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CAPÍTOL IV
Inspecció i investigació
Article setze.
U. L’Administració ha de vigilar el compliment de les
seves normes de control de canvis, i comprovar totes les
situacions o activitats que puguin donar lloc a la seva
infracció.
Dos. Els funcionaris dels òrgans administratius competents gaudeixen, en l’exercici de les seves funcions, de
les facultats contingudes a l’article divuit.
Article disset.
U. Es crea la Comissió de Vigilància de les Infraccions de Control de Canvis a la qual correspon l’alta direcció i la impulsió a través dels òrgans corresponents de les
activitats d’investigació i prevenció dels delictes monetaris i infraccions administratives de control de canvis, procurant la coordinació adequada dels organismes de
l’Administració pública que puguin col·laborar amb els
fins expressats, i garantint l’auxili més eficaç en aquesta
matèria als òrgans judicials.
Dos. Els òrgans competents de l’Administració, així
com els dependents de la Comissió abans esmentada,
han de portar a terme a petició dels òrgans judicials,
d’altres òrgans de l’Administració, o per pròpia iniciativa,
actuacions d’investigació sobre els particulars que directament o indirectament condueixin a l’aclariment dels fets
que puguin ser constitutius de delicte o infracció administrativa o a la prevenció d’aquests.
Article divuit.
U. El personal encarregat de fer les actuacions indicades en l’article anterior, en l’exercici de les seves funcions, pot tenir accés als establiments o llocs en què les
persones físiques o jurídiques sotmeses a investigació
duguin a terme activitats que puguin ser constitutives de
delicte monetari, amb la finalitat de practicar registres i
examinar tota classe de documentació que pugui estar
relacionada amb els fets.
Dos. Per a l’entrada a qualsevol lloc tancat són
d’aplicació les regles sobre això contingudes al títol VIII
del llibre II de la Llei d’enjudiciament criminal.
Tres. Reglamentàriament s’ha de disposar el procediment per realitzar les actuacions d’investigació esmentades de manera que la seva eficàcia no s’aconsegueixi
en perjudici de la dignitat i dels drets de la persona.
Article dinou.
Si efectuada la corresponent investigació per part de
l’Administració se’n dedueixen indicis de la comissió
d’algun dels delictes a què es refereix aquesta Llei,
l’organisme competent ho ha de posar en coneixement
de l’autoritat judicial, a la qual ha de remetre les actuacions que s’hagin practicat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Totes les normes processals d’índole penal contingudes en aquesta Llei només són aplicables als procediments
que s’iniciïn a partir de la seva entrada en vigor. Els preceptes penals materials i els sancionadors administratius
tenen caràcter retroactiu, en allò que resultin més favorables als responsables de delictes o infraccions monetàries.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres
mesos de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Segona. S’autoritza el Govern perquè, mitjançant
Decret, adapti la legislació d’inversions estrangeres a
Espanya al que disposa aquesta Llei en tot el que fa
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referència al subjecte en el règim de control de canvis i
distribueixi les competències que s’hi estableixen, amb la
finalitat de desconcentrar-les entre els òrgans previstos
en aquesta legislació. En tot cas, el Consell de Ministres
ha de conèixer les inversions superiors a cinc-cents
milions de pessetes.
Tercera. El Govern ha de desplegar, mitjançant
decret, la composició i les funcions de la Comissió de Vigilància de les Infraccions de Control de Canvis, que preveu
l’article disset.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera. Queden derogades la Llei penal i processal
de delictes monetaris de vint-i-quatre de novembre de mil
nou-cents trenta-vuit i totes les altres disposicions legals
que s’oposin al que disposa aquesta Llei.
Segona. El Govern, en el termini de tres mesos, ha
de publicar la corresponent taula de disposicions derogades o modificades per aquesta Llei.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau Reial, de Madrid, deu de desembre de mil noucents setanta-nou.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ

29282

LLEI 41/1979, de 10 de desembre, sobre creació
de cossos especials de l’Administració de
l’Estat dependents del Ministeri de Transports i
Comunicacions. («BOE» 298, de 13-12-1979.)
