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sisena, amb les modificacions que s’hi puguin introduir 
pel mateix procediment seguit per a la seva aprovació. 

Tercera.–Mentre les Corts Generals o el Parlament de 
Navarra no aprovin les disposicions a què es refereix 
aquesta Llei orgànica, continuen en vigor les lleis i dis-
posicions de l’Estat que regulin les matèries que hagin 
de ser objecte d’aquelles, sens perjudici de les facultats i 
competències que corresponen a Navarra. 

Quarta.–La transferència a Navarra dels serveis rela-
tius a les facultats i competències que li corresponen, de 
conformitat amb aquesta Llei orgànica, s’ha d’ajustar a 
les bases següents: 

U. Amb l’acord previ amb la Diputació Foral, les 
transferències les ha de portar a terme el Govern de la 
nació i s’han de promulgar mitjançant un reial decret, 
que s’ha de publicar simultàniament en els butlletins 
oficials de l’Estat i de Navarra. 

Dos. En virtut d’aquests acords, s’han de transferir 
a Navarra els mitjans personals i materials necessaris 
per a l’exercici ple i efectiu de les facultats i competèn-
cies a què es refereixin. 

Tres. Als funcionaris de l’Administració de l’Estat o 
altres administracions públiques que, estant adscrits als 
serveis que siguin objecte de transferència, passin a 
dependre de la Comunitat Foral, se’ls han de respectar 
els drets que els corresponguin en el moment de la 
transferència, fins i tot el de participar en els concursos 
de trasllats que convoqui l’Administració respectiva en 
igualtat de condicions amb la resta de membres del cos 
o escala a què pertanyin. 

Quatre. La transferència a la Comunitat Foral de 
béns o drets està exempta de tota classe de gravàmens 
fiscals. 

El canvi de titularitat en els contractes d’arrendament 
de locals per a oficines públiques dels serveis que siguin 
objecte de transferències no dóna dret a l’arrendador a 
extingir o renovar el contracte. 

Cinc. Als efectes del finançament adequat dels ser-
veis que es traspassin a Navarra, se n’ha de realitzar la 
valoració de conformitat amb les disposicions generals 
de l’Estat, tenint en compte els costos directes i indirec-
tes i les despeses d’inversió que corresponguin, perquè, 
sobre l’aportació econòmica de la Comunitat Foral a les 
càrregues generals de l’Estat, tingui els efectes que pre-
vegi el Conveni Econòmic. 

Sis. Mentre no es produeixin les transferències a 
què es refereix aquesta disposició transitòria, l’Adminis-
tració de l’Estat ha de continuar prestant els serveis 
públics relatius a aquestes, sense que això impliqui una 
renúncia per part de Navarra a la titularitat de les corres-
ponents facultats i competències. 

Set. S’autoritza el Govern a transferir a Navarra, si 
s’escau, les forests de titularitat de l’Estat l’administració 
i gestió de les quals correspon actualment a la Diputació 
Foral en la forma i condicions que es fixin en el conveni 
corresponent. 

Cinquena.–U. L’actual Parlament foral assumeix les 
facultats i competències que se li reconeixen en aquesta 
Llei orgànica, a excepció de la que es preveu a l’article 
trenta-cinc d’aquesta. 

Dos. Els actuals parlamentaris forals no gaudeixen 
de les prerrogatives a què es refereixen els articles tretze, 
dos, i catorze d’aquesta Llei orgànica, ni poden exercir la 
iniciativa legislativa prevista a l’article dinou, u, b), 
d’aquesta. 

Tres. L’organització i funcionament de l’actual Parla-
ment foral s’ha d’ajustar al que estableixi el seu Regla-
ment vigent, fins que aquest sigui modificat en compli-
ment del que preveu aquesta Llei orgànica. 

No obstant això, són d’aplicació immediata els pre-
ceptes d’aquesta relatius a l’organització i funcionament 

del Parlament foral que no necessitin un desenvolupa-
ment ulterior en el Reglament de la Cambra. 

Sisena.–U. No són aplicables a l’actual president de la 
Diputació Foral ni als actuals diputats forals les disposicions 
contingudes als articles vint-i-tres, dos; vint-i-set; trenta, 
dos; trenta-u, i trenta-quatre d’aquesta Llei orgànica. 

Dos. No és aplicable a l’actual Diputació Foral el 
que estableixen l’article vint-i-vuit, u, d’aquesta Llei 
orgànica ni la llei foral que, si s’escau, es dicti en compli-
ment del que preveu l’article vint-i-cinc d’aquesta. 

