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«Article cent catorze.–L’emissió total es pot garantir a 
favor dels tenidors presents i futurs dels títols, especial-
ment:

Primer. Per mitjà d’hipoteca mobiliària o immobi-
liària.

Segon. Amb penyora d’efectes públics que s’han de 
dipositar en un banc oficial o privat.

Tercer. Mitjançant penyora sense desplaçament.
Quart. Amb garantia de l’Estat, comunitat autònoma, 

província o municipi.
Cinquè. Amb l’aval solidari d’un banc oficial o privat 

o d’una caixa d’estalvis.
Sisè. Amb l’aval solidari d’una societat de garantia 

recíproca inscrita en el Registre Especial del Ministeri 
d’Economia.

En els casos primer, segon, quart i cinquè no és aplica-
ble la limitació imposada a l’article cent onze, per raons 
de capital i de reserves.

En el cas sisè, el límit i altres condicions de l’aval que-
den determinats per la capacitat de garantia de la societat 
de garantia recíproca en el moment de prestar-lo, d’acord 
amb la seva normativa específica.

A més de les garanties esmentades, els obligacionis-
tes poden fer efectius els crèdits sobre els altres béns, 
drets i accions de l’entitat deutora.»

Article segon.
L’article primer de la Llei dos-cents onze/mil nou-cents 

seixanta-quatre, de vint-i-quatre de desembre, queda 
redactat, en els paràgrafs segon i quart, de la manera 
següent:

«Dos. L’import total de les emissions d’obligacions 
té com a límit màxim el capital social desemborsat si es 
tracta de societats col·lectives o comanditàries; el capital 
social desemborsat, més les reserves que figurin en 
l’últim balanç aprovat, si es tracta de societats de respon-
sabilitat limitada, o la xifra de valoració dels seus béns 
quan es tracti d’associacions o d’altres persones jurídi-
ques.

Per reduir la xifra del capital o l’import de les reserves, 
si es tracta de societats de responsabilitat limitada, de 
manera que disminueixi la proporció inicial entre la suma 
d’aquests i la quantia de les obligacions pendents 
d’amortitzar, es necessita el consentiment del sindicat 
d’obliga-cionistes. Aquest consentiment no és necessari 
quan s’augmenti el capital de la societat amb càrrec als 
comptes de regularització i actualització de balanços o a 
les reserves.»

«Quatre. Les limitacions quantitatives expressades 
no operen quan l’emissió total estigui garantida mit-
jançant una hipoteca mobiliària o immobiliària, penyora 
d’efectes públics dipositats en un banc oficial o privat, 
garantia de l’Estat, comunitat autònoma, província o 
municipi, aval solidari d’un banc oficial o privat o caixa 
d’estalvis. Si es constitueix un aval solidari de societat de 
garantia recíproca inscrita en el Registre Especial del 
Ministeri d’Economia, el límit i altres condicions de l’aval 
queden determinats per la capacitat de garantia de la 
societat avaladora en el moment de prestar-lo, d’acord 
amb la seva normativa específica.»

Article tercer.
Aquesta Llei entra en vigor el dia de la publicació en el 

«Butlletí Oficial de l’Estat».

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
U. El que disposa aquesta Llei s’entén sens perjudici 

de les normes que regeixen les entitats que, per la seva 
regulació específica, tinguin fixats altres tipus o límits a 
l’emissió d’obligacions.

Dos. Les entitats de finançament i d’arrendament 
financer que figurin inscrites com a tals en els registres 
especials de l’Administració poden emetre obligacions en 
les condicions i amb els límits previstos per a les primeres 
per les normes que les regeixen.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, dinou de maig de mil nou-cents 
vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 11883 LLEI 28/1980, de 10 de juny, per la qual es tra-
mita el Reial decret llei 12/1979, de 3 d’agost, 
per la qual es modifica la disposició final de 
la Llei 70/1978, de 26 de desembre, i se’n sus-
penen temporalment els efectes. («BOE» 142, 
de 13-6-1980.)

