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Prosseguint en la tasca d’aconseguir més racionalitat 
i eficàcia en les despeses públiques, s’incorporen noves 
mesures d’agilitació en la seva gestió, a través de modifi-
cacions de quanties establertes en la legislació vigent de 
contractes de l’Estat, i autoritzacions per refondre i supri-
mir organismes autònoms i entitats públiques diferents 
dels previstos a l’anterior Llei de pressupostos.

TíToL I

Dels crèdits i les seves modificacions

CAPíToL I

Crèdits inicials i el seu finançament

Article u. Dels crèdits inicials del sector públic estatal.

U. Per aquesta Llei s’aproven els pressupostos gene-
rals de l’Estat per a l’exercici de 1986 integrats per:

a) El pressupost de l’Estat.
b) Els pressupostos dels organismes autònoms de 

l’Estat de caràcter administratiu.
c) Els pressupostos dels organismes autònoms de 

l’Estat de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg.
d) El pressupost de la Seguretat Social.
e) El pressupost de l’ens públic Radiotelevisió Espa-

nyola i els de les societats estatals per a la gestió dels 
serveis públics de radiodifusió i televisió.

f) El pressupost del Consell de Seguretat Nuclear.
g) El pressupost del Consell d’Administració del 

Patrimoni Nacional.
h) El pressupost de l’Institut Nacional de Foment de 

l’Exportació.
i) Els pressupostos de les societats estatals que per-

ceben subvencions o altres ajudes financeres amb càrrec 
als pressupostos generals de l’Estat.

Dos. A l’estat de despeses del pressupost de l’Estat 
es concedeixen crèdits per un import total de 
7.164.232.107.000 pessetes.

El pressupost de despeses de l’Estat es finança:
a) Amb els drets econòmics a liquidar durant l’exer-

cici, que es detallen a l’estat d’ingressos, estimats en un 
import total de 5.482.963.287.000 pessetes.

b) Amb l’import de les operacions d’endeutament 
que s’expressen a l’article 40 d’aquesta Llei i amb subjec-
ció als tipus i les quanties màximes que per a cada una 
d’aquestes s’expressa.

Els beneficis fiscals que afecten els tributs de l’Estat 
s’estimen en 875.441.000.000 pessetes.

Tres. En els estats de despeses dels pressupostos 
dels organismes autònoms de caràcter administratiu es 
detallen, per a cada ens, els crèdits que es concedeixen 
per l’import total de 1.372.878.695.000 pessetes.

Les estimacions dels drets econòmics a liquidar durant 
l’exercici per cada organisme es detallen en els respectius 
estats d’ingressos per un import total de 1.372.878.695.000 
pessetes.

Quatre. En els pressupostos dels organismes autò-
noms de caràcter comercial, industrial financer o anàleg, 
es detallen per a cada ens els crèdits que es concedeixen 
per un import total de 1.754.408.826.000 pessetes al cos-
tat de les estimacions contingudes en els seus estats 
financers.

Els recursos estimats per a cada organisme es deta-
llen en els respectius estats d’ingressos per un import 
total de 1.754.408.826.000 pessetes.

Cinc. En el pressupost de la Seguretat Social es con-
cedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obli-

26831 LLEI 46/1985, de 27 de desembre, de pressupos-
tos generals de l’Estat per a 1986. («BoE» 311, 
de 28-12-1985.)

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.
Els pressupostos generals de l’Estat per a 1986 abor-

den amb realisme i rigor el compliment de l’objectiu de 
reducció del dèficit públic com a mecanisme indispensa-
ble per aconseguir el necessari ajust en la situació de crisi 
econòmica. En la consecució d’aquest objectiu s’ha de 
destacar la transcendència i utilitat que té el sistema de 
pressupostació per objectius a través del qual, i prosse-
guint en el procés iniciat anys anteriors, es pretén aconse-
guir més eficàcia i una utilització més racional de les deci-
sions sobre la despesa i permetent, en definitiva, que dins 
de les limitacions econòmiques que imposa el compli-
ment de l’objectiu de reducció del dèficit públic es marqui 
l’atenció en els sectors més afectats per la realitat socioe-
conòmica actual.

Des del punt de vista estructural, els pressupostos 
generals de l’Estat per a 1986 preveuen per primera vegada 
les conseqüències derivades de la incorporació d’Espanya 
a les Comunitats, recullen no només les inherents al com-
promís de l’aportació espanyola al pressupost comunitari, 
sinó bàsicament les relacionades amb les accions conjun-
tes d’Espanya i les Comunitats Europees, i reflecteixen en 
el document pressupostari els mecanismes de polítiques 
sectorials comunitàries especialment en el sector agrícola 
i les actuacions cofinançades entre l’Estat i els Fons estruc-
turals d’aquestes Comunitats Europees.

El contingut normatiu dels pressupostos generals per a 
1986 preveu determinats aspectes que s’han de destacar.

D’una banda, es prossegueix en el camí d’implantació 
del sistema retributiu encunyat per la Llei de reforma de la 
funció pública, i iniciat per la Llei de pressupostos per a 
1985, i s’ha de destacar com a novetat fonamental la incor-
poració a la documentació pressupostària dels catàlegs 
dels llocs de treball en els quals queda concretada l’apli-
cació del nou sistema retributiu, fet que permet ponderar 
l’adequada i eficaç aplicació dels recursos públics en els 
mitjans humans posats al servei de la consecució dels 
objectius de despeses preteses.

En matèria de pensions, la Llei de pressupostos de 
l’Estat per a 1986 no només introdueix els perfecciona-
ments necessaris en la reforma del sistema de classes 
passives plasmada a la Llei anterior, sinó que posa més 
èmfasi en la consideració conjunta de les pensions satis-
fetes amb càrrec als recursos públics, per tal d’aconseguir 
una adequada distribució d’aquests recursos tenint en 
compte les situacions de carència econòmica protegides.

En l’àmbit tributari s’ha d’assenyalar que el contingut 
tradicional de normes sobre l’impost sobre la renda de les 
persones físiques ha estat separat de la Llei articulada en 
integrar-se en una reforma més substantiva de l’esmentat 
impost. D’altra banda, s’inclou a la Llei una intensificació 
dels estímuls fiscals a l’estalvi i a la inversió i a la genera-
ció de llocs de treball mitjançant mecanismes de deducció 
en l’impost de societats.

La Llei consolida el sistema de percentatges de parti-
cipació a favor de les comunitats autònomes en els impos-
tos de l’Estat, com a instrument de finançament d’aquests 
ens territorials, i preveu per tant normes sobre participa-
ció de les corporacions locals en els impostos de l’Estat. 
Tot això d’acord amb criteris conciliables amb el compli-
ment de l’objectiu de contenció del dèficit públic.
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Altres serveis comunitaris i socials  .... 27.075.585.000
Infraestructura bàsica i del transport  . 402.613.844.000
Comunicacions  .................................... 99.480.722.000
Infraestructures  .................................... 93.982.404.000
Recerca científica, tècnica i aplicada  .. 83.953.295.000
Informació estadística bàsica  ............. 16.723.749.000
Actuacions econòmiques generals  .... 17.669.093.000
Comerç  ................................................. 19.235.944.000
Activitat financera  ................................ 1.132.043.484.000
Agricultura, ramaderia i pesca  ........... 361.843.063.000
Indústria  ................................................ 152.530.238.000
Energia  .................................................. 19.385.369.000
Mineria  .................................................. 34.852.142.000
Turisme  ................................................. 15.302.659.000
Reconversió industrial i reindustrialit-

zació  ................................................... 368.561.184.000
Desenvolupament empresarial  .......... 31.648.311.000
Transferències a administracions públi-

ques territorials  ................................. 1.036.082.442.000
Deute públic  ......................................... 1.089.009.530.000

Article tres. Vinculació dels crèdits.

U. Els crèdits imputats als respectius programes de 
despesa tenen caràcter limitatiu i vinculant, amb subjec-
ció a la classificació o ordenació d’aquests, orgànica i eco-
nòmica a nivell de conceptes. No obstant això, els crèdits 
inclosos en el capítol VI, de la classificació econòmica de 
la despesa, tenen caràcter vinculant a nivell d’article, en 
comptes de tenir-lo a nivell de concepte, independent-
ment de la desagregació amb què apareguin a l’estat de 
despeses que, als efectes indicats, té un caràcter mera-
ment indicatiu.

En tot cas tenen caràcter vinculant els crèdits inclosos 
en el subconcepte 226-08 del pressupost de despeses.

Igualment tenen caràcter vinculant els crèdits decla-
rats ampliables a l’annex I d’aquesta Llei, que necessària-
ment han de ser ampliats al tipus de despeses derivat de 
la seva classificació econòmica.

Dos. En el pressupost de la Seguretat Social, la vin-
culació de la classificació per programes establerta al 
número anterior s’entén referida als grups de programes, 
atesos l’abast i el grau de detall de la seva estructura en 
l’esmentada classificació.

CAPíToL II

Normes de modificació de crèdits pressupostaris

Article quatre. Principis generals.

U. Les modificacions d’aquests crèdits pressuposta-
ris s’han d’ajustar al que disposen aquest article i els 
següents i al que a aquest efecte disposa la Llei general 
pressupostària en aquells punts que no resultin modifi-
cats per aquests.

Dos. Tot acord de modificació pressupostària ha d’in-
dicar expressament el programa, servei o organisme 
autònom i el concepte o article afectat per aquesta.

La respectiva proposta de modificació ha d’expressar 
la incidència en la consecució dels respectius objectes de 
despesa i les raons que la justifiquen.

Article cinc.  ransferències de crèdit.

U. Les transferències de crèdits de qualsevol classe 
estan subjectes a les limitacions següents:

gacions, tant en règim general com en règims especials, 
per un import total de 3.958.817.402.000 pessetes.

Els recursos previstos per a l’exercici es xifren en 
3.958.817.402.000 pessetes.

Sis. En el pressupost de l’ens públic Radiotelevisió 
Espanyola es concedeixen les dotacions necessàries per 
atendre el desenvolupament de les seves activitats, per 
un import total de 69.837.525.000 pessetes, i els recursos 
s’estimen en 69.837.525.000 pessetes.

Els pressupostos de les societats estatals per a la ges-
tió dels serveis públics de radiodifusió i televisió a què es 
refereix la Llei 4/1980, de 10 de gener, s’aproven amb el 
següent detall:

– «Televisión Española, Sociedad Anónima», per un 
import total de despeses de 38.010.637.000 pessetes, i els 
recursos pugen a 38.010637.000 pessetes. 

– «Radio Nacional de España, Sociedad Anónima», per 
un import total de despeses de 9.251.348.000 pessetes, i 
els recursos pugen a 9.251.348.000 pessetes.

– «Radio Cadena Española, Sociedad Anónima», per 
un import total de despeses de 5.499.292.000 pessetes, i 
els recursos pugen a 5.499.292.000 pessetes.

Set. En el pressupost del Consell de Seguretat 
Nuclear es concedeixen dotacions per un import de 
1.468.773.000 pessetes, i els recursos pugen a 1.468.773.000 
pessetes.

Vuit. En el pressupost del Consell d’Administració 
del Patrimoni Nacional es concedeixen dotacions per un 
import total de 4.169.121.000 pessetes, i els recursos 
pugen a 4.169.121.000 pessetes.

Nou. En el pressupost de l’Institut Nacional de 
Foment de l’Exportació es concedeixen dotacions per un 
import total de 8.571.968.000 pessetes, i els recursos 
pugen a 8.571.968.000 pessetes.

Deu. En els pressupostos de les societats estatals 
que reben subvencions o altres ajudes financeres dels 
pressupostos generals de l’Estat, s’hi inclouen les estima-
cions i previsions de despeses i ingressos referits a 
aquests i als seus estats financers, en atenció a la peculi-
aritat de la seva activitat específica.

onze. S’aprova el pressupost d’«Accions conjuntes 
d’Espanya - Comunitats Europees» amb uns ingressos de 
214.058.035.000 i unes despeses per un import de 
214.058.035.000.

Article dos. Agrupació dels crèdits.

Els crèdits inclosos en els estats de despeses dels 
pressupostos de l’Estat i els seus organismes autònoms i 
de la Seguretat Social financen els programes de despe-
ses que s’inclouen en els esmentats estats, per a la conse-
cució dels seus objectius. El seu import consolidat puja a 
12.241.769.661.000 pessetes, i els crèdits s’agrupen en 
atenció a l’índole de la funció a dur a terme i per quanties 
de la manera següent:
Alta Direcció de l’Estat i del Govern  ... 12.960.358.000
Administració general  ......................... 27.231.094.000
Relacions exteriors  .............................. 41.362.891.000
Justícia  .................................................. 84.890.114.000
Defensa  ................................................. 606.338.666.000
Seguretat i protecció civil  ................... 276.424.306.000
Seguretat Social i protecció social  ..... 4.346.187.917.000
Promoció social  ................................... 110.685.542.000
Sanitat  ................................................... 1.075.689.795.000
Educació  ............................................... 521.814.229.000
Habitatge  .............................................. 65.339.488.000
Benestar comunitari  ............................ 19.324.111.000
Cultura  .................................................. 51.528.092.000
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Quatre. S’autoritza el Ministeri de Treball i Seguretat 
Social per acordar les transferències a comunitats autò-
nomes dels crèdits corresponents a la gestió de les funci-
ons i serveis que hagin estat transferits o es transfereixin 
a aquelles en matèria de Seguretat Social.

Cinc. La competència prevista per autoritzar transfe-
rències en els números u i tres d’aquest article comporta 
la creació dels conceptes pertinents en els capítols I, II i VI 
de la classificació econòmica de la despesa.

Article set. Competències del ministre d’Economia i Hisenda.

Correspon al ministre d’Economia i Hisenda:
a) Resoldre els expedients de modificacions pressu-

postàries en els supòsits previstos a l’article anterior, en 
cas de discrepància del ministeri respectiu amb l’informe 
de la Intervenció Delegada.

b) Autoritzar transferències de crèdits pressuposta-
ris en els supòsits d’exclusió de la competència dels titu-
lars dels departaments ministerials prevista a la lletra A 
del número u de l’article anterior.

c) Autoritzar transferències de crèdit entre un o diver-
sos programes inclosos a la mateixa funció, correspo-
nents a serveis o organismes autònoms d’un mateix o 
diferents departaments ministerials.

d) Autoritzar transferències de crèdits entre progra-
mes inclosos en diferent funció, corresponents a serveis o 
organismes autònoms d’un departament ministerial.

e) Autoritzar transferències de crèdits que resultin 
procedents a favor de les comunitats autònomes, com a 
conseqüència dels respectius decrets de traspassos de 
serveis.

f) Autoritzar la generació i incorporacions de crèdits 
previstes als articles 71 i 73 de la Llei general pressupos-
tària, en els supòsits no inclosos a l’article anterior 
d’aquesta Llei.

g) Autoritzar les ampliacions de crèdit incloses a 
l’annex I d’aquesta Llei que no siguin competència dels 
titulars dels departaments ministerials.