Tres. El president i la resta membres de l’actual 
Diputació Foral continuen en l’exercici de les seves fun-
cions fins a la presa de possessió dels membres de la 
nova Diputació. 

Quatre. El règim jurídic i funcionament de l’actual 
Diputació Foral s’ha d’ajustar al que estableix el seu 
vigent Reglament provisional de règim interior, amb les 
modificacions que s’hi puguin introduir pel mateix pro-
cediment seguit per a la seva aprovació. 

Setena.–En el que fa referència a la televisió, l’aplica-
ció de l’apartat tres de l’article cinquanta-cinc d’aquesta 
Llei orgànica suposa que l’Estat atorga en règim de con-
cessió a la Comunitat Foral la utilització d’un tercer canal 
de titularitat estatal, que s’ha de crear per a la seva emis-
sió en el territori de Navarra, en els termes que prevegi 
la concessió esmentada. 

Fins a la posada en funcionament efectiu d’aquest 
tercer canal, Radiotelevisió Espanyola (RTVE) ha d’arti-
cular, a través de la seva organització en el territori de la 
Comunitat Foral, un règim transitori de programació 
específica per a aquest que s’ha d’emetre per la segona 
cadena (UHF). El cost d’aquesta programació s’entén 
com a base per a la determinació de la subvenció que es 
pugui concedir a la Comunitat Foral durant els dos pri-
mers anys de funcionament del nou canal a què es refe-
reix aquesta disposició transitòria. 

DISPOSICIÓ FINAL 

U. Continuen en vigor la Llei de vint-i-cinc d’octu-
bre de mil vuit-cents trenta-nou; la Llei paccionada, de 
setze d’agost de mil vuit-cents quaranta-u, i les disposi-
cions complementàries, quan no s’oposin al que esta-
bleix aquesta Llei orgànica. 

Dos. Aquesta Llei orgànica entra en vigor el mateix 
dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat». 

Per tant, 

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, 
que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin com-
plir.

Palau de Marivent, Palma de Mallorca, deu d’agost 
de mil nou-cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern, 

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 22857 REIAL DECRET LLEI 13/1982, de 3 de setembre, 
de mesures urgents per a renovació i modifica-
ció de la plantilla pressupostària de l’Orquestra 
Nacional. («BOE» 217, de 10-9-1982.)

El servei de la cultura constitueix per a l’Estat un deure 
i una atribució essencial, consagrat a l’article cent qua-
ranta-nou punt dos de la Constitució. 

Dins d’aquesta acció fonamental de l’Estat, les activi-
tats de l’Orquestra Nacional d’Espanya es configuren com 



158 Any 1982 Suplement retrospectiu núm. 4

un dels exponents més importants i prestigiosos en la 
promoció i difusió de la cultura musical al nostre país.

Durant els últims anys, la necessitat de perfeccionar i 
modernitzar l’Orquestra Nacional s’ha evidenciat com a 
imprescindible tant per fer front a les exigències artísti-
ques creixents, com per possibilitar l’expansió de les 
seves activitats i una projecció internacional adequada. 

Per a la consecució d’aquests objectius es fa indispensa-
ble l’adopció de diverses mesures, entre les quals es troba la 
revisió amb caràcter prioritari de l’actual plantilla de profes-
sors d’aquest conjunt simfònic. El nombre actual dels seus 
membres ni respon a les exigències de les modernes parti-
tures —que constitueixen majoria en el repertori musical 
habitual de les orquestres— ni permet disposar de dobles 
solistes en alguns dels instruments fonamentals. Aquestes 
limitacions repercuteixen desfavorablement, com és obvi, 
en la qualitat artística de l’Orquestra Nacional. 

Aquesta necessitat inajornable de l’Orquestra Nacional, 
unida a la complexitat de les proves selectives per proveir 
les places de professors músics i a l’exigència de programar 
amb l’antelació suficient les pròximes temporades, són els 
factors determinants del caràcter urgent de les mesures que 
es pretenen regular. En virtut d’això, i en ús de l’autorització 
continguda a l’article vuitanta-sis de la Constitució, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia tres de setembre de mil nou-cents vuitanta-dos, 

D I S P O S O : 

Article primer.–U. La plantilla de places no escalafo-
nades de professors de l’Orquestra Nacional es fixa en 
cent vint-i-dues places, amb un increment de vint-i-dues 
sobre les consignades als pressupostos generals de l’Es-
tat per a mil nou-cents vuitanta-dos. 