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.
Article primer.
U. Es creen els cossos especials següents de
l’Administració civil de l’Estat, que depenen del Ministeri
de Transports i Comunicacions, amb les plantilles pressupostàries que així mateix es fixen:

Denominació

Cos d’enginyers aeronàutics . . . . . . . . . . . .
Cos d’enginyers tècnics aeronàutics . . . . .
Cos de tècnics especialistes aeronàutics . .
Cos d’enginyers de telecomunicació . . . . .
Cos d’enginyers tècnics de telecomunicació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plantilla
pressupostària
–
Places

120
200
1.420
26
119

Dos. Aquests cossos es regeixen per la Llei de funcionaris civils de l’Estat i per les normes contingudes en
aquesta Llei.
Article segon.
U. Corresponen al cos d’enginyers aeronàutics les
funcions per a les quals habilita el títol d’enginyer
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aeronàutic, dins les competències pròpies del Ministeri de
Transports i Comunicacions.
Dos. Corresponen al cos d’enginyers tècnics aeronàutics les funcions per a les quals habilita el títol d’enginyer
tècnic aeronàutic, dins les competències pròpies del
Ministeri de Transports i Comunicacions.
Tres. Correspon al cos de tècnics especialistes aeronàutics executar les operacions tècniques d’instal·lació, manteniment, calibratge i reparació dels sistemes, equips i
materials de la seva especialitat en cada cas, i assumir
tasques d’organització, planificació i distribució dels treballs, d’acord amb les directrius de les direccions tècniques respectives.
Quatre. Corresponen al cos d’enginyers de telecomunicació les funcions per a les quals habilita el títol
d’enginyer de telecomunicació, dins les competències
pròpies del Ministeri de Transports i Comunicacions.
Cinc. Corresponen al cos d’enginyers tècnics de telecomunicació les funcions per a les quals habilita el títol
d’enginyer tècnic de telecomunicació, dins la competència pròpia del Ministeri de Transports i Comunicacions.
Article tercer.
L’ingrés en els cossos especials esmentats es realitza
mitjançant concurs oposició lliure i s’exigeix estar en possessió de les titulacions següents:
Per als cossos d’enginyers aeronàutics i enginyers
tècnics aeronàutics, el títol acadèmic corresponent.
Per al cos de tècnics especialistes aeronàutics, el títol
de formació professional de segon grau, batxillerat superior o equivalent.
Per als cossos d’enginyers de telecomunicació i enginyers tècnics de telecomunicació, el títol acadèmic corresponent.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
U. Es poden integrar en el cos d’enginyers aeronàutics:
A) Els enginyers aeronàutics militars que, havent
prestat serveis a la Subsecretaria d’Aviació Civil, no hagin
passat a situació de retir en les seves escales corresponents, sigui quina sigui la seva situació, fins a un màxim
de trenta-tres llocs de la plantilla; es faculta l’autoritat
militar corresponent per determinar la selecció i situació
d’aquells, d’acord amb les disposicions reguladores de la
matèria.
Si el nombre d’enginyers aeronàutics militars que
sol·liciten la integració és superior al de places de plantilles reservades, la integració es produeix per l’ordre de
preferència següent:
a) Enginyers aeronàutics militars que prestin serveis, a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, en el Ministeri de
Transports i Comunicacions o en organismes autònoms
dependents d’aquest. La prelació entre ells s’estableix
d’acord amb el temps de durada més llarg dels serveis
prestats en aquest Ministeri o en els òrgans que hi estiguin integrats.
b) Enginyers aeronàutics militars que hagin prestat
serveis en els òrgans integrats en el Ministeri de Transports i Comunicacions o en organismes autònoms dependents d’aquest i no els estiguin prestant a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei. La prelació entre aquests s’estableix
d’acord amb el temps de durada més llarg dels serveis.