Article vuit. Competències del Consell de Ministres.

Correspon al Consell de Ministres, a proposta del 
ministre d’Economia i Hisenda i a iniciativa dels departa-
ments ministerials afectats, autoritzar les transferències 
de crèdits entre programes, inclosos en diferents funci-
ons, corresponents a serveis o organismes autònoms de 
diferents departaments ministerials.

Article nou. Altres modificacions pressupostàries.

U. Amb independència de les modificacions pressu-
postàries que preveuen els articles anteriors, el Ministeri 
d’Economia i Hisenda pot autoritzar transferències de crè-
dit des del programa d’imprevistos i funcions no classifi-
cades als conceptes i articles dels altres programes de 
despeses d’acord amb els requisits següents:

a) El departament ministerial o organisme autònom 
que sol·liciti la transferència ha de justificar la impossibili-
tat d’atendre les insuficiències a través de les modificaci-
ons pressupostàries a autoritzar en virtut del que preve-
uen els articles anteriors d’aquesta Llei.

b) La transferència s’ha de sol·licitar a través d’un 
examen conjunt o de revisió de les necessitats del corres-
ponent programa de despeses indicant les desviacions 
que l’execució del pressupost pugui revelar en la conse-
cució dels corresponents objectius.

Dos. Excepcionalment, el Ministeri d’Economia i 
Hisenda pot autoritzar l’habilitació de crèdits, mitjançant 
la creació dels conceptes pertinents per als supòsits en 
què en l’execució del pressupost es plantegin necessitats 
no previstes de manera directa en aquest.

a) No poden afectar crèdits ampliables, ni els extra-
ordinaris concedits durant l’exercici, sense perjudici del 
que estableix la disposició final primera.

b) No han de minorar crèdits que hagin estat incre-
mentats amb suplements o transferències, llevat que 
afecti crèdits de personal, ni poden afectar crèdits incor-
porats com a conseqüència de romanents no comprome-
sos, procedents d’exercicis anteriors, llevat que s’hagin 
de traspassar a comunitats autònomes.

c) No han d’incrementar crèdits que, com a conse-
qüència d’altres transferències, hagin estat objecte de 
minoració, llevat que aquestes transferències derivin del 
traspàs de competències a comunitats autònomes o afec-
tin crèdits de personal.

Dos. Pel que fa a la Seguretat Social, les limitacions 
que contenen les lletres b) i c) del número u d’aquest arti-
cle s’entenen referides als pressupostos dels diferents 
centres de despeses a cada entitat gestora o servei comú, 
quan el pressupost d’un o altre es desenvolupi de manera 
descentralitzada.

Article sis. Competència dels titulars dels departaments 
ministerials.

U. Els titulars dels departaments ministerials poden 
autoritzar, amb l’informe previ de la Intervenció Delegada 
competent en cada departament o organisme, les modifi-
cacions pressupostàries següents:

A) Transferències.
Entre crèdits d’un mateix programa corresponents a 

un mateix o diferent servei o organisme autònom del 
departament, sigui quin sigui el capítol en què estiguin 
inclosos els crèdits, sempre que no afectin crèdits de l’ar-
ticle 15 del capítol I i el subconcepte 226-08 del capítol II o 
subvencions nominatives, ni suposin desviació en la con-
secució dels objectius del programa respectiu.

El Ministeri de Defensa pot autoritzar a més transfe-
rències entre crèdits de diversos programes d’una mateixa 
funció, corresponent a un mateix o diferent servei o orga-
nisme autònom del seu departament, inclosos als capítols 
II i VI.

B) Generació de crèdits.
En els supòsits que preveuen l’article 71, apartats a) i 

d), i l’article 72 de la Llei general pressupostària.
C) Incorporacions de crèdits.
En els supòsits que preveu l’article 73, apartats b) i d), 

de la Llei general pressupostària.
D) Ampliació de crèdits.
En els casos previstos a l’annex I d’aquesta Llei, rela-

tiu a crèdits ampliables, en els apartats 1r, 1, a), i 2n, 2, 5, 
12 i 23.

Dos. En cas de discrepància de l’informe de la Inter-
venció Delegada amb la proposta de modificació pressu-
postària, l’expedient s’ha de remetre al Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda, als efectes de la resolució que sigui 
procedent, que s’ha d’adoptar a proposta de la Direcció 
General de Pressupostos.

En tot cas, una vegada acordades pel ministeri respec-
tiu les modificacions pressupostàries incloses al número 
anterior, l’expedient s’ha de remetre al Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda (Direcció General de Pressupostos), per ins-
trumentar-ne l’execució.

Tres. Els presidents dels alts organismes constitucio-
nals de l’Estat tenen les mateixes competències establer-
tes en el número u d’aquest article, en relació amb les 
modificacions pressupostàries, del pressupost de despe-
ses respectiu, sense perjudici del principi d’autonomia 
pressupostària de les Corts Generals.
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d) Les entitats gestores i serveis comuns de la Segu-
retat Social.

e) Els òrgans constitucionals, sense perjudici del que 
estableix l’article 72.1 de la Constitució.

f) Les entitats oficials de crèdit i el Banc d’Espanya.
g) L’ens públic Radiotelevisió Espanyola i les socie-

tats estatals per a la gestió dels serveis públics de radiodi-
fusió i televisió.

h) Els ens i organismes públics exceptuats de l’apli-
cació de la Llei d’entitats estatals autònomes.

i) En general, tots els organismes i entitats públiques 
al personal de les quals els sigui aplicable el règim estatu-
tari dels funcionaris públics.

Tres. Així mateix, i amb efectes de l’1 de gener de 
1986, la massa salarial del personal laboral dels ens i 
organismes que s’indiquen en el número anterior no 
pot experimentar un increment global superior al 7,2 
per 100, incloent en aquest percentatge el de tots els 
conceptes, fins i tot el que es pugui produir per antigui-
tat i reclassificacions professionals, i sense perjudici 
del resultat individual de la distribució de l’increment 
global.

S’entén per massa salarial als efectes d’aquesta Llei el 
conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials, i les 
despeses d’acció social meritades durant 1985 pel perso-
nal laboral afectat, amb el límit de les quanties que hagin 
rebut l’informe favorable del Ministeri d’Economia i 
Hisenda per a l’esmentat exercici pressupostari, excepte, 
en tot cas:

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat 
Social.

b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social 
a càrrec de l’empleat.

c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, 
suspensions o acomiadaments.

d) Les indemnitzacions o avançaments per despeses 
que hagi de fer el treballador.

Els increments de la massa salarial bruta es calcu-
len en termes d’homogeneïtat respecte als dos perío-
des objecte de comparació, tant pel que fa a efectius 
reals de personal laboral com al règim privatiu de tre-
ball, jornada, hores extraordinàries efectuades i altres 
condicions laborals, i, com a conseqüència, es compu-
ten per separat les quantitats que corresponen a les 
variacions en aquests conceptes. Amb càrrec a la massa 
salarial així obtinguda per a 1986, s’han de satisfer la 
totalitat de les retribucions del personal laboral deriva-
des del corresponent acord i totes les que es meritin al 
llarg de l’any 1986.

Amb independència del que disposen els paràgrafs 
anteriors, s’estableix un fons per un import de 
1.250.000.000 pessetes amb càrrec al qual es poden 
pactar increments addicionals de la massa salarial 
amb la finalitat d’aconseguir més harmonització en les 
condicions retributives i altres condicions de treball 
del personal laboral de l’Administració de l’Estat, orga-
nismes autònoms i entitats gestores de la Seguretat 
Social. La seva distribució, dins dels límits quantita-
tius indicats, l’ha de fer el Ministeri d’Economia i 
Hisenda, prèvia negociació amb els sindicats més 
representatius.

Les indemnitzacions o avançaments d’aquest perso-
nal no poden experimentar creixements superiors als que 
s’estableixin amb caràcter general per al personal no 
laboral de l’Administració de l’Estat.

Article dotze. Les retribucions dels alts càrrecs.

U. Les retribucions dels alts càrrecs, exclosos els de 
categoria de director general, es fixen en les següents 

En aquest cas i amb càrrec al programa d’imprevistos 
i funcions no classificades, es poden fer les oportunes 
transferències al pressupost respectiu.

Tres. L’autorització prevista en els dos números ante-
riors comporta la de fer les transferències entre si de tots 
els crèdits del programa d’imprevistos i funcions no clas-
sificades, sigui quin sigui el capítol al qual pertanyin, mit-
jançant la creació, si s’escau, dels corresponents concep-
tes pressupostaris.

Quatre. Correspon al Consell de Ministres, a pro-
posta del Ministeri d’Economia i Hisenda, autoritzar les 
transferències als diferents conceptes del programa 
d’imprevistos i funcions no classificades, habilitant a 
aquest efecte els crèdits que siguin necessaris, de les 
dotacions no utilitzades en els programes de les dife-
rents seccions del pressupost, per a la seva ulterior reas-
signació.

Cinc. Les autoritats a què es refereixen els números 
anteriors no estan subjectes als límits previstos a l’article 
5 d’aquesta Llei, i es poden acordar, si s’escau, l’adscrip-
ció dels crèdits.

Article deu. Modificacions en el pressupost de la Segu-
retat Social.

U. Quan s’hagi de fer amb càrrec al pressupost de 
les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat 
Social alguna despesa que no es pugui demorar fins a 
l’exercici següent i no hi hagi crèdit en aquest, o sigui 
insuficient i no ampliable el consignat, i si el crèdit extra-
ordinari o suplementari no ha de suposar un augment del 
pressupost de l’Estat, la concessió d’un o l’altre correspon 
al Govern, sempre que el seu import sigui superior al 2 
per 100 del pressupost de despeses de la respectiva enti-
tat gestora o servei comú, i al ministre de Treball i Segure-
tat Social, si l’import del crèdit extraordinari o suplemen-
tari no és superior a aquest percentatge, que es computa 
tal com estableix l’article 64, 2, de la Llei general pressu-
postària.

Dos. Respecte a la naturalesa dels crèdits i de les 
modificacions aplicables al pressupost de la Seguretat 
Social, cal atenir-se al que es disposa per a aquesta a la 
Llei general pressupostària.

TíToL II

De les despeses de personal

CAPíToL I

Retribucions del personal en actiu

Article onze. Augment de retribucions del personal al 
servei del sector públic.

U. Amb efectes de l’1 de gener de 1986, l’increment 
del conjunt de les retribucions íntegres del personal en 
actiu del sector públic no sotmès a la legislació laboral, 
aplicades en les quanties i d’acord amb els règims retribu-
tius vigents el 1985, és del 7,2 per 100, sense perjudici del 
resultat individual de l’aplicació de l’esmentat increment.

Dos. El que disposa el número anterior és aplicable 
al personal no laboral al servei de:

a) L’Administració de l’Estat i els seus organismes 
autònoms.

b) Les administracions de les comunitats autònomes 
i els organismes que en depenen.

c) Les corporacions locals i els organismes que en 
depenen, de conformitat amb els articles 90.1 i 93.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local.
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número, integrats, respectivament, en els grups A, B, C, D 
i E, sense perjudici de l’adequació que sigui procedent 
com a conseqüència de la titulació exigida per a l’ingrés 
en cada cos o escala de conformitat amb el que estableix 
l’article 25 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

B) Les pagues extraordinàries són d’un import cadas-
cuna d’una mensualitat del sou i triennis, i es meriten amb 
referència a la situació i drets del funcionari el dia 1 dels 
mesos de juny i desembre.

C) El complement de destinació és el corresponent al 
nivell del lloc de treball que es desenvolupi, d’acord amb 
el fixat en el corresponent catàleg de llocs de treball i amb 
les següents quanties referides a dotze mensualitats.

Nivell
Import

–
Pessetes

30 ................................ 1.075.728
29 ................................ 964.908
28 ................................ 924.324
27 ................................ 883.728
26 ................................ 775.296
25 ................................ 687.864
24 ................................ 647.280
23 ................................ 606.696
22 ................................ 566.100
21 ................................ 525.600
20 ................................ 488.208
19  ................................ 463.260
18  ................................ 438.336
17  ................................ 413.400
16  ................................ 388.476
15  ................................ 363.528
14  ................................ 338.604
13  ................................ 313.668
12  ................................ 288.720
11  ................................ 263.796
10  ................................ 238.860
 9  ................................ 226.404
 8  ................................ 213.924
 7  ................................ 201.456
 6  ................................ 188.988
 5  ................................ 176.520
 4  ................................ 157.836
 3  ................................ 139.152
 2  ................................ 120.468
 1  ................................ 101.784

En cap cas els funcionaris poden consolidar un grau 
personal superior al màxim de l’interval de nivells de llocs 
de treball que, de conformitat amb el que estableix l’arti-
cle 21, 1, b) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, s’assigni al seu 
cos o escala de pertinença.

Fins que els funcionaris públics no consolidin el grau 
personal que els correspongui, no els és exigible per al 
desenvolupament dels llocs de treball el requisit establert 
a l’article 21, 2, b) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesu-
res per a la reforma de la funció pública.

D) El complement específic que, si s’escau, estigui 
fixat al lloc de treball que es desenvolupi i en la quantia 
que es detalla en el corresponent catàleg de llocs de tre-
ball de personal funcionari.

E) El complement de productivitat, que retribueix 
l’especial rendiment, l’activitat i dedicació extraordinària, 
l’interès o iniciativa amb què es desenvolupin els llocs de 

quanties referides a dotze mensualitats, sense dret a 
pagues extraordinàries:

President del Govern ............................... 8.263.476
Vicepresident del Govern  .............................. 7.766.844
Ministre del Govern  ....................................... 7.290.768
Secretari d’Estat  ............................................. 6.844.356
Subsecretari  ................................................... 6.210.744

Als efectes de les pensions causades a favor seu o 
dels seus familiars per exministres i assimilats, es fixa el 
sou de ministre per a 1986 en 1.791.300 pessetes anuals.

Dos. El règim retributiu dels directors generals és 
l’establert amb caràcter general per als funcionaris públics 
a l’article 23 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, a l’efecte de 
la qual es fixen les següents quanties de sou i comple-
ments de destinació, referides a dotze mensualitats:

Sou  .................................................................. 1.225.068
Complement de destinació  ........................... 1.376.160 

Tres. Tots els directors generals tenen la mateixa cate-
goria i rang, sense perjudici que el complement específic 
que s’assigni al càrrec pugui ser diferent amb la finalitat 
d’assegurar que la seva retribució total guardi la relació 
adequada amb el contingut d’especial dificultat tècnica, 
dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d’aquest.

Transitòriament, i fins que el Govern, a proposta del 
ministre d’Economia i Hisenda, assigni aquests comple-
ments específics, s’incrementa la quantia del complement 
de destinació en 2.286.492 pessetes anuals.

Quatre. De conformitat amb el que estableix l’article 
29 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, els alts càrrecs tenen 
dret a la percepció dels triennis que puguin tenir recone-
guts com a funcionaris.