Dos. S’amortitza la plaça no escalafonada d’arxiver 
de l’Orquestra Nacional, i subsisteix la d’avisador consig-
nada als pressupostos generals de l’Estat per a mil nou-
cents vuitanta-dos; en conseqüència, el concepte pressu-
postari queda redactat de la manera següent: 

«115. Diversos. De funcionaris amb índex de propor-
cionalitat 4 o equivalent. 

2. Personal no escalafonat. 
Clau PNE. Grau 1. Plantilla 1. 
Plantilla neta 1. Vacants 0. 
Sou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289.440 
Grau inicial  . . . . . . . . . . . . . . 12.000 
Triennis  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.336 
Pagues extraordinàries  . . . . 60.296 

404.072» 

 Article segon.–Reglamentàriament s’han d’especificar 
els professors segons instruments o especialitats dins el 
total de places fixades a l’article primer punt u anterior. 

Article tercer.–U. Es concedeixen els suplements de 
crèdit següents a la secció vint-i-quatre «Ministeri de Cul-
tura». 

Servei zero u «Ministeri, Subsecretaria i Serveis Gene-
rals». 

112. Diversos. «De funcionaris d’índex de proporcio-
nalitat 10 o equivalent». 

Pessetes

 
6. Personal no escalafonat  . . . . . 18.572.400 

122. Diversos. «Administració Civil» . . 13.024.969

Total suplement secció 24  . . . . . . 31.597.368

 Dos. En conseqüència, el concepte pressupostari 
queda redactat de la manera següent: 

«112. Diversos. “De funcionaris d’índex de propor-
cionalitat 10 o equivalent”. 

6. Personal no escalafonat. Professors de l’Orquestra 
Nacional. 

Clau PNE. Grau 2. Plantilla 122. 
Plantilla neta 122. Vacants 0. 
Sou  . . . . . . . . . . . . . . . 88.279.200
Grau inicial  . . . . . . . . . 6.000.000
Triennis  . . . . . . . . . . . . 24.696.000
Pagues extraordinàries. 19.829.200

138.804.400» 

 Tres. El finançament dels suplements de crèdit que es 
fixen a l’apartat u d’aquest article s’ha de realitzar amb càr-
rec a les previsions de recursos que integrin els pressupos-
tos generals de l’Estat per a mil nou-cents vuitanta-tres. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

La dotació de places de la plantilla que s’amplia té 
vigor des de l’u de setembre de mil nou-cents vuitanta-
dos, mentre que els suplements de crèdit que s’aproven 
tenen efectes econòmics de l’u de gener de mil nou-cents 
vuitanta-tres. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogades les lleis de trenta-u de desembre 
de mil nou-cents quaranta-sis (Prefectura de l’Estat, «But-
lletí Oficial de l’Estat» de dos de gener de mil nou-cents 
quaranta-set) i la número seixanta-cinc/mil nou-cents sei-
xanta-quatre, d’onze de juny (Prefectura de l’Estat, «But-
lletí Oficial de l’Estat» de quinze següent). 

Madrid, tres de setembre de mil nou-cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern, 

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 25449 REIAL DECRET LLEI 17/1982, de 24 de setem-
bre, pel qual s’estableix als seixanta-cinc anys 
l’edat de jubilació forçosa dels funcionaris del 
cos de professors d’educació general bàsica. 
(«BOE» 234, de 30-9-1982.)

L’Estatut del Magisteri Nacional Primari, aprovat pel 
Decret de vint-i-quatre d’octubre de mil nou-cents qua-
ranta-set, estableix l’edat de setanta anys per a la jubilació 
forçosa dels professors d’ensenyament general bàsic. 

Els estudis realitzats permeten disminuir l’edat de 
jubilació forçosa dels professors d’EGB, cos de funciona-
ris en què els condicionants d’edat comporten dificultats 
per a l’exercici de la seva tasca; d’aquesta manera no 
només es propicia una jubilació anticipada d’aquests fun-
cionaris, sinó que es tracta de potenciar una millora en el 
rendiment i qualitat de l’ensenyament. 

D’altra banda, no es pot oblidar que una mesura 
d’aquesta naturalesa influeix decisivament en la progra-
mació dels cursos, el període dels quals no coincideix 
amb l’exercici econòmic; per això la urgència de la 
mesura, que no s’ha de demorar, ja que altrament se n’en-
darreriria un any la virtualitat pràctica. 

La necessitat i urgència, que han quedat ponderades, 
han estat els factors determinants per a l’adopció 