B) Els enginyers aeronàutics que a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei estiguin prestant els seus serveis en qualsevol dels òrgans o organismes autònoms integrats en el
Ministeri de Transports i Comunicacions i la vinculació
dels quals a aquest correspongui a una relació jurídica,
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laboral o administrativa, anterior al quatre de juliol de mil
nou-cents setanta-set.
Dos. Els enginyers aeronàutics vinculats per una relació jurídica, laboral o administrativa al Ministeri de Transports i Comunicacions o organismes autònoms que en
depenen, i que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei hagin
prestat serveis per un temps superior a sis mesos, tenen
dret a participar en un concurs oposició restringit, que
s’ha de convocar per cobrir les places de plantilla
sobrants, una vegada proveïdes les esmentades a l’apartat
u d’aquesta disposició. Els qui superin les proves d’aquest
concurs oposició i no puguin ingressar en el nou cos
tenen dret a ocupar les vacants que es vagin produint,
d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda en les proves
esmentades.
Tres. El dret regulat als punts u i dos d’aquesta disposició només es pot exercir una sola vegada. A aquest
efecte, el Govern ha d’aprovar dins el termini de sis
mesos, des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, la
relació de personal amb dret a integració o a participar en
el concurs oposició restringit, i n’ha de determinar les
condicions i el termini per a la seva convocatòria.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
U. Es poden integrar en el cos d’enginyers tècnics
aeronàutics:
A) Els enginyers tècnics aeronàutics militars que,
havent prestat serveis a la Subsecretaria d’Aviació Civil,
no hagin passat a situació de retir, en les seves corresponents escales, sigui quina sigui la seva situació, fins a un
màxim de setanta-cinc llocs de la plantilla; es faculta
l’autoritat militar corresponent per determinar la selecció
i situació d’aquells, d’acord amb les disposicions reguladores de la matèria.
Si el nombre d’enginyers tècnics aeronàutics militars
que sol·liciten la integració és superior al de places o plantilles reservades, la integració es produeix per l’ordre de
preferències següent:
a) Enginyers tècnics aeronàutics militars que prestin
serveis, a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, en el Ministeri
de Transports i Comunicacions o en organismes autònoms dependents d’aquest. La prelació entre ells
s’estableix d’acord amb el temps de durada més llarg dels
serveis prestats en el Ministeri esmentat o en els òrgans
que hi estiguin integrats.
b) Enginyers tècnics aeronàutics militars que hagin
prestat serveis en els òrgans integrats en el Ministeri de
Transports i Comunicacions o en organismes autònoms
dependents d’aquest i que no els estiguin prestant a
l’entrada en vigor d’aquesta Llei. La prelació entre aquests
s’estableix d’acord amb el temps de durada més llarg dels
serveis esmentats.
B) Els enginyers tècnics aeronàutics que a l’entrada
en vigor d’aquesta Llei estiguin prestant els seus serveis
en qualsevol dels òrgans o organismes integrats en el
Ministeri de Transports i Comunicacions i la vinculació
dels quals a aquest correspongui a una relació jurídica,
laboral o administrativa, anterior al quatre de juliol de mil
nou-cents setanta-set.
Dos. Els enginyers tècnics aeronàutics vinculats per
una relació jurídica, laboral o administrativa al Ministeri
de Transports i Comunicacions o organismes autònoms
dependents d’aquest i que a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei hagin prestat serveis per un temps superior a sis
mesos tenen dret a participar en un concurs oposició restringit, que s’ha de convocar per cobrir les places de plantilla sobrants, un cop proveïdes les indicades a l’apartat u
d’aquesta disposició. Els qui superin les proves d’aquest
concurs oposició i no puguin ingressar en el nou cos
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tenen dret a ocupar les vacants que es vagin produint,
d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut en les proves
esmentades.