Cinc. Les pagues extraordinàries són d’un import 
cadascuna d’aquestes d’una mensualitat del sou i, si s’es-
cau, triennis, i es meriten el dia 1 dels mesos de juny i 
desembre.

Article tretze. Retribucions dels funcionaris de l’Estat 
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost.

U. Els funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de 
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma 
de la funció pública, i que ocupin llocs de treball compre-
sos en els catàlegs aprovats pel Govern com a conseqüèn-
cia del que disposa l’article 11.4 de la Llei 50/1984, de 30 de 
desembre, que es detallen com a annex d’aquesta Llei, 
només poden ser retribuïts, si s’escau, pels conceptes i 
les quanties següents:

A) El sou i els triennis que corresponguin al grup en 
què estigui classificat el cos o escala a què pertanyi el fun-
cionari, d’acord amb les següents quanties referides a 
dotze mensualitats:

Grup Sou Trienni

A 1.225.068 47.004
B 1.039.752 37.608
C 775.044 28.200
D 633.744 18.816
E 578.544 14.100

La valoració i meritació dels triennis s’ha de fer d’acord 
amb la normativa aplicable amb anterioritat a la Llei 
30/1984, de 2 d’agost.

Els cossos, escales i places que el 31 de desembre de 
1984 tinguin assignats els índexs de proporcionalitat 10, 8, 
6, 4 i 3 es consideren, als efectes previstos en el present 
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l’àmbit de la funció pública, millores retributives que per-
metin adequar la remuneració total al contingut dels llocs 
de treball inclosos en els catàlegs a què es refereix el 
número u d’aquest article, en la mesura que la necessitat 
d’aquests ajustos es posi de manifest.

De les millores retributives concretes que s’apliquin 
en funció dels criteris abans esmentats, el Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda ha de donar-ne compte puntualment a 
les organitzacions sindicals més representatives.

Article catorze. Retribucions dels funcionaris eventuals i 
interins i contractats administratius.

Les retribucions dels funcionaris interins i contractats 
administratius experimenten un increment retributiu del 
7,2 per 100 respecte a les reconegudes l’any 1985.

Els funcionaris interins nomenats a partir de l’1 de 
gener de 1986 perceben el 80 per 100 de les retribucions 
bàsiques, exclosos triennis, corresponents al grup en el 
qual s’inclogui el cos en què ocupin vacant, i el 100 per 
100 de les retribucions complementàries que correspon-
guin al lloc de treball que desenvolupin.

El complement de productivitat a què fa referència 
l’article 13, 1, E), d’aquesta Llei es pot aplicar, si s’escau, 
als funcionaris eventuals i interins i contractats adminis-
tratius.

Article quinze. Retribucions del personal de les Forces 
Armades i de cossos de seguretat de l’Estat.

Les retribucions bàsiques que han de percebre els 
funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 
20/1984, de 15 de juny, i del Reial decret llei 9/1984, d’11 de 
juliol, així com les classes de tropes i marineria, es fixen 
en les quanties següents, referides a dotze mensualitats.

Proporcionalitat Sou Grau Trienni

10-coef. 5,5  ............. 1.134.792 39.984 47.004
10  ............................. 1.034.424 39.984 47.004
 8  ............................. 846.108 31.980 37.608
 6  ............................. 670.860 23.988 28.200
 4  ............................. 537.156 15.996 18.816
 3  ............................. 469.248 12.000 14.100

Durant l’exercici econòmic de 1986 no es merita cap 
retribució pel concepte de grau en funció del temps de 
serveis efectius prestats.

Les pagues extraordinàries són d’un import cadas-
cuna d’una mensualitat de les retribucions bàsiques, i es 
meriten amb referència a la situació i drets existents el dia 
1 dels mesos de juny i desembre.

Les retribucions complementàries del personal ante-
rior, incloses, si s’escau, les recompenses i pensions de 
mutilació dels funcionaris de les Forces Armades i de 
seguretat, experimenten un increment del 7,2 per 100 res-
pecte a les establertes el 1985.

Fins que no s’aprovi el reglament de desplegament de 
la Llei de serveis militars i s’estableixi el règim retributiu 
dels voluntaris especials que aquest preveu, les classes 
de tropa amb menys de dos anys de servei a què es refe-
reixen els decrets 2247/1970, de 24 de juliol, i 1933/1971, 
de 23 de juliol, per la instrucció tècnica especial que reque-
reixen, a més dels emoluments reglamentaris que els cor-
responguin com a tropa, perceben una retribució mensual 
equivalent al 60 per 100 del sou corresponent a l’índex de 
proporcionalitat 3, sense que aquesta mesura suposi un 
increment dels crèdits assignats al departament.

La Creu Llorejada de Sant Ferran i la Medalla Militar es 
regeixen per la seva legislació especial, incloent-hi el grau 
en la base reguladora.

treball, sempre que redundin a millorar el resultat de 
l’exercici del lloc de treball.

El departament ministerial respectiu ha de determinar 
la quantia individual que correspon, si s’escau, d’acord 
amb les normes següents:

Primera.–L’apreciació de la productivitat s’ha de fer en 
funció de circumstàncies objectives relacionades directa-
ment amb el desenvolupament del lloc de treball i la con-
secució dels resultats o objectius assignats a aquest en el 
corresponent programa. Els complements de productivi-
tat s’han de fer públics en els centres de treball.

Segona.–En cap cas les quanties assignades per com-
plement de productivitat durant un període de temps ori-
ginen cap tipus de dret individual respecte a les valoraci-
ons o apreciacions corresponents a períodes successius.

Així mateix, s’ha de donar compte d’aquestes quan-
ties als ministeris d’Economia i Hisenda i de la Presidèn-
cia, especificant els criteris de distribució aplicats, entre 
els quals transitòriament s’hi pot incloure la consideració 
de les retribucions percebudes en el mateix lloc en l’ante-
rior règim retributiu. Tenint en compte la informació 
rebuda, els ministeris d’Economia i Hisenda i de la Presi-
dència han d’elevar al Govern les propostes pertinents 
amb vista a l’homogeneïtzació de criteris per a l’aplicació 
del complement de productivitat.

F) Les gratificacions per «serveis extraordinaris», 
que concedeixen els departaments ministerials o organis-
mes autònoms, dins els crèdits assignats amb aquesta 
finalitat.

Aquestes gratificacions tenen caràcter excepcional i 
només poden ser reconegudes per serveis extraordinaris 
prestats fora de la jornada normal de treball i la remune-
ració de les quals no sigui possible mitjançant les altres 
retribucions complementàries, sense que, en cap cas, 
puguin ser fixades en la seva quantia i periòdiques en la 
seva meritació.

G) Els complements personals i transitoris recone-
guts en compliment del que disposa l’article 13 de la Llei 
50/1984, de 30 de desembre.

Aquests complements personals i transitoris són absor-
bits per qualsevol millora retributiva que es produeixi l’any 
1986, incloses les derivades de canvi de lloc de treball.

Fins i tot en cas que el canvi de lloc de treball deter-
mini una disminució de retribucions, s’ha de mantenir el 
complement personal transitori fixat en produir-se l’apli-
cació del nou sistema, a l’absorció del qual s’imputa qual-
sevol millora retributiva ulterior, fins i tot les que puguin 
derivar del canvi de lloc de treball.

Als efectes de l’absorció prevista en els paràgrafs 
anteriors, l’increment de retribucions de caràcter general 
que estableix aquesta Llei només es computa en el 50 per 
100 del seu import, entenent que tenen aquest caràcter el 
sou, referit a catorze mensualitats, el complement de des-
tinació i l’específic. En cap cas es consideren els triennis, 
el complement de productivitat ni les gratificacions per 
serveis extraordinaris.

L’import de l’absorció dels complements personals i 
transitoris augmenta el fons a què es refereix el número 
tres d’aquest article.

Dos. Els funcionaris han de percebre, si s’escau, les 
indemnitzacions corresponents per raó del servei, l’ajuda 
familiar, la indemnització per residència i, amb caràcter a 
extingir, l’ajuda per a menjar a què es refereix l’article 
24,3, de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, en les condici-
ons i quanties fixades en les respectives normatives espe-
cífiques i en aquesta Llei.

Tres. Amb independència del que disposen els 
números anteriors i l’article 11 d’aquesta Llei, s’estableix 
un fons per un import de 1.400 milions de pessetes amb 
càrrec al qual el Ministeri d’Economia i Hisenda pot acor-
dar, prèvia negociació dels oportuns criteris de distribució 
amb les organitzacions sindicals més representatives en 
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estiguin normativament atribuïdes, i han de percebre úni-
cament les remuneracions del corresponent règim retri-
butiu, sense perjudici del que resulti de l’aplicació del sis-
tema d’incompatibilitats.

Article vint. Normes especials.

U. Durant l’any 1986 es continuen meritant la indem-
nització per residència en el territori nacional, en les quan-
ties corresponents a 1985, excepte a Ceuta i Melilla, on la 
indemnització per residència s’incrementa un 7,2 per 100 
respecte a les quanties vigents el 1985.

Dos. A l’Administració de l’Estat i els seus organis-
mes autònoms, en els casos d’adscripció d’un funcionari 
subjecte a un règim retributiu diferent del corresponent al 
lloc de treball al qual se l’adscriu, aquell ha de percebre 
les retribucions bàsiques i les complementàries correspo-
nents al lloc de treball que desenvolupi.

Als únics efectes del que disposa el paràgraf anterior, 
el Ministeri d’Economia i Hisenda, a proposta dels depar-
taments ministerials interessats, ha d’autoritzar l’opor-
tuna assimilació per determinar les retribucions que cor-
responen a aquests funcionaris.

Tres. Aprovat el Catàleg de llocs de treball de perso-
nal funcionari dels organismes centrals del Ministeri de 
Defensa, el que disposa el número anterior s’entén de 
plena aplicació als membres de les Forces Armades que 
ocupin llocs de treball dels inclosos en el Catàleg. L’apro-
vació per acord de Consell de Ministres de l’esmentat 
Catàleg comporta l’autorització a què es refereix el parà-
graf segon del mateix número.

En aquest cas, el Ministeri d’Economia i Hisenda ha de 
dictar les normes necessàries per adequar el que disposa 
l’article 13 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, referent 
a l’homogeneïtzació del sistema i complement personal i 
transitori.

Quatre. Als efectes de l’absorció de l’extingida ajuda 
per menjar a què es refereix l’article 24.3 de la Llei 50/1984, 
de 30 de desembre, de l’increment de retribucions de 
caràcter general que estableix aquesta Llei s’han de com-
putar com a mínim 555 pessetes mensuals, sense perju-
dici de les absorcions que siguin procedents per qualse-
vol millora, exclosos triennis, que es produeixin l’any 
1986, fins i tot les derivades de canvi de lloc de treball.

L’absorció de l’extingida ajuda per menjar s’aplica 
amb caràcter general, encara que els funcionaris afectats 
prestin servei en departaments o organismes autònoms 
els catàlegs dels quals estiguin pendents d’aprovació.

Cinc. Quan d’acord amb la normativa vigent, el fun-
cionari realitzi una jornada inferior a la normal, s’han de 
reduir les seves retribucions en la proporció corresponent, 
en la forma prevista a l’esmentada normativa.

Els funcionaris que realitzin una jornada de treball dis-
minuïda en un terç o un mig, d’acord amb el que disposa 
l’article 30 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, experimenten 
una reducció d’un terç o un mig, respectivament, sobre la 
totalitat de les seves retribucions tant físiques com com-
plementàries, amb inclusió dels triennis. La mateixa 
reducció s’ha de practicar sobre les pagues extraordinà-
ries en cas que els funcionaris prestin la seva jornada de 
treball reduïda el dia 1 dels mesos de juny i/o desembre, 
data de meritació de les pagues.

Sis. El complement familiar es regeix per la seva 
normativa específica, i s’exclou de l’augment a què es 
refereix aquesta Llei. El Govern, a proposta del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, ha d’ajustar els preceptes de la Llei 
de 15 de juliol de 1954, sobre ajuda a la família, als princi-
pis inspiradors de la reforma que fa de la protecció a la 
família la Llei 26/1985, de 31 de juliol.

Set. Els complements personals i transitoris i altres 
retribucions que tinguin el mateix caràcter corresponent 
al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei es 
regeixen per la seva normativa específica i pel que dis-

Article setze. Retribucions del personal al servei de l’Ad-
ministració de justícia.

Per al personal al servei de l’Administració de justícia, 
la base per a la determinació del sou regulat per les lleis 
17/1980, de 24 d’abril; 31/1981, de l’1 de juliol, i 45/1983, de 
29 de desembre, es fixa en 41.674 pessetes.

A aquests efectes, l’índex multiplicador corresponent 
als secretaris de jutjats de pau en poblacions de més de 
7.000 habitants és el 2,25.

Les retribucions complementàries de l’esmentat per-
sonal experimenten un increment del 7,2 per 100 respecte 
a les vigents el 1985.

Les retribucions bàsiques i complementàries corres-
ponents als funcionaris de l’Administració de justícia des-
tinats com a facultatius al Consell General del Poder Judi-
cial experimenten un increment del 7,2 per 100 respecte a 
les vigents el 1985.

Als efectes de l’absorció a què es refereix l’últim parà-
graf de l’article 16 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, 
l’increment de retribucions de caràcter general que esta-
bleix aquesta Llei només es computa en el 50 per 100 del 
seu import.

Article disset. Retribucions del personal de la Seguretat 
Social.

Les retribucions del personal de la Seguretat Social 
experimenten un increment global màxim del 7,2 per 100.

Les retribucions del personal de les institucions sani-
tàries de la Seguretat Social no compreses en el paràgraf 
anterior experimenten un increment global màxim del 7,2 
per 100, sense perjudici del resultat individual de la distri-
bució de l’esmentat increment global que pugui resultar 
de la negociació amb els sindicats més representatius 
amb la finalitat d’aconseguir l’homogeneïtzació i equipa-
ració en les condicions retributives.

Article divuit. Augment de les retribucions en casos 
especials.

U. Quan el sou s’hagi percebut el 1985 en una quan-
tia inferior a l’establerta amb caràcter general, s’aplica un 
increment del 7,2 per 100 respecte a l’efectivament aplicat 
en l’esmentat exercici.

Dos. Els funcionaris dels cossos de sanitaris locals 
que prestin serveis en partits sanitaris, zones bàsiques de 
salut, hospitals municipals o cases d’auxili, experimenten 
un creixement del 7,2 per 100 sobre les corresponents 
retribucions bàsiques percebudes el 1985, sense que els 
siguin aplicables els sous inclosos en el número u de l’ar-
ticle tretze d’aquesta Llei.

Les retribucions complementàries d’aquests funcio-
naris es fixen sobre la base del que disposa el Decret 
3206/1967, de 28 de desembre, amb l’increment, si s’es-
cau, dels imports en el 7,2 per 100 respecte a 1985.