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.
La disposició final de la Llei número setanta/mil nou-

cents setanta-vuit, de vint-i-sis de desembre, queda 
redactada de la manera següent:

«Aquesta Llei, a excepció de l’article tercer i de la dis-
posició addicional segona, i els drets econòmics que s’hi 
estableixen, entren en vigor el dia u del mes d’agost de 
mil nou-cents vuitanta-dos.»

DISPOSICIONS  TRANSITÒRIES

Primera.
Les resolucions fermes de reconeixement de drets 

individuals de naturalesa econòmica que resultin del que 
estableix la Llei número setanta/mil nou-cents setanta-
vuit, de vint-i-sis de desembre, demoren la seva eficàcia 
fins al dia d’entrada en vigor de la Llei esmentada, segons 
el que disposa l’article únic de la present Llei. Arribat el 
dia, aquelles resolucions recobren eficàcia automàtica-
ment sense necessitat de petició de l’interessat ni de cap 
acte especial.

Segona.
Els procediments administratius i, si s’escau, judicials 

pendents en el moment d’entrada en vigor del Reial 
decret llei dotze/mil nou-cents setanta-nou, de tres 
d’agost, i que tinguin per objecte drets individuals de 
naturalesa econòmica que resultin del que estableix la 
Llei setanta/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-sis de 
desembre, queden en suspens fins a l’entrada en vigor de 
la Llei esmentada, d’acord amb l’article únic d’aquesta 
Llei. A aquest efecte, s’ha de finalitzar en aquests procedi-
ments el tràmit en què es trobin, si no consenten la sus-
pensió immediata, i s’ha d’estendre la corresponent dili-
gència fent-hi constar que queden en suspens per 
ministeri de la Llei.
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Tercera.
L’article tercer i la disposició addicional segona de la 

Llei setanta/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-sis de 
desembre, s’entenen en vigor des de l’u de febrer de mil 
nou-cents setanta-nou.

En conseqüència, la Llei setanta/mil nou-cents setanta-
vuit esmentada és així mateix d’aplicació immediata als 
funcionaris que a partir de la vigència del Reial decret llei 
dotze/mil nou-cents setanta-nou, de tres d’agost, causin 
pensió en el règim de drets passius en el sistema de la Segu-
retat Social o en qualsevol altra mutualitat obligatòria.

Quarta.
En cap cas el Reial decret llei dotze/mil nou-cents 

setanta-nou té efectes retroactius i, per tant, no es pot 
reclamar cap quantitat als funcionaris que hagin percebut 
triennis en aplicació de la Llei setanta/mil nou-cents 
setanta-vuit.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor el dia de la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» i simultàniament queda dero-
gat el Reial decret llei dotze/mil nou-cents setanta-nou, de 
tres d’agost.

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 juny de mil nou-cents 
vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 12588 LLEI 38/1979, de 19 de novembre, sobre partici-
pació d´Espanya en l´augment general ordinari 
de recursos del Fons Africà de Desenvolupa-
ment. («BOE» 147, de 19-6-1980.)

Publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 
dos-cents vuitanta-u, de vint-i-tres de novembre de mil 
nou-cents setanta-nou, pàgina vint-i-set mil cinquanta-
set, la Llei trenta-vuit/mil nou-cents setanta-nou, de dinou 
de novembre, sobre participació d’Espanya en l’augment 
general ordinari de recursos del Fons Africà de Desenvo-
lupament, i advertida l’omissió de l’annex a què es refe-
reix l’article primer d’aquesta Llei, a continuació s’insereix 
el dit annex, d’acord amb el criteri expressat per la Secre-
taria General del Congrés dels Diputats i de conformitat 
amb el text remès per aquesta.

