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França 71.800.000
Israel 5.800.000
Itàlia 71.800.000
Iugoslàvia 5.900.000
Japó 80.100.000
Països Baixos 10.900.000
Regne Unit 71.800.000
Suècia 12.800.000
Suïssa 16.000.000

Total membres extraregionals 525.000.000

Total general 1.750.000.000

 b) Cap de les contribucions addicionals és pagadora 
a menys que, com a molt tard el 31 d’octubre de 1979 o en 
una data posterior que determini el Directori Executiu, els 
països membres hagin lliurat al Banc els instruments 
apropiats en què consti l’acord, subjecte a les formalitats 
legals que siguin adequades en els països respectius, de 
contribuir amb una suma no inferior a l’equivalent de 
1.315.000.000 de dòlars USA en l’augment del Fons per a 
Operacions Especials, de conformitat amb les disposi-
cions d’aquesta Resolució.

Secció 2. Contribucions
a) Cada país membre regional ha de fer una contribu-

ció addicional en la seva pròpia moneda o en dòlars dels 
Estats Units d’Amèrica i cada país membre extraregional 
ha de fer una contribució en la seva pròpia moneda. El 
Canadà, els Estats Units d’Amèrica, Trinitat i Tobago, 
Veneçuela i els països membres extraregionals han de fer 
arranjaments a satisfacció del Banc que assegurin que 
totes les seves monedes respectives contribuïdes a 
l’augment són lliurement convertibles en les monedes 
d’altres països dins els propòsits de les operacions del 
Banc. L’Argentina, Brasil i Mèxic han de fer arranjaments a 
satisfacció del Banc que assegurin que el 50 per 100 de les 
monedes nacionals respectives que provinguin de les 
seves contribucions a l’augment és lliurement convertible 
en les monedes d’altres països dins els propòsits de les 
operacions del Banc, i la meitat de les monedes nacionals 
respectives que provinguin del 50 per 100 restant ha d’estar 
disponible de la mateixa forma o d’una forma alternativa 
que asseguri que el Banc té a la seva disposició una suma 
equivalent de recursos utilitzables per a altres finalitats que 
no sigui el finançament de costos locals.

b) Llevat que el Directori Executiu acordi amb anterio-
ritat al 31 d’octubre de 1979 un programa de quotes alter-
natiu que proposin els països membres individualment 
amb el propòsit que es tinguin en compte circumstàncies 
especials, les contribucions addicionals s’han de fer en 
quatre quotes iguals, que són pagadores el 31 d’octubre de 
cada any a partir de 1979 i fins a 1982 inclòs, o en les dates 
posteriors que determini el Directori Executiu, a excepció 
dels països membres que van ingressar com a membres 
del Banc després del 31 de desembre de 1976, els quals 
tenen el dret d’efectuar les seves contribucions en quatre 
quotes iguals, que són pagadores el 31 d’octubre de cada 
any a partir de 1980 i fins a 1983 inclòs, o en les dates pos-
teriors que determini el Directori Executiu.

c) El Banc pot rebre pagarés o valors similars que no 
siguin negociables ni meritin interessos, en la forma pre-
vista a l’article V, secció 4, del Conveni constitutiu del Banc, 
en reemplaçament del pagament immediat del total o de 
qualsevol part de la contribució a cada quota per un país 
membre, i el Directori Executiu, prenent en consideració 
propòsits de l’increment dels recursos del Fons per a Ope-
racions Especials i els requeriments de desemborsament 

dels préstecs als quals estan compromesos els recursos, 
ha d’establir un calendari de conformitat amb el qual 
aquests pagarés o valors similars s’han de pagar al Banc.

d) Si un país membre no està en condicions de pagar 
tota la suma que es deu per una quota, ha de consultar el 
Banc a fi d’establir de comú acord un nou pla de paga-
ments segons el qual la part que falta s’afegeixi a l’import 
de la quota o les quotes següents. Si l’endarreriment en el 
pagament ocasiona una disparitat important entre les 
proporcions relatives de les contribucions efectuades pel 
país o pels països membres que no van poder pagar la 
suma total d’una quota, i pels països membres que hagin 
aportat la suma total de la quota respectiva, aquests 
últims països poden requerir, amb la consulta prèvia al 
Banc, una modificació equivalent en la suma de les seves 
contribucions en la quota següent i en les subsegüents. Si 
com a resultat d’aquesta modificació no és possible com-
pletar les quotes subsegüents, els països membres han 
de consultar el Banc sobre les mesures apropiades que ha 
de prendre el Directori Executiu per ajustar les contribu-
cions i/o les quotes.

e) Si en el procés de l’augment dels recursos del 
Fons per a Operacions Especials es produeixen endarreri-
ments o reajustaments en el pagament de les contribu-
cions que impedeixin o semblin impedir l’assoliment 
substancial de les finalitats de l’augment, el Banc ha de 
convocar a una reunió els representants dels països 
membres per examinar la situació i considerar els mitjans 
per obtenir les contribucions necessàries.

f) Cada pagament d’un país membre s’ha de fer en 
una suma que, segons l’opinió del Banc, sigui equivalent 
al valor total en dòlars corrents dels Estats Units en la 
data en què s’hagi d’efectuar el pagament.

g) Les monedes de tots els països membres en 
poder del Banc provenen d’aquestes contribucions addi-
cionals, estan subjectes a les disposicions de l’article V, 
secció 3, del Conveni constitutiu del Banc pel que fa al 
manteniment de valor, però la paritat establerta per a 
aquest propòsit és la del dòlar corrent dels Estats Units 
d’Amèrica en un moment donat. 