A mesura que es configuri la nova estructura organit-
zativa destinada al servei de protecció de la salut comuni-
tària, el Govern ha d’adequar el sistema retributiu d’aquests 
funcionaris al que disposa la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

Tres. Els sanitaris locals no compresos en els núme-
ros anteriors han de percebre les retribucions bàsiques i 
complementàries que els corresponguin, en aplicació del 
que disposa l’article 13 d’aquesta Llei.

Article dinou. Prohibició d’ingressos atípics.

Els empleats públics compresos dins l’àmbit d’aplica-
ció d’aquesta Llei, llevat dels sotmesos al règim d’aranzel, 
no poden percebre cap participació dels tributs, comissi-
ons o altres ingressos de qualsevol naturalesa, que cor-
respongui a l’Administració o qualsevol poder públic com 
a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni par-
ticipació o premi en multes imposades, encara que els 
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determinació de la massa salarial corresponent i al con-
trol del creixement.

Sis. Són nuls del ple dret els acords adoptats en 
aquesta matèria amb omissió del tràmit d’informe, així 
com els pactes que impliquin creixements salarials per a 
exercicis successius contraris als que determinin les futu-
res lleis de pressupostos.

Article vint-i-dos. Contractació de personal laboral amb 
càrrec als crèdits d’inversions.

U. Amb càrrec als respectius crèdits d’inversions, 
només es poden formalitzar contractacions de caràcter 
temporal quan els departaments ministerials, organismes 
autònoms i de la Seguretat Social requereixin contractar 
personal per a la realització per administració directa i per 
aplicació de la legislació de contractes de l’Estat, obres o 
serveis corresponents a alguna de les inversions incloses 
en els seus pressupostos.

Dos. Aquesta contractació requereix l’informe favo-
rable del Ministeri d’Economia i Hisenda, prèvia acredita-
ció de la ineludible necessitat d’aquesta pel fet d’estar 
mancat de suficient personal fix, o de crèdit suficient en el 
concepte pressupostari destinat a la contractació de per-
sonal eventual en el capítol corresponent.

Tres. Els contractes s’han de formalitzar seguint les 
prescripcions dels articles 15 i 17 de l’Estatut dels treballa-
dors, aprovat per la Llei 8/1980, de 10 de març, en la redac-
ció que en fa la Llei 32/1984, de 2 d’agost. En els contrac-
tes s’ha de fer constar, quan sigui procedent, l’obra de 
servei per a la realització de la qual es formalitza el con-
tracte i el temps de durada, així com la resta de les forma-
litats que imposa la legislació sobre contractes laborals, 
eventuals o temporals. Els incompliments d’aquestes 
obligacions formals, així com l’assignació de personal 
contractat per a les funcions diferents de les que es deter-
minin en els contractes, dels quals puguin derivar drets 
de fixesa per al personal contractat, pot donar lloc a l’exi-
gència de responsabilitats, de conformitat amb l’article 
140 de la vigent Llei 11/1977, general pressupostària, de 4 
de gener.

Article vint-i-tres. Catàlegs de llocs de treball.

U. Els catàlegs de llocs de treball de personal funcio-
nari i laboral, que s’integren com a annex d’aquesta Llei, 
comprenen els llocs de treball de cada centre gestor, amb 
expressió de:

a) El nivell de complement de destinació i, si s’es-
cau, del complement específic que corresponen a aquests, 
quan hagin de ser ocupats per personal funcionari.

b) La categoria provisional i règim jurídic aplicable, 
quan hagin de ser ocupats per personal laboral.

Dos. Els crèdits de despeses de personal no impli-
quen, en cap cas, reconeixement de drets ni modificació 
dels catàlegs de llocs de treball, ni aquests, al seu torn, 
condicionen necessàriament la quantia dels crèdits.

Tres. La creació, modificació, refosa o supressió dels 
llocs de treball a les unitats orgàniques, l’ha de fer a tra-
vés dels catàlegs de llocs de treball el Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda, sense perjudici que mitjançant les respec-
tives normes sobre organitzacions administratives es 
poden determinar les unitats, les seves competències, 
funcions i assignació de tasques, sense que això condici-
oni en cap cas el nombre de dotacions i les característi-
ques retributives reflectides en el corresponent catàleg.

Quatre. Correspon al Govern, a proposta del Minis-
teri d’Economia i Hisenda, l’aprovació dels catàlegs de 
l’Administració de l’Estat i els seus organismes autònoms 
corresponents a l’aplicació inicial del règim retributiu pre-
vist a l’article tretze d’aquesta Llei.

posa aquesta Llei, i queden exclosos de l’augment del 7,2 
per 100 que aquesta preveu.

Vuit. Els havers liquidats per al càlcul dels avança-
ments reintegrables a funcionaris són les retribucions 
bàsiques líquides que perceben aquests.

Nou. Les referències relatives a retribucions contin-
gudes en els articles anteriors s’entenen sempre fetes a 
retribucions íntegres.

Article vint-i-u. Requisits per a la modificació de retribu-
cions del personal laboral de l’Administració i altre 
personal no funcionari.

U. Durant l’any 1986, és necessari l’informe favora-
ble del Ministeri d’Economia i Hisenda per procedir a 
modificar les condicions retributives del personal no fun-
cionari i laboral al servei:

a) L’Administració de l’Estat i els seus organismes 
autònoms.

b) El Tribunal de Comptes.
c) Els ens públics Centre per al Desenvolupament 

Tecnològic i Industrial, Consell d’Administració del Patri-
moni Nacional, Institut Nacional de Foment de l’Exporta-
ció, Consell de Seguretat Nuclear i Radiotelevisió Espa-
nyola , així com les societats estatals que depenen 
d’aquest últim.

d) L’Institut Nacional d’Hidrocarburs.
e) La Mutualitat Nacional de Previsió de l’Adminis-

tració Local.
Dos. Als efectes del número anterior, s’entenen per 

modificacions de les condicions retributives del personal 
no funcionari les actuacions següents:

a) Signatura de convenis col·lectius propis subscrits 
pels organismes esmentats en el número anterior, així com 
les seves revisions i les adhesions o extensions a aquests.

b) Aplicació de convenis col·lectius d’àmbit sectorial, 
així com les seves revisions i les adhesions o extensions 
a aquests.

c) Atorgament de qualsevol tipus de millores salari-
als de tipus unilateral, amb caràcter individual o col·lectiu, 
encara que derivin de l’aplicació extensiva del règim retri-
butiu dels funcionaris públics.

Tres. Amb caràcter previ al començament de les 
negociacions de convenis o acords col·lectius, s’ha de sol-
licitar al Ministeri d’Economia i Hisenda la corresponent 
autorització de massa salarial, que quantifiqui el límit 
màxim de les obligacions que es poden contraure com a 
conseqüència dels pactes.

Quatre. Amb la finalitat d’emetre l’informe assenya-
lat en el número u d’aquest article, els departaments, 
organismes i ens han de remetre al Ministeri d’Economia 
i Hisenda el projecte de pacte o millora respectiva amb 
caràcter previ a la seva signatura o acord, adjuntant-hi la 
documentació següent:

a) Certificació de les retribucions efectivament satis-
fetes o per fer efectives al personal afectat corresponent 
a 1985.

b) Homogeneïtzacions practicades, si s’escau, com a 
conseqüència del que disposa el número tres de l’article 
onze d’aquesta Llei.

c) Valoració de tots els aspectes econòmics derivats 
del projecte d’acord, per a tots els llocs de treball les retri-
bucions dels quals quedin modificades com a conseqüèn-
cia del projecte d’acord.

Cinc. L’informe ha de ser evacuat en el termini màxim 
de quinze dies, a comptar de la data de recepció del pro-
jecte de pacte o acord, i ha de versar sobre tots els aspec-
tes dels quals derivin conseqüències directes o indirectes 
en matèria de despeses públiques, tant per a l’any 1986 
com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la 
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altre cos, escala, plaça, ocupació o categoria, s’han de 
tenir en compte per al càlcul de la pensió els havers regu-
ladors continguts a la taula I del següent número d’aquest 
precepte, en funció del grup de classificació en què s’en-
quadri el cos, escala o plaça, ocupació o categoria, d’acord 
amb la titulació acadèmica exigida per a l’accés a aquest i 
de conformitat amb les regles de l’article 25 d’aquesta Llei 
30/1984, de 2 d’agost.

Per al funcionari provinent d’algun cos, escala, o plaça, 
ocupació o categoria administrativa, l’haver regulador 
corresponent s’ha de tenir en compte, sense efectes retro-
actius, exclusivament per al càlcul de la part de pensió 
corresponent als anys de servei prestats en el nou cos, 
escala, plaça o ocupació o categoria. Aquesta regla no 
s’aplica si el canvi d’adscripció administrativa es produeix 
en el curs natural de la seva carrera professional per 
ascens a aquesta.

Així mateix, en el supòsit que amb posterioritat a l’1 
de gener de 1985 variïn amb caràcter general les condici-
ons de titulació exigides per a l’ingrés d’un determinat 
cos, escala, plaça ocupació o categoria i es produeixi un 
canvi en l’enquadrament de l’esmentat cos, escala, plaça, 
ocupació o categoria en els grups de classificació per 
titulació de l’article 25 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
l’haver regulador aplicable als serveis prestats pel funci-
onari després del nou enquadrament és el corresponent 
entre els continguts a la taula I del número dos d’aquest 
article, sense que en cap cas aquest tingui efectes retro-
actius.

B) En el cas del funcionari ingressat al servei de 
l’Administració civil o militar de l’Estat o de la justícia 
amb anterioritat a l’1 de gener de 1985, sense perjudici 
del que diu la regla anterior que pugui ser-li aplicable, 
s’han de tenir en compte per al càlcul de la pensió els 
havers reguladors continguts a la taula II del següent 
número d’aquest precepte d’acord amb l’índex de pro-
porcionalitat i el grau de carrera administrativa o amb 
l’índex multiplicador legalment assignat el 31 de desem-
bre de 1984 als diferents cossos, escales, places, ocupa-
cions o categories en què hagi prestat serveis el funcio-
nari al llarg de la seva vida administrativa, i això encara 
que els esmentats cossos, escales, places, ocupacions o 
categories hagin tingut assignats diferents índexs o 
graus amb similars continguts en les seves funcions i 
anàloga consideració.

En el cas del funcionari de les Corts Generals, ingres-
sat al servei d’aquestes amb anterioritat a l’1 de gener de 
1985 s’ha de tenir en compte l’haver regulador contingut 
a la mateixa taula II que correspongui en funció del cos o 
escala en què hagi prestat servei el funcionari.

La Direcció General de Despeses de Personal del 
Ministeri d’Economia i Hisenda ha de fixar per analogia 
de funcions i titulació l’haver regulador que resulti aplica-
ble als serveis prestats pel funcionari en cossos, escales, 
places, ocupacions o categories que no tinguin assignat el 
31 de desembre de 1984 l’índex de proporcionalitat i grau 
de carrera administratiu o coeficient.

C) L’haver regulador a efectes passius aplicable als 
serveis prestats pel funcionari en els cossos de catedràtic 
i professors titulars universitaris i de catedràtics d’escoles 
universitàries ha de ser en tot cas de 2.418.659 pessetes 
en còmput anual, amb independència de la data d’ingrés 
en aquest cos.

D) L’haver regulador a efectes passius corresponents 
als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada 
reduïda per un temps igual o superior a un any s’ha de 
minorar proporcionalment a la importància econòmica de 
la reducció. A aquests efectes, el règim de dedicació a 
temps parcial establert en el Reial decret 898/1985, de 30 
d’abril, per als professors que pertanyin als centres docents 
universitaris, té la consideració de jornada reduïda.

En el cas dels serveis prestats pel funcionari en règim 
de dedicació reduïda en els cossos especials de funciona-

Cinc. La modificació dels catàlegs de llocs de treball de 
personal funcionari s’ha d’ajustar a les normes següents:

a) Correspon al Ministeri d’Economia i Hisenda apro-
var modificacions en el Catàleg de llocs de treball de l’Ad-
ministració de l’Estat i organismes autònoms, produïdes 
per variacions en el nombre de dotacions de llocs prèvia-
ment valorats, així com la determinació dels crèdits de 
personal resultants d’aquestes.

b) Correspon a la Junta Central de Retribucions l’as-
signació del nivell de complement de destinació, i, si s’es-
cau, complement específic, corresponents a nous llocs de 
treball no compresos inicialment en els catàlegs, així com 
la modificació dels inclosos en aquests.

Sis. Les modificacions dels catàlegs de llocs de treball 
de personal laboral, que es contenen com a annex a aquesta 
Llei, són competència del Ministeri d’Economia i Hisenda, 
encara que no suposin cap increment de despesa.

Set. Les places dotades que no s’incloguin o cobrei-
xin amb les convocatòries de proves selectives, i les que 
es dotin amb posterioritat a l’oferta, poden ser objecte 
de successives convocatòries dins el mateix exercici, 
sense que puguin transcórrer més de sis mesos entre la 
convocatòria i l’inici de les corresponents proves, sense 
perjudici dels cursos selectius de formació que s’esta-
bleixin.

Vuit. Les convocatòries per a l’ingrés en cossos i 
escales de funcionaris de l’Administració de l’Estat i orga-
nismes autònoms requereixen l’informe favorable del 
Ministeri d’Economia i Hisenda respecte a l’existència de 
dotació pressupostària i, llevat de causes excepcionals, 
només han d’incloure llocs de treball vacants inclosos en 
els corresponents catàlegs.

Nou. La provisió de llocs de treball a desenvolupar 
per personal funcionari, així com la seva convocatòria 
prèvia, requereixen que els esmentats llocs figurin deta-
llats en els respectius catàlegs.

Deu. La formalització de nous contractes de treball 
de personal laboral fix i eventual i la modificació de la 
categoria professional dels treballadors contractats reque-
reix l’existència del crèdit necessari per atendre el paga-
ment de les seves retribucions, així com del corresponent 
lloc de treball vacant en el catàleg. Aquest últim requisit 
no és necessari si la contractació es fa per un temps deter-
minat i amb càrrec a crèdits corresponents a personal 
laboral eventual o al capítol d’inversions.

El desenvolupament de llocs de treball de personal 
laboral fix per treballadors vinculats a l’Administració amb 
contracte per temps determinat no determina la seva 
fixesa en el lloc.

CAPíToL II

Havers passius

Secció 1a  NormeS eN matèria de claSSeS paSSiveS de l’eStat i 
peNSioNS eSpecialS de guerra

Article vint-i-quatre. Determinació inicial d’havers de 
classes passives.