ANNEX

FONS AFRICÀ DE DESENVOLUPAMENT. CONSELL
DE GOVERNADORS

Resolució 9/78 sobre augment de recursos del Fons: 
segona reconstitució general de recursos

Vistos els articles 2, 4, 7, 8 i 23 de l’Acord relatiu a la 
creació del Fons Africà de Desenvolupament (l’Acord);

Vist l’informe del Consell d’Administració de data 29 
de juny de 1978 sobre execució de la Resolució 07/77 
sobre augments de recursos del Fons, i en especial les 
recomanacions formulades pel Consell d’Administració i 
que recull aquest informe sobre la base de les consultes 
previstes al paràgraf (b) de la Resolució esmentada;

Considerant d’altra banda que els governadors dels 
estats participants, que s’especifiquen a l’annex adjunt, 
estimen que els imports consignats en l’annex esmentat, 
així com les condicions enumerades en aquesta Resolu-
ció, són una base adequada per a l’elaboració de recoma-
nacions a les seves respectives autoritats legislatives per 
a l’aprovació dels imports abans esmentats, amb vista a 
obtenir l’autorització per subscriure els imports que figu-
ren a l’annex esmentat, i que queda entès que cap Estat 
participant no es pot comprometre de manera definitiva 
sense haver obtingut abans l’aprovació de la seva autori-
tat legislativa, si és procedent;

Reconeixent que de l’examen general del nivell de 
recursos del Fons resulta que és important augmentar els 
recursos esmentats en una quantia considerable de 
manera que es pugui fer front a les necessitats, en matèria 
de desenvolupament, dels països membres menys afavo-
rits i menys desenvolupats;

Reconeixent, a més, que de les consultes sobre la 
segona reconstitució general de recursos s’ha arribat a un 
acord, segons el qual el nivell d’operacions desitjable per 
al trienni de la segona reconstitució justifica un objectiu 
de 700 milions d’unitats de compte del Fons, sens perju-
dici d’altres augments eventuals per mitjà de subscrip-
cions noves o addicionals;

El Consell de Governadors acorda el següent:
1. El Fons queda autoritzat per procedir a la segona 

reconstitució general dels seus recursos per a un trienni 
amb començament l’1 de gener de 1979.

2. (a) El Fons queda autoritzat per acceptar, de cadas-
cun dels estats participants, especificats a l’annex unit a 
aquesta Resolució, una subscripció, en concepte de 
segona reconstitució general de recursos, expressada en 
la moneda de l’Estat participant, per un import que no pot 
ser inferior al que figura en la quarta columna de l’annex 
esmentat.

(b) A més, el Fons queda autoritzat per acceptar subs-
cripcions addicionals de manera que es pugui facilitar la 
consecució d’un objectiu de 700 milions d’unitats de 
compte del Fons per a la concessió de préstecs en condi-
cions favorables. Aquesta disposició d’aquest apartat de 
cap manera no impedeix al Fons, amb subjecció a l’acord 
del Consell d’Administració, acceptar subscripcions o 
contribucions addicionals per damunt de l’import 
es mentat.

3. (a) Per efectuar una subscripció d’acord amb 
aquestes disposicions l’Estat participant està obligat a 
presentar davant el Fons un instrument de subscripció en 
què confirmi oficialment el seu propòsit de subscriure en 
el Fons un import, expressat en moneda nacional, que no 
pot ser inferior al que figura a l’annex. Llevat del que 
s’assenyala a l’apartat (b) d’aquest paràgraf, es considera 
que aquest instrument té força de compromís sense 
reserva de l’Estat participant en qüestió d’abonar la subs-
cripció esmentada, de conformitat amb les modalitats i 
les condicions estipulades o previstes en aquesta Resolu-
ció. Als efectes d’aquesta Resolució, la subscripció es 
reputa feta «sense reserva».

(b) Per excepció, si un estat participant es veu en la 
impossibilitat de contraure un compromís sense reserva 
per raons d’ordre legislatiu, el Fons pot acceptar de l’Estat 
participant esmentat un instrument de subscripció amb la 
condició que l’abonament de tots els terminis de la seva 
subscripció, a excepció del primer, ha de ser encara 
objecte de l’assignació de crèdits pressupostaris, però 
estipulant un compromís de sol·licitar aquesta assignació 
de crèdits durant el període de reconstitució de recursos i 
d’avisar el Fons quan s’assigni el crèdit corresponent a 
cada termini. D’acord amb els termes d’aquesta Resolu-
ció, la subscripció es reputa feta «amb reserva», però es 