Tres. El dret regulat als punts u i dos d’aquesta disposició només es pot exercir una sola vegada. A aquest
efecte, el Govern ha d’aprovar dins el termini de sis
mesos, des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, la
relació del personal amb dret a integració o a participació
en el concurs oposició restringit, determinant-ne les condicions i el termini per a la seva convocatòria.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA
U. Es pot integrar en el cos de tècnics especialistes
aeronàutics el personal que a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei estigui prestant els seus serveis en qualsevol dels
òrgans i organismes autònoms integrats en el Ministeri
de Transports i Comunicacions i la vinculació del qual a
aquest correspongui a una relació jurídica, laboral o
administrativa, anterior al quatre de juliol de mil noucents setanta-set, en treballs de caràcter aeronàutic i funcions de caps de taller, mestres de taller, oficial de primera
de manteniment, oficial de segona de manteniment,
mecànic de primera de manteniment i mecànic de segona
de manteniment.
Dos. El personal vinculat per una relació jurídica, laboral o administrativa al Ministeri de Transports i Comunicacions o organismes autònoms dependents d’aquest, en
treballs i funcions anàlegs als especificats al punt u
d’aquesta disposició, i que a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei hagin prestat serveis per un temps superior a sis
mesos tenen dret a participar en un concurs oposició restringit que s’ha de convocar per cobrir les places de plantilles sobrants, una vegada proveïdes les indicades a
l’apartat u d’aquesta disposició. Els qui superin les proves
d’aquest concurs oposició i no puguin ingressar en el nou
cos tenen dret a ocupar les vacants que es vagin produint
d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda en les proves
esmentades.
Tres. El dret regulat als punts u i dos d’aquesta disposició només es pot exercir una vegada. A aquest efecte, el
Govern ha d’aprovar dins el termini de sis mesos, des de
la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, la relació de personal amb dret a integració o a participar en el concurs
oposició restringit, determinant-ne les condicions i el termini per a la seva convocatòria.
Quatre. Al personal que s’aculli a aquesta disposició
no li és aplicable el que disposa l’article trenta d’aquesta
Llei quant a la titulació exigible.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA
U. Tenen dret a integrar-se en el cos d’enginyers de
telecomunicació:
A) Els funcionaris del cos de tècnics superiors
dependents de la Direcció General de Correus i Telecomunicació, que estiguin en possessió del títol d’enginyer de
telecomunicació, sigui quina sigui la seva situació administrativa en la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei i
sense variació d’aquesta, fins a un màxim de quinze llocs
de plantilla. En relació amb el seu cos d’origen queden en
l’excedència voluntària, i se’ls reconeix a tots els efectes
l’antiguitat que hagin acreditat al servei de l’Administració,
així com la permanència en els seus cossos d’origen.
Si el nombre de funcionaris del cos de tècnics superiors a què es refereix aquest apartat que sol·licitin la
integració és superior al de places de plantilla reservades,
la integració es produeix per l’ordre de preferència
següent:
a) Funcionaris del cos de tècnics superiors dependent de la Direcció General de Correus i Telecomunicació,
que prestin servei a l’entrada en vigor d’aquesta Llei en la
Direcció esmentada. La prelació entre ells s’estableix
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sobre la base de la consideració ponderada de la possessió del títol assenyalat per a l’ingrés en el cos, l’antiguitat
i l’historial professional.
b) Funcionaris del cos tècnic superior dependent de
la Direcció General de Correus i Telecomunicació que
hagin prestat servei en aquesta Direcció i no l’estiguin
prestant a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. La prelació
entre aquests s’estableix de la mateixa forma que disposa
l’apartat anterior.
B) Els enginyers de telecomunicació no previstos a
l’apartat anterior que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei
estiguin prestant els seus serveis en qualsevol dels òrgans
integrats en el Ministeri de Transports i Comunicacions o
en organismes autònoms que en depenen i la vinculació
dels quals a aquest correspongui a una relació jurídica,
laboral o administrativa, anterior a la creació del Ministeri
esmentat, tenen dret a integrar-se igualment en el cos
d’enginyers de telecomunicació per cobrir les places de
plantilla sobrants, una vegada proveïdes les indicades a
l’apartat A) d’aquesta disposició transitòria.