U. Durant l’exercici econòmic de 1986 per a la deter-
minació inicial dels havers de classes passives causats 
en el seu favor o en el dels seus familiars per funcionaris 
compresos en l’àmbit d’aplicació de la «nova normativa 
en matèria de classes passives» de la Llei 50/1984, de 30 
de desembre, s’han de tenir en compte les regles 
següents:

A) En el cas del funcionari ingressat amb posteriori-
tat a l’1 de gener de 1985 en algun cos, escala, plaça, ocu-
pació o categoria administrativa, provingui o no d’algun 
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Administració de justícia

índex
–

Multiplicador

Regulador
–

(pessetes/any)

4,75 4.124.351
4,50 3.923.532
4,00 3.530.942
3,50 3.135.096
3,00 2.689.396
3.00 2.559.443
2,50 2.240.042
2,25 1.940.885
2,00 1.785:841
1,50 1.315.774
1,25 1.072.718

Corts Generals

Cos o escala
–

(pessetes/any)
Regulador

Lletrats  ............................................................. 2.383.221
Arxivers bibliotecaris  ..................................... 2.243.815
Assessors facultatius  ...................................... 2.243.815
Redactors, taquígrafs i estenotipistes  ........... 2.103.444
Tècnics administratius  .................................... 2.103.444
Auxiliars administratius  ................................. 1.524.654
Uixers  .............................................................. 1.075.664

Article vint-i-cinc. Altres normes en matèria de classes 
passives.

U. A partir de l’1 de gener de 1986, les meritacions 
extraordinàries de pensions de classes passives de l’Estat 
són compatibles amb les meritacions extraordinàries de 
sous percebuts pel desenvolupament d’un lloc de treball 
en el sector públic, sempre que siguin compatibles les 
meritacions ordinàries de la pensió i el sou.

Dos. Les pensions causades a favor dels familiars 
dels exministres del Govern de la Nació i altres càrrecs 
assimilats amb posterioritat a la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, es calculen prenent com a base reguladora 
la quantitat de 1.791.300 pessetes anuals i aplicant-hi els 
diferents percentatges de càlcul fixats a la nova normativa 
en matèria de classes passives de la Llei 50/1984, de 29 de 
desembre.

El dret a aquestes pensions es regeix pel que disposa 
la legislació aplicable a les pensions de classes passives 
causades pels funcionaris compresos en l’àmbit d’aplica-
ció de l’esmentada normativa.

Tres. A partir de l’1 de gener de 1986, les pensions 
causades en el seu propi favor o en el dels seus familiars 
pel personal interí a què es refereix l’article 1 del Decret 
llei 10/1965, de 23 de setembre, es regulen per la indicada 
nova normativa en matèria de classes passives de l’Estat, 
i aquest efecte s’ha d’agafar com a haver regulador el cor-
responent al cos, escala, plaça, ocupació o categoria amb 
funcions homologables a les de l’interí. La legislació apli-
cable als funcionaris de carrera té caràcter supletori en tot 
el que no estigui específicament previst per a aquest per-
sonal.

Quatre. A partir de l’1 de gener de 1986, els funciona-
ris en pràctiques que aspirin a incorporar-se a cossos o 
escales de funcionaris subjectes al règim de classes pas-
sives queden inclosos en l’àmbit de cobertura d’aquest i 
estan obligats al pagament de la corresponent quota.

ris tècnics de l’Estat al servei de la sanitat local, l’haver 
regulador aplicable es pren en el moment de la determi-
nació de l’haver passiu de què es tracti, reduït en un 25 
per 100, en el que correspongui a aquests serveis prestats 
amb dedicació reduïda.

Dos. Als efectes del número anterior d’aquest article, 
s’han de tenir en compte les taules següents.

taula i

Havers reguladors aplicables als funcionaris ingressats 
amb posterioritat a l’1 de gener de 1985

Grup
Regulador

–
(pessetes/any)

A 2.169.123
B 1.769.633
C 1.370.550
D 1.052.379
E 907.567

TAULA II

Havers reguladors aplicables als funcionaris ingressats 
amb anterioritat al 31 de desembre de 1984

Administració civil i militar de l’Estat

índex– 
Proporcionalitat

–
(pessetes/any)

Grau Grau especial Regulador

10 (5,5) 8 2.762.823
10 (5,5) 7 2.694.392
10 (5,5) 6 2.625.765
10 (5,5) 3 2.418.659
10 5 2.383.215
10 4 2.313.632
10 3 2.243.815
10 2 2.173.755
10 1 2.103.445
8 6 1.998.035
8 5 1.942.551
8 4 1.886.890
8 3 1.831.046
8 2 1.775.012
8 1 1.718.780
6 5 1.524.655
6 4 1.482.985
6 3 1.441.187
6 2 1.399.250
6 1 (12 por 100) 1.497.906
6 1 1.357.176
4 3 1.102.818
4 2 (24 per 100) 1.292.666
4 2 1.075.665
4 1 (12 per 100) 1.157.850
4 1 1.048.435
3 3 943.681
3 2 923.503
3 1 903.277
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presentació de la sol·licitud que es formula a l’empara 
d’aquest precepte.

Dos. Igualment, a partir de l’1 de gener de 1986, 
poden formular sol·licitud les persones que es puguin 
acollir als beneficis previstos en el títol 1 de la Llei 37/1984, 
i no els hagin sol·licitat dins el termini fixat a aquest efecte 
o se’ls hagi denegat per haver-los sol·licitat extemporàni-
ament.

Els efectes econòmics d’aquesta nova sol·licitud es 
compten des del 2 de novembre de 1984, sense perjudici 
de les normes de prescripció contingudes en la legislació 
general de classes passives de l’Estat.

Tres. A les meritacions extraordinàries de pensions 
especials de guerra els és aplicable el règim de compati-
bilitat d’aquestes meritacions, en cas que ho siguin les 
pensions.

Article vint-i-vuit. Increment de pensions de classes pas-
sives causades amb anterioritat a l’1 de gener de 1986.

U. Durant l’exercici de 1986, les pensions abonades 
amb càrrec a crèdit de classes passives de l’Estat i que no 
estan incloses en l’enumeració continguda en el número 
tres del present article experimenten un increment del 8 
per cent, sense perjudici d’un increment superior que es 
pugui produir per complements per a mínims.

Dos. Els increments s’apliquen sobre les quanties 
percebudes el 31 de desembre de 1985. Tenen caràcter 
provisional fins que ho comprovin els serveis correspo-
nents del Ministeri d’Economia i Hisenda la procedència 
de la percepció de les esmentades quanties en funció d’al-
tres percepcions públiques del titular i de les normes en 
matèries de concurrència i d’incompatibilitat de pensions 
que resultin aplicables en cada cas. En el cas que aquesta 
comprovació derivi excés d’increment, el pensionista, en 
el supòsit de falsedats o omissions que li siguin imputa-
bles, està obligat a reintegrar les quantitats percebudes 
sense perjudici de les altres responsabilitats en què hagi 
pogut incórrer.

Tres. En cap cas experimenten actualització en el 
present exercici econòmic les pensions que s’expressen a 
continuació, que es perceben durant 1986 en la quantia 
assolida durant 1985:

a) Les pensions a què es refereix el número 1 d’aquest 
article que, aïlladament considerades, en el seu conjunt, o 
en concurrència amb altres pensions finançades total-
ment o parcialment amb fons públics, en els termes que 
determina l’article 37 d’aquesta Llei, excedeixen la quanti-
tat de 187.950 pessetes mensuals, sense perjudici del que 
disposa l’article 38 d’aquesta Llei.

b) Les pensions causades a l’empara de la Llei 
46/1977, de 15 d’octubre, per personal incorporat a les for-
ces d’ordre públic des del dia 18 de juliol de 1936, d’acord 
amb la disposició transitòria segona de la Llei 37/1984, de 
22 d’octubre.

c) Les pensions d’orfandat a què es refereix el parà-
graf segon, apartat tres, de l’article 4t de la Llei 5/1979, de 
18 de setembre, afegit per l’article 2n de la Llei 42/1981, de 
28 d’octubre, així com les pensions a què es refereix l’ar-
ticle 4t, 2 d’aquesta.

d) Les pensions d’orfandat a què es refereix el parà-
graf segon de l’article 17 de la Llei 35/1980, de 26 de juliol, 
afegit per l’article 3r de l’esmentada Llei 42/1981.

e) Les pensions reconegudes a favor dels caminers 
de l’Estat i causades amb anterioritat a l’1 de gener de 1985, 
amb excepció d’aquells que només tinguin una pensió.

Quatre. Si com a conseqüència dels increments pre-
vistos en el número u d’aquest article, la quantia de la 
pensió o pensions abonades amb càrrec a crèdit de clas-
ses passives percebudes per un mateix titular resulten 
superiors a l’import de 187.950 pessetes mensuals, s’ab-
sorbeix l’excés sobre l’esmentat límit, i s’aplica, en el cas 

Cinc. Les classes de tropa i marineria de les Forces 
Armades amb índex de proporcionalitat 3 que per tenir 
limitat legalment el seu temps de serveis com a tals no 
poden consolidar el període de carència exigit per causar 
drets en el règim de classes passives de l’Estat, estan sub-
jectes a l’abonament d’una quota de drets passius de 
l’1,93 per 100 del corresponent haver regulador.

Sis. Els perceptors de pensions abonades amb càr-
rec a crèdit de classes passives estan obligats a facilitar a 
l’Administració pública la informació que en cada moment 
els sigui requerida formalment en relació amb la seva 
aptitud legal per al percepció de prestacions de classes 
passives i en relació amb la seva situació econòmica. L’in-
compliment d’aquesta obligació, després de practicat un 
requeriment individualitzat i ajustat a les formalitats regla-
mentàries establertes, pot comportar la suspensió del 
pagament de la pensió de què es tracta, sempre que de 
l’actitud activa del pensionista es pugui deduir un propò-
sit deliberat d’incompliment.

Article vint-i-sis. Determinació de pensions especials de 
guerra.

U. Les pensions que es meritin a l’empara del que 
disposa l’article 4t, 1, de la Llei 5/1979, de 18 de setembre, 
es fixen en la quantia de 20.487, pessetes mensuals.

Dos. Les pensions que es meritin a l’empara del que 
disposa la Llei 35/1980, de 26 de juny, es regeixen per les 
normes següents:

a) Les pensions de mutilació s’obtenen aplicant els 
percentatges establerts per a cada grau d’incapacitat a la 
quantitat de 322.509 pessetes mensuals.

b) La percepció conjunta de la remuneració bàsica, 
la remuneració substitutiva de triennis i les remuneraci-
ons suplementàries en compensació per retribucions no 
percebudes, tenen en el present exercici un valor anual de 
869.810 pessetes, amb dret a la percepció de dues pagues 
extraordinàries de 72.484 pessetes mensuals. No obstant 
això, l’import de les pensions de viduïtat derivades de 
l’esmentada Llei és de 20.487 pessetes mensuals.

Tres. La retribució bàsica anual a què es refereix l’ar-
ticle 2n de la Llei 6/1982, de 29 de març, de mutilats civils 
de guerra, es fixa en la quantitat de 464.727 pessetes; no 
obstant això, l’import de les pensions de viduïtat deriva-
des de l’esmentada Llei és de 20.487 pessetes mensuals.

Quatre. En les pensions regulades en el Decret 
670/1976, de 5 de març, s’apliquen els percentatges per a 
cada grau d’incapacitat sobre la quantitat de 386.413 pes-
setes mensuals.

Cinc. Les pensions concedides a l’empara del títol II 
de la Llei 37/1984, es fixen en l’import que es determini en 
l’exercici de 1986 per a les pensions mínimes de jubilació 
del règim general de Seguretat Social, ateses les circums-
tàncies familiars i d’un altre tipus de drethavent, en el cas 
de pensions a causants. En el cas de pensions a familiars, 
aquesta quantitat s’ha de prendre com a base per a la 
liquidació corresponent.

Article vint-i-set. Altres normes en matèria de pensions 
especials de guerra.

U. A partir de l’1 de gener de 1986, les persones que 
es puguin acollir als beneficis concedits pel Decret 
670/1976, de 5 de març; per la Llei 6/1982, de 29 de març, i 
pel títol II de la Llei 37/1984, de 22 de d’octubre, i no els 
hagin sol·licitat dins els terminis previstos en cada cas o 
se’ls hagi desestimat la sol·licitud per haver-la formulat 
extemporàniament, poden sol·licitar-los sense cap limita-
ció de termini i sempre d’acord amb la legislació corres-
ponent .

En tot cas, els efectes econòmics d’aquests drets s’han 
de comptar des del primer dia del mes següent al de la 
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Article trenta. Complements econòmics en pensions de 
classes passives.

U. El Govern ha de regular, a proposta del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, un sistema de complements eco-
nòmics per a les pensions de classes passives de l’Estat 
que no assoleixin els mínims de protecció que es fixin per 
a ells i que seran els que es puguin establir per al règim 
general de la Seguretat Social amb les adaptacions neces-
sàries ateses les peculiaritats del règim de classes passi-
ves. En tot cas, la percepció d’aquests complements és 
incompatible en els termes que estableixi el reial decret 
corresponent, amb la percepció per la unitat familiar del 
beneficiari d’aquests de rendes per un import superior a 
les 540.000 pessetes anuals; a aquest efecte es defineixen 
els conceptes d’unitat familiar i renda d’acord amb la 
legislació reguladora de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques.

Dos. El Govern pot estendre el sistema de comple-
ments esmentats als beneficiaris de pensions especials 
de guerra.

Secció 2a  NormeS aplicableS al SiStema de Seguretat Social

Article trenta-u. Increment de pensions de Seguretat Social 
causades amb anterioritat a l’1 de gener de 1986.

U. Durant l’exercici de 1986, les pensions del sistema 
de la Seguretat Social causades d’acord amb la legislació 
anterior a la Llei 26/1985, de 31 de juliol, de mesures 
urgents per a la racionalització de l’estructura i de l’acció 
protectora de la Seguretat Social, experimenten un incre-
ment mitjà del 8 per 100.

Dos. Als efectes de donar compliment al que preveu 
l’article 4 de la Llei 26/1985, de 31 de juliol, de mesures 
urgents per a la racionalització de l’estructura i acció pro-
tectora de la Seguretat Social, es considera índex de preus 
al consum previst per a 1986 el del 8 per 100.

Tres. Els increments que resultin, de conformitat 
amb els dos números anteriors, s’apliquen sobre les 
quanties corresponents a 31 de desembre de 1985.

Quatre. En cap cas experimenten actualització en el 
present exercici les pensions del sistema de Seguretat 
Social que, aïlladament considerades, en el seu conjunt o 
en concurrència amb altres pensions de les esmentades a 
l’article 37, excedeixen la quantitat de 187.950 pessetes 
mensuals.

Cinc. És aplicable, als efectes d’actualització per a 
1986 de les pensions del sistema de Seguretat Social, el 
que disposa el número 4 del precedent article 28 a les 
pensions abonables amb càrrec a crèdits de classes passi-
ves de l’Estat.

Article trenta-dos. Assenyalament inicial de pensions 
del sistema de Seguretat Social.

A partir de l’1 de gener de 1986, per a assenyalament 
inicial del sistema de la Seguretat Social, sense perjudici de 
la legislació general que sigui aplicable, s’aplica el que dis-
posen el número 6 de l’article 25 i l’article 29 precedent.

