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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Es faculta el Govern per dictar les disposicions que 
requereixi el compliment d’aquesta Llei, la qual entra en 
vigor l’endemà de la publicació al «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 de la Zarzuela, Madrid, vint-i-vuit d’octubre de 
mil nou-cents vuitanta-u.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 26085 LLEI 42/1981, de 28 d’octubre, de fraccionament 
en el pagament d’endarreriments de pensions 
derivades de la Guerra Civil. («BOE» 271, 
de 12-11-1981.)

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.

En el reconeixement dels drets econòmics que esta-
bleixen les lleis cinc/mil nou-cents setanta-nou, de divuit 
de setembre; trenta-cinc/mil nou-cents vuitanta, de vint-i-
sis de juny i altres disposicions reguladores de compen-
sacions pels perjudicis causats per la passada Guerra 
Civil, incloses les de revisió de sancions administratives i 
d’indult i amnistia, s’ha d’observar, quant al pagament de 
quantitats meritades fins a l’últim dia del mes precedent 
al de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el que disposen els 
apartats següents:

U. Les quantitats que s’han de satisfer per causant, 
que corresponguin al període especificat en el paràgraf 
anterior, s’han de fer efectives, quan excedeixin les cent 
mil pessetes, que en tot cas s’han d’abonar en produir-se 
l’alta en nòmina, de la manera següent:

a) Fins a cinc-centes mil pessetes, en quatre terminis.
b) Més de cinc-centes mil pessetes, en cinc terminis. 

En aquest cas, l’import de cada termini no pot ser inferior 
a cent vint-i-cinc mil pessetes.

Igualment s’han d’abonar amb el primer pagament les 
quantitats necessàries per fer que la part ajornada abona-
ble en cada termini sigui múltiple de mil pessetes.

Dos. Els terminis són del mateix import per cada 
perceptor, meriten un interès del vuit per cent anual el dia 
primer del mes en què entri en vigor aquesta Llei, sigui 
quina sigui la data de reconeixement de la pensió, llevat 
que els peticionaris no hagin presentat la documentació 
completa abans d’aquesta data; en aquest cas la merita-
ció d’interès es produeix a partir del primer dia del trimes-
tre natural següent al de la presentació, i tenen els venci-
ments següents:

Primer termini, l’u d’abril de mil nou-cents vuitanta-dos.

Segon termini, l’u d’abril de mil nou-cents vuitanta-
tres.

Tercer termini, l’u d’abril de mil nou-cents vuitanta-
quatre.

Quart termini, l’u d’abril de mil nou-cents vuitanta-
cinc.

Cinquè termini, l’u d’abril de mil nou-cents vuitanta-sis.
Tres. Els pagaments s’han d’efectuar en les dates 

indicades a l’apartat anterior, i juntament amb el principal 
s’han de satisfer els interessos meritats fins al moment 
esmentat, pel total de les quantitats ajornades.

Quatre. Quan les quantitats meritades corresponen 
a viudes o pares, la pensió dels quals durant el mil nou-
cents vuitanta-u sigui igual o inferior a dotze mil pessetes 
mensuals i no percebin cap altra pensió de l’Estat, ens 
territorials i sistema de la Seguretat Social, o d’organismes, 
empreses i societats d’aquests, s’ha d’abonar el total del 
dèbit que resulta del fraccionament, juntament amb els 
interessos meritats el dia u d’abril de mil nou-cents vui-
tanta-dos, quan els beneficiaris tinguin els setanta-dos 
anys complerts el trenta-u de març de l’any esmentat, i el 
dia u d’abril següent a la data de compliment dels setanta-
dos anys, quan assoleixin l’edat esmentada amb posterio-
ritat al trenta-u de març de mil nou-cents vuitanta-dos.

Aquestes excepcions al fraccionament no són aplica-
bles quan les quantitats meritades s’hagin de satisfer a  
drethavents o hereus dels titulars de la pensió.

Article segon.

La Llei cinc/mil nou-cents setanta-nou, de divuit de 
setembre, sobre reconeixement de pensió, assistència 
medicofarmacèutica i assistència social a favor de les viu-
des, fills i altres familiars dels espanyols morts com a 
conseqüència o en ocasió de la passada guerra civil, 
queda modificada la redacció de la manera següent:

L’article tercer s’afegeix al paràgraf següent, després 
de l’apartat c):

«L’assistència a què es refereixen els apartats b) i c) 
precedents no arriben a les filles solteres o viudes més 
grans de divuit anys, ni als beneficiaris que ja siguin titu-
lars dels drets esmentats en el sistema de la Seguretat 
Social.»

A l’article tercer, s’afegeix el paràgraf final següent:
«Es considera que té fonament en les mateixes causes 

qualsevol pensió derivada de la mort del mateix causant i 
satisfeta amb càrrec als pressupostos de l’Estat i ens terri-
torials o pel sistema de la Seguretat Social.»

L’article quart, apartat segon queda redactat en els 
termes següents:

«Les viudes, els fills incapacitats des d’abans de com-
plir els vint-i-tres anys d’edat per atendre la seva subsis-
tència i els pares dels professionals de les Forces Arma-
des i d’Ordre Públic, amb els requisits exigits per la 
legislació general de classes passives, tenen dret a pensió 
equivalent al dos-cents per cent de la base reguladora 
que correspondria en l’actualitat al causant, atenent la 
seva graduació i anys de servei que tingui en el moment 
de la defunció. Per a les òrfenes no incapacitades des 
d’abans dels vint-i-tres anys, la pensió és del cent per cent 
de la base reguladora.»