Dos. Els enginyers de telecomunicació vinculats per
una relació jurídica, laboral o administrativa, al Ministeri
de Transports i Comunicacions o als organismes autònoms dependents d’aquest, i que a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei faci un temps superior a sis mesos que
presten serveis, tenen dret a participar en un concurs oposició restringit que s’ha de convocar per cobrir les places
de plantilla sobrants, una vegada proveïdes les indicades
a l’apartat u d’aquesta disposició transitòria. Els qui superin les proves d’aquest concurs oposició, i no puguin
ingressar en el nou cos, tenen dret a ocupar les vacants
que es vagin produint d’acord amb l’ordre de la puntuació
obtinguda en les proves esmentades.
Tres. El dret regulat als punts u, B), i dos, d’aquesta
disposició, només es pot exercir una sola vegada. A
aquest efecte, el Govern ha d’aprovar, dins el termini de
sis mesos des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei,
la relació de personal amb dret a integració o a participar
en el concurs oposició restringit, determinant-ne les condicions i el termini per a la seva convocatòria.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA
U. Tenen dret a integrar-se en el cos d’enginyers tècnics de telecomunicació:
A) Els funcionaris tècnics mitjans dependents de la
Direcció General de Correus i Telecomunicació, que estiguin en possessió del títol d’enginyer tècnic de telecomunicació, sigui quina sigui la seva situació administrativa
en la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei i sense variació d’aquesta, fins a un màxim de noranta-vuit llocs de la
plantilla. En relació amb el seu cos d’origen queden en la
d’excedència voluntària, i se’ls reconeix a tots els efectes
l’antiguitat que hagin acreditat al servei de l’Administració,
així com la permanència en els seus cossos d’origen.
Si el nombre de funcionaris del cos de tècnics mitjans
a què es refereix aquest apartat, que sol·licitin la integració, és superior al de places de plantilla reservades, la
integració es produeix per l’ordre de preferència
següent:
a) Funcionaris del cos de tècnics mitjans dependents
de la Direcció General de Correus i Telecomunicació, que
prestin serveis a l’entrada en vigor d’aquesta Llei en la
Direcció esmentada. La prelació entre ells s’estableix
sobre la base de la consideració ponderada de la possessió del títol requerit per a l’ingrés al cos, l’antiguitat i
l’historial professional.
b) Funcionaris del cos tècnic mitjà dependent de la
Direcció General de Correus i Telecomunicació que hagin
prestat servei en aquesta Direcció i no l’estiguin prestant
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. La prelació entre

Suplement retrospectiu núm. 1

Any 1979

aquests s’estableix de la mateixa forma que disposa
l’apartat anterior.
B) Els enginyers tècnics de telecomunicació no previstos a l’apartat anterior que a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei estiguin prestant els seus serveis en qualsevol dels òrgans integrats en el Ministeri de Transports i
Comunicacions o en organismes autònoms que en depenen, i la vinculació dels quals a aquest correspongui a una
relació jurídica, laboral o administrativa, anterior a la
creació del Ministeri esmentat, tenen dret a integrar-se
igualment al cos d’enginyers tècnics de telecomunicació
per cobrir les places de plantilla sobrants, una vegada
proveïdes les indicades a l’apartat A) d’aquesta disposició
transitòria.
Dos. Els enginyers tècnics de telecomunicació vinculats per una relació jurídica, laboral o administrativa al
Ministeri de Transports i Comunicacions o als organismes
autònoms dependents d’aquest i que a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei faci un temps superior a sis mesos que
presten serveis tenen dret a participar en un concurs oposició restringit que s’ha de convocar per cobrir les places
de plantilla sobrants, una vegada proveïdes les indicades
a l’apartat u d’aquesta disposició transitòria. Els qui superin les proves d’aquest concurs oposició i no puguin
ingressar en el nou cos tenen dret a ocupar les vacants
que es vagin produint, d’acord amb l’ordre de la puntuació obtinguda en les proves esmentades.