Article trenta-tres. Incompatibilitat amb els comple-
ments, per assolir la quantia mínima de la pensió en el 
règim de la Seguretat Social.

U. Tenen dret a percebre complements necessaris 
per assolir la quantia mínima de pensions els pensionis-
tes de la Seguretat Social que no percebin rendes de capi-
tal i/o treball personal o que, tot i percebre-les, no exce-
deixin les 500.000 pessetes a l’any.

Els pensionistes de la Seguretat Social que percebin 
rendes pels conceptes indicats en una quantia superior a 
la xifra assenyalada a l’apartat anterior poden percebre 

que siguin diverses pensions les percebudes, l’esmen-
tada absorció en proporció a la quantia de cadascuna i les 
de l’excés que hi hagi hagut.

En cas de concurrència en un mateix titular de pensió 
o pensions de classes passives i de pensions alienes a 
l’indicat règim i esmentades en el següent article 37, 
s’aplica l’absorció a la pensió o pensions de classes pas-
sives en la mesura que la quantia d’aquesta o d’aquestes 
superi el límit parcial resultant d’acord amb el que dis-
posa el número tres d’aquest article. A aquests efectes la 
quantitat de 187.950 pessetes o aquella que correspongui 
s’entenen referides a l’import d’una mensualitat ordinà-
ria, sense perjudici de les pagues extraordinàries per pen-
sions que puguin correspondre.

Cinc. Respecte a les pensions a què es refereix el 
número 1 d’aquest article, causades amb anterioritat a l’1 
de gener de 1986 que a la data d’entrada en vigor d’aquesta 
Llei estiguin pendents de reconeixement, se n’ha de deter-
minar la quantia per a l’exercici de 1985 i, si s’escau, exer-
cicis corresponents, tenint en compte les normes que 
sobre concurrència de pensions i limitació del seu creixe-
ment contenen les lleis de pressupost anteriors, i s’apli-
quen per a 1986 l’increment de pensions d’acord amb el 
que estableixen els números anteriors d’aquest article i 
normes de desplegament d’aquesta Llei.

Article vint-i-nou. Normes limitatives de l’assenyala-
ment inicial de pensions abonables amb càrrec a crè-
dit de classes passives.

A partir de l’1 de gener de 1986, sense perjudici de les 
normes contingudes en els articles 37 i 38 d’aquesta Llei, 
i en legislació general aplicable en cada cas, l’assenyala-
ment inicial de pensions abonables amb càrrec a crèdits 
de classes passives s’ha d’ajustar a les regles següents:

a) L’import de l’assenyalament inicial d’una pensió 
de classes passives no pot excedir les 187.950 pessetes 
mensuals íntegres, i s’ha de reduir, si s’escau, en la quan-
tia necessària, sense perjudici del reconeixement del dret, 
i sense minva dels altres efectes annexos a aquest. A 
aquest efecte, s’entén aplicable el que disposa l’últim incís 
del número quatre del precedent article.

b) Quan es tracti de l’assenyalament inicial d’una o 
diverses pensions de classes passives a favor d’una deter-
minada persona que percebi una altra o altres pensions 
abonables per l’esmentat règim o alienes a aquest, i abo-
nades pels organismes o entitats esmentades a l’article 
35, l’import de la qual, sense considerar la nova pensió o 
pensions, iguali o superi la xifra de 187.950 pessetes ínte-
gres mensuals sense perjudici del reconeixement del dret 
i dels altres efectes annexos a aquest, no és procedent el 
pagament de la quantitat import de l’assenyalament fins 
que no variï la quantia de les altres pensions de les quals 
sigui titular l’interessat.

c) Excepte en el cas anterior, quan es tracti de l’asse-
nyalament inicial d’una o diverses pensions de classes 
passives a favor d’una determinada persona que percebi 
una altra o altres pensions abonables amb càrrec a l’es-
mentat règim o alienes a aquest i abonades pels organis-
mes o entitats esmentades a l’article següent, sempre 
que, com a conseqüència d’aquest, la quantia conjunta de 
la nova pensió i de les que ja percebia el titular iguali o 
excedeixi les 187.950 pessetes íntegres mensuals, l’import 
de l’assenyalament s’ha de reduir en la quantitat necessà-
ria perquè el total de les percepcions no excedeixi el límit 
indicat o el que, en cas de concurrència de pensions de 
classes passives i de pensions alienes a l’esmentat règim, 
correspongui per aplicació del que disposa el número tres 
de l’article 37 d’aquesta Llei.



Suplement núm. 7 Any 1985 306

Dos. En el supòsit de concurrència de pensions, l’im-
port conjunt de totes les percepcions d’un mateix titular 
no pot excedir la quantitat de 187.950 pessetes íntegres 
mensuals, referida a una mensualitat ordinària i sense 
perjudici de les meritacions extraordinàries que puguin 
correspondre.

Tres. A aquest efecte, tant per a la pràctica de la reva-
loració per a 1986 de les pensions reconegudes fins al 31 
de desembre de 1985, com per a l’assenyalament de noves 
pensions, els diferents ens i organismes públics respon-
sables de l’administració i el pagament de les pensions en 
concurrència, han de procedir de la manera següent, 
cadascun respecte a les pensions al seu càrrec:

a) S’ha de determinar un límit màxim mensual per a 
l’import dels pagaments que ha de fer l’organisme o l’en-
titat de què es tracti, en relació amb la pensió o pensions 
concurrents al seu càrrec. Aquest límit consisteix en una 
xifra que mantingui amb la quantia de 187.950 pessetes 
mensuals, a què es refereix el número 2 anterior, la 
mateixa proporció que les pensions concurrents a càrrec 
de l’organisme de què es tracti mantinguin amb el con-
junt total de percepcions d’un mateix titular.

L’esmentat límit «L» s’obté mitjançant l’aplicació de la 
formula següent: 

L =
P

x 187.950 pessetes mensuals
T

on P, si es tracta de revaloració de pensions, és el valor 
assolit el 31 de desembre de 1985 per la pensió o pensi-
ons concurrents a càrrec de l’organisme de què es tracti, 
i, si es tracta de reconeixement inicial de pensions, l’im-
port efectiu de la pensió en el moment de l’assenyalament 
inicial, sempre en còmput mensual, i T el resultat d’afegir 
a la xifra anterior el valor econòmic en còmput mensual 
de les altres pensions concurrents del mateix titular.

b) obtingut aquest límit, l’organisme o entitat de què 
es tracti només ha d’abonar en concepte de revaloració o 
de pagament inicial de la pensió o pensions concurrents 
al seu càrrec les quantitats degudes en el que no l’exce-
deixin altrament, han de procedir d’acord amb el que indi-
quen els articles 28.4 d’aquesta Llei, en relació amb el 
número tres, lletra a), del mateix article 28 i l’article 29 
d’aquesta.

Secció 5a  peNSioNS extraordiNàrieS de claSSeS paSSiveS 
procedeNtS d’acteS de terroriSme i coNcurrèNcia d’aqueSteS  

amb altreS peNSioNS públiqueS

Article trenta-vuit. Règim de les pensions extraordinà-
ries de classes passives procedents d’actes de terro-
risme i concurrència d’aquestes amb altres pensions 
públiques.

U. Les pensions extraordinàries de jubilació i retir o 
familiars que es puguin reconèixer amb càrrec al règim de 
classes passives i que tinguin origen en actes de terro-
risme, així com les pensions millorades a l’empara del 
Reial decret llei 19/1981, de 30 d’octubre, que es puguin 
reconèixer a partir de l’1 de gener de 1986, estan exemp-
tes de les normes limitatives que preveu l’article 29 
d’aquesta Llei.

Dos. Les mateixes pensions concedides amb anteri-
oritat a l’1 de gener de 1986 estan exemptes de la conge-
lació de quanties que preveu la lletra a) del número tres 
del precedent article 28.

Tres. En cas que es produeixi concurrència entre una 
de les pensions esmentades en el número u d’aquest pre-
cepte i una altra o altres de les abonades pel règim de 
classes passives o per les entitats i organismes esmentats 
en el precedent article 37, a tots els efectes de revaloració 
i d’assenyalament inicial de pensions, s’entén que el límit 
aplicable al conjunt de percepcions d’un mateix titular és 

un complement de pensió quan el total dels ingressos 
percebuts, inclosos els corresponents a pensions, no 
superi el límit resultant de sumar a les 500.000 pessetes 
l’import anual de la quantia mínima de la classe de pensió 
de què es tracti. En aquest cas, el complement de pensió 
consisteix en la quantia necessària per assolir el límit 
esmentat, sempre amb el límit de l’import del mínim que 
sigui aplicable.

Dos. Es considera que hi concorren les circumstàn-
cies del número anterior en els pensionistes que durant 
l’exercici de 1984 hagin percebut pels conceptes indicats 
quantitats superiors a les 450.000 pessetes, llevat que hi 
hagi una prova que durant el 1985 no van percebre ingres-
sos superiors a la quantitat indicada, prova que es consi-
dera vàlida si no es resol el contrari en el termini de tres 
mesos a partir de la data de presentació d’aquella.

Article trenta-quatre. Compatibilitat de meritacions 
extraordinàries de pensions.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les pensi-
ons declarades compatibles, sigui quin sigui el moment 
en què van ser causades, ho són tant respecte a les meri-
tacions ordinàries com a les extraordinàries.

Secció 3a  NormeS aplicableS a altreS SiStemeS o règimS públicS 
de protecció Social

Article trenta-cinc. Sistemes o règims públics de protec-
ció social.

A tots els efectes previstos a l’article 37 d’aquesta Llei, 
s’entenen com a sistemes o règims públics de protecció 
social, a més del règim de classes passives de l’Estat i del 
sistema de Seguretat Social:

a) Els dels ens territorials.
b) La Mutualitat General de Funcionaris Civils de 

l’Estat, l’Institut Social de les Forces Armades, la Mutuali-
tat Nacional de Previsió de l’Administració Local i la Mutu-
alitat General Judicial.

c) Les mutualitats, monts de pietat o entitats de pre-
visió social que es financin en tot o en part amb recursos 
públics.

d) Les empreses o societats en les quals el capital 
correspongui a l’Estat, organismes autònoms o ens terri-
torials en més del 50 per 100 i mutualitats d’aquelles en 
les quals les aportacions directes dels associats o cau-
sants de la pensió no siguin autosuficients per a la cober-
tura de les prestacions als seus beneficiaris i en quantia 
proporcional al grau de suficiència de les esmentades 
aportacions.

Article trenta-sis. Increment i assenyalament inicial de 
pensions.

Durant 1986, el que disposen per a les pensions abo-
nades amb càrrec al crèdit de classes passives de l’Estat el 
número tres, lletra a), de l’article 28 d’aquesta Llei i l’arti-
cle 29 d’aquesta, és aplicable a tots els efectes d’actualit-
zació i d’assenyalament inicial de pensions abonables 
amb càrrec als règims o sistemes de protecció esmentats 
a l’article anterior.

Secció 4a  coNcurrèNcia de peNSioNS

Article trenta-set. Concurrència de pensions.

U. S’entén que hi ha concurrència de pensions quan 
un mateix beneficiari tingui reconegudes o sigui proce-
dent que li siguin determinades més d’una pensió del sis-
tema de Seguretat Social, classes passives de l’Estat, ens 
territorials o organismes, entitats, empreses o societats 
d’aquests esmentats en el precedent article 35.
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Set. Es fixa en 75.000 milions de pessetes el límit 
màxim fins al qual el Tresor públic respon subsidiàriament 
pels crèdits i avals concedits durant l’exercici de 1986, per 
les entitats de crèdit oficial, en virtut del que preveuen 
l’article 4 de la Llei 21/1982, de 9 de juny, i els articles 9 i 11 
de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre mesures de recon-
versió i reindustrialització.

Vuit. Es faculta el ministre d’Economia i Hisenda per 
determinar la comissió que ha de percebre el Tresor públic 
com a contraprestació del risc assumit en virtut dels crè-
dits i avals a què es refereix el paràgraf anterior.

L’esmentada comissió s’ha de fer efectiva en el 
moment de la constitució del crèdit avalat, i no pot sobre-
passar el 2 per 100 del total de l’esmentat crèdit. La comis-
sió té aplicació pressupostària.

Nou. El Govern ha de donar compte a les comissions 
de pressupostos del Congrés i del Senat de totes i cadas-
cuna de les autoritzacions que concedeixi, d’acord amb el 
que preveu el número dos d’aquest article.

CAPíToL II

Deute públic

Article quaranta. Límit i classe de l’autorització.

U. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del 
ministre d’Economia i Hisenda:

A) Emeti o contregui deute de l’Estat.
a) Deute de l’Estat, amortitzable, interior o exterior, 

segons raons de política econòmica, amb la finalitat de 
finançar les despeses autoritzades per aquesta Llei, fins a 
un límit màxim de 390.000 milions de pessetes. Quan 
pugui derivar-ne un cost inferior o una millora de l’estruc-
tura temporal del deute o de la seva càrrega financera, el 
límit ha de ser incrementat en el valor nominal de les 
amortitzacions anticipades de deute propi de l’Estat o 
assumit, que s’hagin fet durant l’exercici o que en el 
moment de creació del deute s’acordin, a l’empara del 
que disposen les respectives normes d’emissió o contra-
ctació.

b) La subscripció i transmissió del deute de l’Estat 
materialitzat en anotacions en compte no requereix la 
intervenció d’un fedatari públic. El Govern ha d’establir el 
règim aplicable al deute de l’Estat no materialitzat en títols 
valors.

El Ministeri d’Economia i Hisenda pot disposar que el 
deute de l’Estat estigui representat en títols valors o en 
qualsevol altre document, anotació o compte que formal-
ment la reconegui.

B) Incrementi el deute del Tresor en l’import neces-
sari per finançar fins a 600.000 milions de pessetes les 
despeses autoritzades en aquesta Llei. Aquest límit és 
efectiu a l’acabament de l’exercici. En cap moment, durant 
1986 el finançament net mitjançant pagarés pot excedir la 
xifra assenyalada per una quantia superior al valor nomi-
nal menys els interessos implícits dels pagarés en circula-
ció amb venciment anterior a l’1 de gener de 1987.

Els pagarés del Tresor poden estar representats en 
títols valors o mitjançant anotacions en compte i, tant en 
la seva subscripció com en la transmissió o negociació, 
no és necessària la intervenció d’un fedatari públic.

Els valors efectius, imports nominals menys interes-
sos implícits, de les emissions i amortitzacions d’aquest 
deute durant l’any es comptabilitzen transitòriament en 
un compte d’operacions del Tresor, el saldo del qual 
s’aplica al final de l’exercici als pressupostos de l’Estat, al 
capítol III del qual s’imputen al seu venciment els interes-
sos corresponents.

C) Determini les emissions de deute públic, dins del 
límit establert a l’apartat a), sigui quin sigui el termini 

el que resulti de sumar l’import de la pensió de classes 
passives originada en actes terroristes, revalorat, si s’es-
cau, al de les altres pensions, sempre que el resultat 
d’aquesta operació sigui igual o superior a 187.950 pesse-
tes mensuals íntegres.