 27705 LLEI 70/1980, de 16 de desembre, per la qual es 
modifiquen les dates de referència per a la for-
mació dels censos generals de la nació i de 
renovació del padró municipal d’habitants. 
(«BOE» 308, de 24-12-1980.)

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.

U. L’Institut Nacional d’Estadística ha de formar els 
censos de la població i de l’habitatge en els anys acabats 
en u, amb referència a una data inclosa entre l’u de març 
i el trenta-u de maig.

Dos. L’Institut esmentat ha de realitzar igualment els 
censos dels edificis i dels locals en els anys acabats en 
zero, amb referència a una data inclosa entre l’u d’octubre 
i el trenta de novembre.

Article segon.

La data concreta de referència per a la formació dels 
censos a què es refereix l’article anterior es fixa per reial 
decret.

Contribució expressada 
en dòlars dels Estats 

Units
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Article tercer.
Tots els ajuntaments han de formar els seus padrons 

municipals d’habitants cada cinc anys i els han de rectifi-
car anualment. En els anys acabats en u, la data de la seva 
formació ha de coincidir amb l’assenyalada per a la dels 
censos de població i habitatge. En els anys acabats en sis, 
la data de la seva formació ha de ser la que s’assenyali per 
reial decret entre l’u de març i el trenta-u de maig.

Article quart.
Els ministeris d’Economia i Comerç i d’Administració 

Territorial han de dictar les disposicions necessàries per al 
desplegament i compliment del que disposa aquesta 
Llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el paràgraf primer de l’article cin-
quanta-u del text refós de la Llei de règim local, aprovat 
per decret de vint-i-quatre de juny de mil nou-cents cin-
quanta-cinc.

Queda derogat el Reial decret llei vint/mil nou-cents 
setanta-nou, de disset de desembre, pel qual es modifi-
quen les dates de referència per a la formació dels censos 
generals i de renovació del padró municipal d’habitants.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, setze de desembre de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 27708 LLEI 73/1980, de 16 de desembre, de concu-
rrència d’Espanya al setè augment de quotes 
del Fons Monetari Internacional. («BOE» 308, 
de 24-12-1980.)

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.

Espanya augmenta la seva quota en el Fons Monetari 
Internacional fins a la xifra de vuit-cents trenta-cinc coma 
cinc milions de drets especials de gir, de conformitat amb 
que estipula la Resolució número trenta-quatre, dos, 
adoptada per la Junta de Governadors de l’organisme 
esmentat, amb efecte des de l’onze de desembre de mil 
nou-cents setanta-vuit, la traducció de la qual figura 
annexa a aquesta Llei.

Article segon.

El pagament per Espanya de l’import de l’augment de 
la seva quota, que puja a dos-cents setanta-vuit coma cinc 

milions de drets especials de gir, s’ha d’efectuar en un 
vint-i-cinc per cent en drets especials de gir i el setanta-
cinc per cent restant, en pessetes que s’han de dipositar 
en els comptes de Fons.

Article tercer.

S’autoritza el Banc d’Espanya, d’acord amb el que 
estableix l’article tercer de la Llei quaranta-u/mil nou-
cents setanta-u, de quinze de novembre, a aplicar els 
drets especials de gir o pessetes que siguin necessàries 
per al pagament de l’augment de quota esmentat.

Als efectes de la subscripció que s’autoritza, el Banc 
d’Espanya ha d’exercir les funcions que preveu l’article 
quart del Decret llei de quatre de juliol de mil nou-cents 
cinquanta-vuit.

Article quart.

S’autoritza el Ministeri d’Economia a prendre les 
mesures pertinents a fi de disposar el pagament de 
l’augment de quota esmentat en el Fons Monetari Interna-
cional, inclosa la possibilitat de subscriure i alliberar 
pagarés o altres títols sense interès, no negociables, i 
pagadors a la vista i a la par, en substitució dels desem-
borsaments en pessetes de conformitat amb l’article III, 
secció cinc, del Conveni constitutiu.

Article cinquè.

Es faculta els ministeris d’Hisenda i Economia per 
adoptar totes les mesures que siguin necessàries per a 
l’execució del que disposa aquesta Llei.

Article sisè.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, setze de desembre de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.
  El president del Govern,
 ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ

ANNEX

Increment en les quotes dels membres 
del Fons – Setena revisió general

Resolució de la Junta de Governadors número 34 – 2, 
11 de desembre de 1978

Atès que el Consell Executiu ha sotmès a la Junta de 
Governadors un informe titulat «Increment en les quotes 
dels membres del Fons – Setena revisió general», que 
conté recomanacions sobre increments en les quotes de 
cadascun dels membres del Fons; i

Atès que el Consell Executiu ha recomanat l’adopció 
de la Resolució de la Junta de Governadors següent, la 
qual proposa increments en les quotes dels membres del 
Fons, com a resultat de la setena revisió general de quo-
tes i que tracta de certs temes connexos, mitjançant el vot 
per correu, d’acord amb el que preveu la secció 13 dels 
Estatuts del Fons;

D’acord amb això, la Junta de Governadors resol:
1. El Fons Monetari Internacional proposa que, sub-

jecte a les provisions d’aquesta Resolució, les quotes dels 


