
Suplement retrospectiu núm. 2 Any 1980 33

Tresor l’import dels drets aranzelaris meritats des de la 
data esmentada.

Els drets aranzelaris del personal que opti pel sistema 
retributiu establert en aquesta Llei s’ingressen al Tresor.

Els funcionaris que no exerceixin el dret d’opció en els 
terminis indicats continuen sotmesos, en el futur, al règim 
de retribucions vigent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei; 
no obstant això, s’entén, i als únics efectes de conservar 
els seus drets passius, que perceben les retribucions bàsi-
ques que els correspondrien segons aquesta Llei, en cas 
d’haver optat pel nou règim retributiu.

Tercera.–Queden derogades les disposicions que 
s’oposin al que estableix aquesta Llei.

Quarta.–Aquesta Llei, i els efectes econòmics que s’hi 
preveuen, tenen efectes retroactius des del primer de 
juliol de mil nou-cents setanta-nou, i a les retribucions 
que s’hi regulen els és d’aplicació l’augment previst a 
l’article novè de la Llei de pressupostos vigent.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, vint-i-quatre d’abril de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ

(Aquesta Llei s’inclou tenint en compte la Correció d’error publicada 
al  «BOE» 164, de 9-7-1980.) 

 8780 LLEI 18/1980, de 24 d’abril, per la qual se supri-
meix el Consell d’Economia Nacional. 
(«BOE» 102, de 28-4-1980.)

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.
Se suprimeix el Consell d’Economia Nacional.

Article segon.
Els funcionaris que presten serveis al Consell 

d’Economia Nacional s’han de reincorporar, a tots els 
efectes, als llocs de treball de les plantilles orgàniques 
dels seus respectius cossos de procedència.

Article tercer.
El personal no funcionari que presta serveis al Consell 

es continua regint pel mateix règim juridicolaboral que té 
actualment i queda adscrit al Ministeri d’Economia.

Article quart.
El Ministeri d’Hisenda ha d’efectuar les transferències 

de crèdit necessàries per acomplir el que disposen els 
articles precedents.

DISPOSICIÓ FINAL

Unica.
El Govern, a proposta del ministre d’Economia, ha 

d’adoptar les disposicions necessàries per al desplega-
ment i compliment de que estableix aquesta Llei, que 
entra en vigor l’endemà de la seva publicació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Unica.
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin 

al que estableix 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, vint-i-quatre d’abril de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 8784 LLEI 22/1980, de 24 d’abril, de modificació de la 
base IV de la Llei de bases de la sanitat nacio-
nal de 25 de novembre de 1944. («BOE» 102, 
de 28-4-1980.)

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 únic.
El paràgraf sis de la base IV de la Llei de bases de sani-

tat nacional, de vint-i-cinc de novembre de mil nou-cents 
quaranta-quatre, queda redactat així:

«Les vacunacions contra la verola i la diftèria i contra 
les infeccions tífiques i paratífiques poden ser declarades 
obligatòries pel Govern quan, per l’existència de casos 
repetits d’aquestes malalties o per l’estat epidèmic del 
moment o previsible, es consideri convenient. En totes les 
altres infeccions en què hi hagi mitjans de vacunació 
d’eficàcia total o parcial reconeguda i en què aquesta no 
constitueixi cap perill, poden ser recomanats i, si s’escau, 
imposats per les autoritats sanitàries.»

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, vint-i-quatre d’abril de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 9323 LLEI 25/1980, de 3 de maig, sobre reclassifica-
ció del Parc Nacional de Las Tablas de Daimiel. 
(«BOE» 110, de 7-5-1980.)

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.