TíToL III

De les operacions financeres

CAPíToL I

Avals

Article trenta-nou. Quantia i destinació d’aquests.

U. L’import dels avals a prestar per l’Estat durant 
l’exercici de 1986, per operacions de crèdit exterior de 
qualsevol naturalesa, no pot excedir els 75.000 milions de 
pessetes.

No s’imputa a aquest límit l’import dels avals que es 
prestin per motiu del refinançament o substitució d’ope-
racions de crèdit que impliquin cancel·lació d’avals anteri-
orment concedits.

Dos. S’autoritza la concessió de garanties per l’Estat 
durant l’exercici de 1986 als següents organismes o enti-
tats i pels imports que per a cadascun s’indiquen:

a) A l’Institut Nacional d’Indústria, quant a les obliga-
cions a emetre a l’interior durant 1986, per un import 
màxim de 50.000 milions de pessetes.

b) A la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, 
quant als crèdits a concertar a l’interior durant 1986, per 
un import màxim de 40.000 milions de pessetes.

Tres. S’autoritza l’Institut Nacional d’Indústria a pres-
tar avals en l’exercici de 1986, en relació amb les operaci-
ons de crèdit que concertin les societats mercantils, en el 
capital de les quals participa, fins a un límit màxim de 
200.000 milions de pessetes.

Quatre. S’autoritza l’Institut Nacional d’Hidrocarburs 
a prestar avals en l’exercici de 1986 i en relació amb les 
operacions de crèdit que concertin les societats mercan-
tils, en el capital de les quals participa, fins a un límit 
màxim de 15.000 milions de pessetes.

Cinc. S’autoritza l’Institut de Crèdit oficial a prestar 
avals a corporacions locals i comunitats autònomes uni-
provincials, en relació amb operacions de crèdit exterior 
concertades per finançar inversions durant l’exercici de 
1986, fins a un límit màxim global de 15.000 milions de 
pessetes.

En relació amb les comunitats autònomes uniprovin-
cials, la possibilitat d’autorització d’aval queda limitada al 
finançament de les inversions que estiguin a càrrec dels 
esmentats ens territorials com a subrogats en les compe-
tències i funcions de les diputacions provincials integra-
des en aquests.

Sis. La Societat Mixta de Segon Aval, establerta pel 
Reial decret 874/1981, de 10 d’abril, pot atorgar fiances, 
avals en forma solidària i subsidiària, i refiançament en 
suport de les petites i mitjanes empreses, tot això fins a 
un import màxim de 15.000 milions de pessetes sobre 
operacions de crèdit que a favor de les esmentades 
empreses siguin concertades a l’interior durant l’exercici 
de 1986.

L’Institut de Crèdit oficial ha de compensar la Societat 
Mixta de Segon Aval per les indemnitzacions que hagi fet 
efectives com a conseqüència dels avals prestats a les 
societats de garantia recíproca.

L’Estat ha de compensar l’Institut de Crèdit oficial dels 
menyscaptes que pateixi com a conseqüència del que 
estableix aquest número.
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l’Estat o del Tresor sobre l’autoritzada a les lletres A) i B) 
del número 1 d’aquest article. Aquests crèdits no meriten 
interès.

Sis. Es faculta el Govern perquè, a proposta del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, procedeixi, per raons de 
política monetària, a emetre deute de l’Estat i del Tresor, 
sobre l’autoritzat en els números u i cinc d’aquest article, 
en els imports que siguin necessaris per portar a terme 
aquella política. El producte de l’emissió de deute públic 
en virtut d’aquesta operació s’ha de comptabilitzar en un 
compte especial d’operacions del Tresor, el saldo del qual 
s’aplica a l’amortització d’aquest, i els seus interessos 
s’han d’imputar al capítol corresponent del pressupost de 
l’Estat.

CAPíToL III

Dotació i compensacions del Tresor al crèdit oficial

Article quaranta-u. Autoritzacions globals i casos especi-
als.

U. La dotació global del Tresor al crèdit oficial en 
l’exercici de 1986 pot assolir la xifra de 155.000 milions de 
pessetes, exclòs el Fons d’Ajuda al Desenvolupament.

La part de la dotació que no pugui ser coberta durant 
l’exercici mitjançant la col·locació de cèdules per a inver-
sions ha de ser finançada mitjançant avançaments del Tre-
sor.

A aquesta xifra se li ha d’afegir el producte del deute 
exterior de l’Estat, emès a l’empara de l’autorització con-
tinguda a l’article 41, E), d’aquesta Llei.

L’Estat assumeix els eventuals menyscaptes del Fons 
de Finançament Exterior d’Autopistes, administrat per 
l’Institut de Crèdit oficial.

Dos. A la dotació assenyalada al número anterior 
s’han d’afegir les quantitats que expressament aprovin 
les Corts Generals per a la concessió de crèdits de l’Estat 
espanyol a altres estats o institucions estrangeres, i l’exe-
cució es canalitza a través de l’Institut de Crèdit oficial.

Tres. La dotació al Fons d’Ajuda al Desenvolupament 
prevista a l’article 7 del Reial decret llei 16/1986, de 24 
d’agost, és de 20.000 milions de pessetes per a 1986. La 
instrumentació i l’administració de les operacions amb 
càrrec a aquest es realitzen per l’Institut de Crèdit oficial, 
amb comptabilització separada de la resta de les seves 
operacions.

Quatre. La dotació per al préstec del Regne d’Espa-
nya al Regne del Marroc, establerta per la Llei 13/1984, de 
9 de maig, s’afegeix en la part no utilitzada a la dotació 
global del Tresor per a 1986, que pot ser ampliada fins al 
límit necessari, en funció de la variació de la cotització de 
la pesseta davant del dòlar EUA, en instrumentar-se l’es-
mentada operació de préstec.

Cinc. L’Estat ha de compensar l’Institut de Crèdit ofi-
cial per les pèrdues que el 1986 origini la subvenció esta-
blerta pel Reial decret llei 6/1982, de 2 d’abril, per al finan-
çament de crèdits a l’exportació concedits el 1982 per un 
import de 80.000 milions de pessetes.

Sis. L’Estat ha de compensar l’Institut de Crèdit ofi-
cial per les pèrdues que durant 1986 s’originin per les 
quantitats que, superant els 70.000 milions de pessetes 
durant els anys 1983 i 1984 i els 100.000 milions el 1985, es 
van destinar al finançament del crèdit a l’exportació, 
segons les lleis de pressupostos per a 1983, 1984 i 1985, 
respectivament.

Set. L’Estat ha de dotar l’Institut de Crèdit oficial per 
les quantitats anticipades per al pagament de la subven-
ció establerta per a les diferències de cost i rendiment a 
les institucions financeres de la Llei 11/1983, de 16 d’agost, 
de mesures financeres d’estímul a l’exportació.

d’amortització, els títols representatius del qual gaudei-
xen dels avantatges inherents als títols de cotització qua-
lificada, a l’efecte de ser aptes per donar dret a beneficis 
fiscals. Les emissions de deute del Tresor mantenen les 
seves característiques de valors no aptes per donar dret a 
desgravacions fiscals.

D) Emeti cèdules per a inversions fins a un límit de 
305.000 milions de pessetes per finançar la dotació del 
Tresor al crèdit oficial i atendre els reemborsaments de 
cèdules, de conformitat amb el que estableixen els res-
pectius quadres d’amortització.

E) Emeti o contregui deute exterior, per un import 
màxim de 30.000 milions de pessetes, amb la finalitat de 
dotar el Fons de Finançament Exterior d’Autopistes esta-
blert per la Llei 44/1983, de 28 de desembre, de pressu-
postos generals de l’Estat per a 1984.

F) Contregui deute exterior en aplicació del Tractat 
d’amistat i cooperació entre Espanya i els Estats Units 
d’Amèrica de 24 de gener de 1976, i de l’Acord comple-
mentari número 7 d’aquest, i de la seva pròrroga, per un 
import màxim igual al contravalor en pessetes de 1.332 
dòlars, així com en aplicació del Conveni d’amistat, 
defensa i cooperació amb els Estats Units d’Amèrica, de 
juliol de 1982, per un import màxim igual al contravalor 
en pessetes de 1.129.440.330,17 dòlars.

Dos. S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda 
perquè, per ell mateix o per delegació:

A) Assenyali el tipus d’interès, condicions, beneficis 
fiscals legalment establerts i altres característiques de les 
operacions d’endeutament assenyalades a les lletres A), 
E) i F) del número anterior, i formalitzi, si s’escau, en 
representació de l’Estat aquestes operacions.

B) Procedeixi al reemborsament anticipat d’operaci-
ons de deute, quan la situació del mercat i altres circums-
tàncies ho aconsellin, i s’habiliten a aquest efecte els cor-
responents crèdits a la secció de deute públic.

C) Concerti operacions d’intercanvi financer vincula-
des a operacions de deute, o a operacions de crèdit o 
d’ajust recíproc d’interès, o bé existents, o bé contretes en 
virtut d’aquesta Llei, amb la finalitat d’obtenir un menor 
cost financer o una millor distribució de la càrrega finan-
cera o prevenir els possibles efectes adversos derivats de 
les fluctuacions en les condicions dels mercats.

Tres. S’autoritza els organismes que figuren a l’an-
nex II d’aquesta Llei, per una xifra total de 338.990.381.000 
pessetes, a concertar, durant 1986, operacions de crèdit 
per l’import respectiu que en l’esmentat annex s’indica, i 
en els supòsits previstos a les lletres B i C del número 2 
d’aquest article, poden refinançar, modificar i/o substituir 
operacions de crèdit concertades en exercicis anteriors, 
concertar operacions d’intercanvi financer o procedir al 
reemborsament anticipat d’operacions de crèdit sempre 
que ho autoritzi el Govern, a proposta del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda, amb habilitació, si s’escau, dels corres-
ponents crèdits en el pressupost respectiu.

Quatre. El Govern ha de donar compte a les comissi-
ons de pressupostos del Congrés i del Senat de totes i 
cadascuna de les autoritzacions de crèdit realitzades a 
l’empara del que contenen els números u i dos d’aquest 
article.

Cinc. El crèdit concedit pel Banc d’Espanya al Tresor 
públic durant l’exercici de 1985 es consolida per la mateixa 
quantia en un crèdit del Banc al Tresor, de la naturalesa 
prevista a l’article 21 del Decret llei 18/1962, de 7 de juny.

El Tresor públic, per atendre les seves necessitats 
financeres durant l’exercici de 1986, pot disposar de crè-
dits del Banc d’Espanya fins al límit màxim del 12 per 100 
de les despeses autoritzades en aquesta Llei de pressu-
postos, i es faculta el Govern perquè, a proposta del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, substitueixi disposicions 
sobre aquest crèdit per una emissió més gran de deute de 
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Les altres cooperatives tributen al tipus del 18 per 100. 
L’esmentat tipus no és aplicable als beneficis procedents 
d’activitats realitzades per cooperatives no previstes a la 
normativa sobre cooperació o en els estatuts autoritzats, 
als quals s’aplica el tipus general.

c) Les entitats a què es refereix l’epígraf e) de 
l’apartat u i de l’apartat dos de l’article 5 d’aquesta Llei 
tributen al tipus del 18 per 100.

Aquest tipus no afecta els rendiments que hagin estat 
objecte de retenció, que limiten la seva tributació, quant a 
ells, a la quantia d’aquesta.

Dos. Les entitats no residents en el territori el espa-
nyol que, sense mediació d’establiment permanent en 
aquest, obtinguin rendes sotmeses a tributació, resulten 
gravades d’acord amb el que estableix l’article 17 de la 
Llei 5/1983, de 29 de juny.

Els tipus de gravamen són els següents:
a) El 18 per 100, amb caràcter general, quan es tracti 

de rendiments, aplicant-se sobre les quanties íntegres 
meritades.

En els casos de prestacions de serveis, assistència tèc-
nica, despeses d’instal·lació i muntatge, derivades de 
contractes d’enginyeria i, en general, d’explotacions eco-
nòmiques, realitzades a Espanya sense establiment per-
manent, el subjecte passiu ha d’aplicar el tipus del 18 per 
100 a la diferència entre els ingressos íntegres i les despe-
ses del personal i d’aprovisionament de materials incor-
porats a les obres o treballs.

b) El 12 per 100 quan es tracti d’imports satisfets a la 
seva societat matriu o dominant per les societats espa-
nyoles vinculades, en contraprestació dels serveis de 
suport de gestió rebuts, mentre figurin establerts contrac-
tualment i es corresponguin amb la utilització efectiva 
dels esmentats serveis.

El mateix criteri s’aplica en relació amb les despeses 
generals imputades a què es refereix l’article 13 d’aquesta 
Llei, quant a la seva consideració com a renda obtinguda per 
la casa matriu sense mediació d’establiment permanent.

c) El 8 per 100 quan es tracti de rendiments derivats 
d’arrendament o utilització en el territori espanyol de pel-
lícules i produccions cinematogràfiques per a la seva 
explotació comercial o la seva utilització en campanyes 
publicitàries.

d) El 35 per 100 quan es tracti d’increments de patri-
moni, obtinguts per no residents, i hi són aplicables les 
normes de determinació de la base imposable contingu-
des en el règim general d’obligació personal».

Article quaranta-sis. Deduccions per inversions

Amb efectes per als exercicis que s’iniciïn dins de 
1986, l’article 26 de la Llei de l’impost sobre societats 
queda redactat de la manera següent:

«U. Els subjectes passius poden deduir de la quota 
líquida, resultant de minorar la quota íntegra en l’import 
de les deduccions per doble imposició i, si s’escau, les 
bonificacions a què es refereix l’article 25 d’aquesta Llei, 
el 15 per 100 de l’import de les inversions que efectiva-
ment realitzin en:

a) Actius fixos materials nous, sense que es conside-
rin com a tals els terrenys.

b) L’edició de llibres i la producció cinematogràfica 
que permetin la confecció d’un suport físic, previ a la seva 
reproducció industrial seriada.

c) La creació de sucursals o establiments perma-
nents a l’estranger, així com l’adquisició de participacions 
de societats estrangeres o constitució de filials directa-
ment relacionades amb l’activitat exportadora, sempre 
que la participació sigui com a mínim del 25 per 100 del 
capital social de la filial.

CAPíToL IV

Límit de circulació de moneda metàl·lica

Article quaranta-dos. Límit de circulació de moneda 
metàl·lica.

L’import màxim de la moneda metàl·lica en circulació 
durant l’exercici de 1986 es fixa en 225.000 milions de 
pessetes.

TíToL IV

Normes tributàries

CAPíToL I 

Impostos directes

Secció 1a  impoSt Sobre la reNda de leS perSoNeS fíSiqueS

Article quaranta-tres. Tipus de gravamen per a persones 
físiques no residents.