Tres. El dret regulat als punts u, B), i dos, d’aquesta
disposició, només es pot exercir una sola vegada. A
aquest efecte, el Govern ha d’aprovar dins el termini de
sis mesos, des de la data d’entrada en vigor d’aquesta
Llei, la relació de personal amb dret a integració o a participar en el concurs oposició restringit, determinant-ne les
condicions i el termini per a la seva convocatòria.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA
En cas que pel fet de ser inferior el nombre de
sol·licitants que el de places a cobrir en els nous cossos
pels procediments previstos a les disposicions transitòries d’aquesta Llei, no es cobreixin inicialment totes les
places assignades a aquest procediment, les places que
no es cobreixin s’han de deduir provisionalment de les
plantilles que es fixen als nous cossos a l’article primer,
on han de figurar en un concepte pressupostari separat. A
mesura que aquestes places es vagin cobrint s’han de
traspassar a les corresponents plantilles fixades a l’article
primer.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
El Govern, d’acord amb la legislació vigent en la
matèria i en el termini màxim de sis mesos, ha de procedir a la creació de les escales o places i fixació de les plantilles corresponents de l’organisme autònom «Aeroports
Nacionals», i s’ha de regular la forma d’integració o drets
de concurs oposició restringit del personal que exerceixi,
en qualsevol organisme adscrit a la Subsecretaria
d’Aviació Civil en crear-se el Ministeri de Transports i
Comunicacions, funcions similars a les de les indicades
escales o places de manera anàloga a l’establerta per
aquesta Llei per als cossos que en aquesta es creen. El
personal civil no funcionari i el personal sotmès a una
relació jurídica de caràcter administratiu, de la Subsecretaria d’Aviació Civil i de l’organisme autònom «Aeroports
Nacionals», que no tingui opció a integrar-se en els cossos
que es creen en aquesta Llei, així com els qui tenint
aquesta opció decideixin no exercir-la o, si s’escau, no
superin el concurs oposició, conserven plenament els
drets que de la seva condició es derivin segons les disposicions en vigor.
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DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
U. Les places cobertes pels funcionaris que s’integren
en els cossos creats per aquesta Llei es redueixen de les
plantilles dels cossos d’origen.
Dos. Al personal no funcionari que accedeixi als cossos creats per aquesta Llei en virtut de les disposicions
transitòries d’aquesta, se li reconeix el dret a l’acumulació
de triennis reconeguts en les mateixes funcions en els
organismes d’origen.
Aquest reconeixement comporta la submissió, amb
caràcter exclusiu, al règim general d’antiguitat i drets passius dels funcionaris civils de l’Administració de l’Estat, i
l’Institut Nacional de Previsió ha d’ingressar en el Tresor la
part proporcional de les quotes abonades al règim de
Seguretat Social per les pensions del personal que s’hi
integra.
DISPOSICIÓ FINAL TERCERA
U. S’autoritza el Govern a dictar les normes necessàries per al desplegament d’aquesta Llei.
Dos. Les remuneracions i altres meritacions del personal que s’integri en els cossos que es creen per aquesta
Llei s’han de satisfer d’ara endavant amb càrrec al pressupost de l’Estat, sens perjudici que l’organisme autònom
«Aeroports Nacionals» imputi aquests costos en el càlcul
de les taxes i altres ingressos que administri i recapti, els
quals en la proporció corresponent s’han de transferir a
aquell.
Tres. El Ministeri d’Hisenda ha de consignar els crèdits
pressupostaris necessaris per al compliment d’aquesta
Llei, i s’autoritzen les transferències oportunes per reajustar les corresponents partides pressupostàries dels pressupostos dels ministeris de Defensa, Transports i Comunicacions i organisme autònom Aeroports Nacionals, de tal
manera que no produeixi increment en la despesa
pública.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau Reial, de Madrid, deu de desembre de mil noucents setanta-nou.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ
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LLEI ORGÀNICA 3/1979, de 18 de desembre,
d’Estatut d’autonomia per al País Basc.
(«BOE» 306, de 22-12-1979.)
JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent amb el caràcter d’orgànica i jo la sanciono.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 1r
El Poble Basc o Euskal-Herria, com a expressió de la
seva nacionalitat, i per accedir al seu autogovern, es cons-