A l’article quart, apartat tercer, s’hi afegeix al paràgraf 
següent:

«L’actualització referida no és aplicable, llevat que 
expressament s’estableixi el contrari en les lleis esmenta-
des, a les pensions que corresponguin a les òrfenes més 
grans de vint-i-tres anys no incapacitades amb anterioritat 
a l’esmentada edat per sustentar-se i pobres en el con-
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cepte legal, amb l’única excepció de les que els sigui apli-
cable el que disposa la legislació general de classes passi-
ves per l’article quart de la llei vuitanta-dos/mil nou-cents 
cinquanta-nou, de vint-i-tres de desembre, per raó de la 
data d’ingrés del causant al servei de l’Administració.»

L’article cinquè, paràgraf tercer, queda redactat en els 
termes següents:

«Les sol·licituds s’han de formular per escrit, acom-
panyades de la documentació a què es refereix el paràgraf 
precedent amb anterioritat al dia u de juliol de mil nou-
cents vuitanta-u, s’han de resoldre abans del trenta-u de 
desembre de mil nou-cents vuitanta-u.»

Article tercer.

La Llei trenta-cinc/mil nou-cents vuitanta, de vint-i-sis 
de juny, sobre pensions als mutilats, excombatents de la 
zona republicana, queda modificada la seva redacció de la 
manera següent:

A l’article novè s’afegeixen els paràgrafs següents:
«La integració en el règim esmentat de la Seguretat 

Social es limita a l’assistència medicofarmacèutica i pro-
tètica en cas de malaltia o accident del beneficiari als ser-
veis socials: la protètica també cobreix les ferides o muti-
lacions de la guerra. No és procedent la integració dels 
qui ja són titulars dels drets esmentats en el sistema de la 
Seguretat Social.

La prestació medicofarmacèutica únicament s’estén a 
les persones que depenguin del titular del dret, quan 
aquestes reuneixin els requisits exigits en el règim de la 
Seguretat Social.»

A l’article dissetè s’afegeix al paràgraf següent:
«S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior les 

pensions a favor de les òrfenes més grans de vint-i-tres 
anys no incapacitades amb anterioritat a l’edat esmentada 
per sustentar-se i pobres en el concepte legal, llevat que 
se’ls apliqui el que disposa la legislació general de classes 
passives per l’article quart de la Llei vuitanta-dos/mil nou-
cents cinquanta-nou, de vint-i-tres de desembre, raó de la 
data d’ingrés del causant al servei de l’Administració. La 
quantia d’aquestes pensions, sigui quina sigui la data del 
seu reconeixement, es fixa segons l’import assolit el mil 
nou-cents vuitanta per la retribució bàsica.»

DISPOSICIONS FINALS
Primera.–Les modificacions introduïdes a la Llei cinc/

mil nou-cents setanta-nou, de divuit de setembre, i a la 
Llei trenta-cinc/mil nou-cents vuitanta, de vint-i-sis de 
juny, per aquesta Llei, són efectives exclusivament a par-
tir de la data de la seva entrada en vigor, i la normativa 
anterior es manté amb plena efectivitat fins al moment 
esmentat, tant respecte de les pensions, ja reconegudes, 
com de les que, en el futur, procedeixi reconèixer amb 
subjecció a les normes anteriorment vigents.

Segona.–Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la 
publicació al «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 de la Zarzuela, Madrid, vint-i-vuit d’octubre de 
mil nou-cents vuitanta-u.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 26452 LLEI 43/1981, de 9 de novembre, sobre creació de 
cossos de personal docent per als instituts poli-
tècnics nacionals maritimopesquers. («BOE» 275, 
de 17-11-1981.)

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 de l’Administració 
civil de l’Estat següents, que depenen del Ministeri de 
Transports i Comunicacions –Subsecretaria de la Marina 
Mercant–, amb les plantilles pressupostàries que així 
mateix es fixen: 

Denominació Plantilla
pressupostària

  
Cos de professors numeraris d’instituts poli-

tècnics nacionals maritimopesquers  . . . . 96
Cos de mestres de taller d’instituts politèc-

nics nacionals maritimopesquers  . . . . . . 100

 Dos. Aquests cossos es regeixen per la Llei de fun-
cionaris civils de l’Estat i per les normes incloses en 
aquesta Llei.

Article segon.
U. Correspon al cos de professors numeraris 

d’instituts politècnics nacionals maritimopesquers 
impartir els ensenyaments conduents a l’obtenció del 
títol de capità de pesca, equivalent al de tècnic superior 
diplomat i de les branques de cabotatge, màquines i 
electricitat, així com els altres del mateix nivell que 
determini el Govern a proposta del Ministeri de Trans-
ports i Comunicacions, amb l’informe previ del 
d’Educació i Ciència.

Dos. Correspon al cos de mestres de taller d’instituts 
nacionals politècnics maritimopesquers exercir les fun-
cions encomanades a aquests en el reglament del centre.

Article tercer.
L’ingrés en aquests cossos especials es realitza mit-

jançant oposició lliure i s’exigeix estar en possessió de 
les titulacions següents:

–Per al cos de professors numeraris d’instituts poli-
tècnics nacionals maritimopesquers, els títols correspo-
nents a llicenciat, arquitecte, enginyer, titulats de la 
carrera superior de nàutica en les seves tres branques i 
enginyer tècnic o equivalents.

–Per al cos de mestres de taller d’instituts politècnics 
nacionals maritimopesquers, els títols corresponents a 
ensenyaments mitjans (batxiller, tècnic especialista 
corresponent a la formació professional de segon grau i 
equivalents).

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.—Es poden integrar automàticament al cos 
de professors numeraris d’instituts politècnics nacionals 
maritimopesquers, amb respecte als interessats de 
l’antiguitat, triennis, situació administrativa i qualsevol 


