-
cats.

No havent estat aprovats els pressupostos generals de 
l’Estat ni dissoltes les Corts, ha estat necessari prorrogar 
per a mil nou-cents setanta-nou les corresponents a 
l’exercici de mil nou-cents setanta-vuit, en què no hi havia 
crèdits que permetessin atendre les retribucions resul-
tants.

Amb l’objecte d’evitar els perjudicis que produiria en el 
col·lectiu afectat la demora en la promulgació del projecte 
esmentat, s’estima necessari aprovar aquesta disposició.

En virtut d’això, i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia vint-i-sis de gener de mil 
nou-cents setanta-nou, en ús de l’autorització inclosa a 
l’article vuitanta-sis de la Constitució,

D I S P O S O :

Article primer.–Per raó de la seva titulació, als ajudants 
tècnics sanitaris, practicants, infermeres i llevadores al ser-
vei de l’Administració de l’Estat o dels seus organismes 
autònoms i de l’Administració local els correspon la pro-
porcionalitat vuit, assenyalada a l’article tercer del Reial 
decret llei vint-i-dos/mil nou-cents setanta-set, de trenta de 
març.

Article segon.–En virtut del que disposa l’article tercer 
del Reial decret llei vint-i-dos/mil nou-cents setanta-set, de 
trenta de març, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret llei, qualsevol modificació dels efectes de nivell de 
titulació dels cossos, escales o places, als quals aquest es 
concreta, comporta, de forma automàtica, la de proporcio-
nalitat que s’hi estableix.

Article tercer.–Per donar compliment al que disposa 
aquest Reial decret llei, en els termes previstos al projecte 
de pressupostos per a l’exercici de mil nou-cents setanta-
nou, es concedeixen els crèdits extraordinaris i suplemen-
taris següents:

Secció 25. Ministeri de Sanitat i Seguretat Social 

Pessetes

   

Servei 02. Concepte 115.–Per al paga-
ment d’obligacions deriva-
des de la reclassificació 
d’índexs de proporcionali-
tat. 2.000.368.000