Les persones físiques no residents en el territori espa-
nyol que sense mediació d’establiment permanent en 
aquest territori obtinguin rendiments sotmesos a tributa-
ció per obligació real per l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, resulten gravades d’acord amb el que 
disposa l’article 17 de la Llei 5/1983, de 29 de juny.

Els tipus a què fan referència les lletres a) i c) de l’apartat 
u de l’esmentat article són, respectivament, del 18 i el 8 per 
100. En conseqüència, el tipus del 16 per 100 recollit a l’apar-
tat dos de l’esmentat article passa a ser del 18 per 100.

Article quaranta-quatre. Obligació de declarar.

Amb vigència exclusiva per a l’exercici de 1986, l’apar-
tat u de l’article 34 de la Llei 44/1978, de 8 de setembre, 
queda redactat de la manera següent:

«Estan obligats a presentar declaració:
U. Els subjectes passius que obtinguin rendiments 

sotmesos a l’impost en les condicions que s’estableixin 
per reglament. No obstant això, no estan obligats a decla-
rar els subjectes passius que tinguin ingressos bruts infe-
riors a 500.000 pessetes anuals, i es computen, si s’escau, 
tots els ingressos de la unitat familiar. A aquests efectes, 
no es computen els rendiments de l’habitatge propi que 
constitueixi residència habitual del contribuent o, si s’es-
cau, de l’habitatge familiar».

Secció 2a  impoSt Sobre SocietatS

Article quaranta-cinc. Tipus de gravamen en l’impost 
sobre societats.

L’article 23 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de 
l’impost sobre societats, queda redactat de la manera 
següent:

«U. Els tipus de gravamen aplicables a l’impost sobre 
societats, per als exercicis que s’iniciïn dins de 1986, són 
els següents:

a) Amb caràcter general, el 35 per 100, aplicat sobre 
la base imposable quan resulti positiva.

Aquest tipus resulta igualment aplicable a les caixes 
d’estalvis.

b) Les caixes rurals, mútues d’assegurances gene-
rals, cooperatives de crèdit i societats de garantia recí-
proca, tributen al tipus del 26 per 100.
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llocs de treball ha de tenir en compte la situació conjunta 
de les empreses relacionades.

Quarta. Una mateixa inversió no pot donar lloc a 
l’aplicació de la deducció en més d’una empresa.

Cinquena. Es poden acollir a la deducció per inversi-
ons en actius fixos materials nous les adquisicions realit-
zades en règim d’arrendament financer, sempre que l’ar-
rendament es comprometi a exercir l’opció de compra en 
l’exercici en què tingui lloc la incorporació de l’element.

Sisena. El còmput dels terminis per a l’aplicació de 
la deducció per inversions es pot diferir fins al primer 
exercici, dins del període de prescripció, en què es donin 
resultats positius, en els casos següents:

a) En les empreses de nova creació.
b) En les empreses acollides a plans oficials de 

reconversió industrial, durant la vigència d’aquests.
c) En les empreses amb pèrdues d’exercicis anteri-

ors que sanegin aquestes mitjançant l’aportació efectiva 
de nous recursos, sense que es consideri com a tal la sim-
ple aplicació o capitalització de reserves. 

Set. Els bancs industrials poden deduir de la quota la 
quantitat que resulti d’aplicar el tipus de gravamen al 95 
per 100 dels increments del patrimoni que obtinguin per 
alienació de les accions de les societats en què participin 
quan l’esmentada alienació tingui lloc dins el termini de 
vuit anys, a partir de la seva adquisició, sempre que l’in-
crement es reinverteixi íntegrament dins el mateix exer-
cici en la subscripció d’accions. Aquesta deducció s’aplica 
al 75 per 100 si l’alienació té lloc dins del novè any; al 50 
per 100 si es realitza en el desè, i al 25 per 100, l’onzè any, 
a partir del qual no s’aplica cap deducció.

L’import de les accions objecte de la reinversió tributà-
ria per aquest impost en l’exercici en què s’alienin, sem-
pre que no es reinverteixin dins el mateix exercici. Aquesta 
norma és aplicable a les successives alienacions de les 
accions en què apareguin materialitzades les inversions 
acollides a aquesta deducció.

Vuit. El que disposa el número anterior també és 
aplicable a les societats que tinguin per objecte exclusiu 
la promoció o el foment d’empreses mitjançant la partici-
pació temporal en el seu capital.

Nou. Les societats que realitzin inversions a l’estran-
ger per a l’explotació d’hidrocarburs, a través de societats 
participades, poden deduir la més baixa de les quantitats 
següents:

a) El 100 per 100 de la part imputable a la societat 
espanyola, en funció del seu grau de participació, de l’im-
port efectiu satisfet per l’esmentada interposada per raó 
de gravamen de naturalesa idèntica o anàloga a l’impost 
sobre societats.

b) L’import de la quota que a Espanya correspondria 
pagar per les rendes imputables a la societat espanyola, 
atenent igualment el seu grau de participació, si s’ha 
obtingut en el territori espanyol.

És requisit imprescindible, per a l’aplicació d’aquesta 
deducció, la inclusió a la base imposable de l’impost 
satisfet a l’estranger, en la quantia fixada a l’apartat a) 
precedent.»

Article quaranta-set. Pagament a compte de l’impost 
sobre societats.

U. Durant el mes d’octubre de 1986, els subjectes 
passius de l’impost sobre societats per obligació perso-
nal, així com els establiments permanents d’entitats no 
residents a Espanya, han de fer un pagament anticipat, a 
càrrec de la corresponent liquidació de l’exercici en curs, 
del 30 per 100 de la quota a ingressar corresponent a l’úl-
tim exercici tancat i els comptes anuals del qual s’hagin 
hagut d’aprovar amb anterioritat a l’1 d’octubre de 1986, o 

d) La satisfacció a l’estranger de les despeses de 
propaganda i de publicitat de projecció extraanual per al 
llançament de productes, obertura i prospecció de mer-
cats i les de concurrència a fires, exposicions i altres mani-
festacions anàlogues, incloent-hi, en aquest cas, les cele-
brades a Espanya amb caràcter internacional.

e) Programes d’investigació i desenvolupament de 
nous productes o procediments industrials, excloent-ne 
qualsevol tipus de despesa en aquests conceptes no acti-
vables.

f) Béns que estiguin inscrits en el Registre general de 
béns d’interès cultural, d’acord amb el que preveu l’article 
69, dos, de la Llei 13/1985, de 25 de juny, del patrimoni 
històric espanyol. A aquests efectes, s’inclouen com a 
inversions les despeses activables previstes a l’article 71 
de l’esmentada norma.

Dos. Són requisits per al gaudi de la deducció per 
inversions:

a) Que es comptabilitzin dins de l’immobilitzat les 
quantitats invertides, excepte per a la lletra d) del número 
anterior.

b) Quan es tracti d’actius fixos nous, que els ele-
ments romanguin en funcionament en l’empresa del 
mateix subjecte passiu durant cinc anys, com a mínim.

Tres. Així mateix, és aplicable la deducció de 500.000 
pessetes per cada persona i any d’increment de la mitjana 
de plantilla experimentat durant el primer exercici iniciat 
el 1986, respecte a la plantilla mitjana de l’exercici imme-
diatament anterior.

Per al càlcul de l’increment de la mitjana de plantilla 
es computen persona i any, desenvolupant jornada com-
pleta, en els termes que disposa la legislació laboral.

Quatre. Les deduccions per inversions procedents 
de règims anteriors s’apliquen respectant el límit sobre 
quota líquida preestablert en les seves respectives nor-
matives.

Practicades aquestes deduccions, es poden minorar les 
deduccions per les inversions assenyalades en el número u 
d’aquest article, sempre que no s’excedeixi un límit con-
junt del 25 per 100 de la quota líquida de l’exercici.

A continuació, si s’escau, s’han de practicar les deduc-
cions que s’apliquen sense límit, sobre quota líquida deri-
vades de règims anteriors.

Finalment s’ha de practicar la deducció per creació de 
llocs de treball regulada en el número tres d’aquest arti-
cle. Aquesta deducció pot absorbir la totalitat de la quota 
líquida restant.

Cinc. Les deduccions per inversions i creació de llocs 
de treball assenyalades en els números u i tres d’aquest 
article, no practicades per insuficiència de quota líquida, 
es poden computar en els quatre exercicis següents.

Sis. En l’aplicació de la deducció per inversions s’han 
d’observar les regles següents:

Primera. Forma part de la base de la deducció la 
totalitat de la contraprestació convinguda, amb exclusió 
dels interessos i dels impostos estatals indirectes, així 
com els seus recàrrecs, que afectin l’adquisició.

Segona. La base de la deducció no pot resultar supe-
rior al preu que hauria estat acordat en condicions nor-
mals de mercat entre subjectes independents en les ope-
racions realitzades:

a) Entre societats integrants d’un mateix grup con-
solidat a efectes fiscals.

b) Entre una societat transparent i els seus socis.
c) Entre una societat i persones o entitats que tin-

guin una vinculació de, com a mínim, el 25 per 100.

Tercera. En els casos a què es refereix la regla ante-
rior, el càlcul de la base de les deduccions per creació de 
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en què tinguin lloc, llevat de les variacions per transmissi-
ons de domini que no produeixin alteracions de quota tri-
butària, que tenen efectes en l’exercici econòmic següent 
al de la seva declaració.

Article cinquanta. Llicències fiscals 

U. A partir de l’1 de gener de 1986 s’eleven a un 10 
per 100 les quotes per a les llicències fiscals d’activitats 
comercials i industrials i de professionals i artistes, vigents 
el 31 de desembre de 1985.

La quota mínima de la llicència fiscal d’activitats 
comercials i industrials és per a 1986 de 3.960 pessetes.

La quota mínima de la llicència fiscal d’activitats pro-
fessionals i d’artistes és per a 1986 de 6.600 pessetes.

Dos. El Govern ha d’aprovar, abans de l’1 d’abril de 
1986, el nou text de les tarifes de llicències fiscals, ajusta-
des als increments establerts per la Llei 50/1984 i per 
aquesta Llei.

Article cinquanta-u. Altres impostos locals

U. A partir de l’1 de gener de 1986, i als efectes de 
l’impost sobre la radicació, es modifiquen les escales de 
coeficients correctors en funció de les noves quotes per a 
les llicències fiscals d’activitats comercials i industrials i 
de professionals i artistes resultants de l’increment del 10 
per 100 que estableix aquesta Llei.

Dos. La quota de l’impost municipal de radicació, 
regulada per l’article 67 del Reial decret 3250/1976, es cal-
cula multiplicant la superfície determinada com a base 
imposable per una quantitat fixa per metre quadrat, que 
no pot excedir les 80 pessetes per als carrers de categoria 
inferior, i s’incrementa per a cada una de les vies de cate-
goria superior en un 50 per 100, com a màxim, el tipus 
corresponent a les de categoria immediatament inferior.

Tres. Les quotes de l’impost municipal sobre la cir-
culació de vehicles són les que resultin d’aplicar un incre-
ment del 8 per 100 a les que en les respectives corporaci-
ons hagin estat en vigor durant l’exercici de 1985, llevat 
que l’ajuntament n’hagi acordat un increment superior 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta norma.

Quatre. L’import de la quota de l’impost municipal 
sobre circulació de vehicles es pot prorratejar per trimes-
tres naturals en els casos de matriculació, transferència o 
baixa del vehicle.

CAPíToL II

Impostos indirectes

Article cinquanta-dos. Impostos sobre transmissions 
patrimonials.

U. Durant 1986 se segueix aplicant el tipus impositiu 
del 6 per 100 a les transmissions de béns immobles, així 
com les transmissions i cessions dels drets reals que recai-
guin sobre aquests, excepte els drets reals de garantia.

Dos. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei en queden 
exemptes les transmissions de vehicles usats amb motor 
mecànic per circular per carretera.

Article cinquanta-tres. Impost sobre el valor afegit.

U. Durant els sis primers mesos de l’any 1986, es 
poden formular a l’Administració tributària consultes vin-
culants sobre l’aplicació de l’impost sobre el valor afegit, 
en les condicions i amb els requisits que s’indiquen a con-
tinuació.

Primer. Les consultes s’han de formular per escrit 
davant la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda.

en què el termini de presentació de la declaració de l’im-
post finalitzi en l’esmentada data.

Dos. Quan l’últim exercici tancat a què fa referència 
el número anterior sigui d’una durada inferior a un any, 
també s’ha de considerar la quota corresponent a l’exer-
cici o exercicis anteriors, en la part que sigui proporcional, 
fins a incloure un període de dotze mesos.

Tres. El pagament del compte a què es refereix el pre-
sent article té la consideració de deute tributari, als efectes 
d’aplicació de les sancions corresponents a les infraccions 
tributàries i de liquidació d’interessos de demora, en els 
supòsits de falta de declaració o ingrés d’aquest.

La quantia del pagament a compte s’acumula a la de 
les retencions efectivament suportades pel subjecte pas-
siu, a efectes del càlcul de la quota final a ingressar o a 
tornar, a la primera declaració que correspongui presen-
tar a partir de l’1 de gener de 1987.

Article quaranta-vuit. Retencions a compte del capital 
mobiliari.

El tipus de retenció a compte sobre els rendiments del 
capital mobiliari en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i en l’impost sobre societats és del 18 per 100.

Aquest tipus general de retenció no afecta aquells ren-
diments de capital mobiliari en què el tipus o tipus espe-
cífics s’estableixin per norma expressa.

Secció 3a  impoStoS localS

Article quaranta-nou. Contribució territorial urbana.

U. Amb efectes de l’1 de gener de 1986 fins que no es 
procedeixi a la revisió prevista a l’article 3 del Reial decret 
llei 11/1979, de 20 de juliol, i amb referència exclusiva als 
valors no revisats, o a aquells revisats que hagin regit 
durant més de tres anys, s’actualitzen els valors cadas-
trals de la contribució territorial urbana, en tots els béns 
d’aquesta naturalesa, aplicant el coeficient 1,20 als resul-
tants de l’actualització disposada a l’article 38.1 de la Llei 
44/1983, de 28 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1984, incloent-hi els terrenys sense edificar.

Dos. Aquests valors tenen plena eficàcia el 1986 i 
exercicis posteriors, en relació amb l’impost extraordinari 
sobre el patrimoni de les persones físiques.

Tres. El 1986, la renda cadastral dels béns de natura-
lesa urbana és, sense cap excepció, el 4 per 100 del seu 
respectiu valor cadastral, tant si es tracta de riquesa revi-
sada com no revisada.

Quatre. En els casos de béns urbans arrendats, la 
part de la contribució territorial urbana que correspongui 
a la diferència entre la renda cadastral determinada al 4 
per 100 del corresponent valor cadastral i la renda legal o 
administrativa exigible, si s’escau, la pot repercutir l’ar-
rendador a l’inquilí o arrendatari en la forma regulada a 
les disposicions vigents i sense cap excepció per raó de la 
data de contracte.

Cinc. Als municipis els valors cadastrals dels quals 
hagin estat revisats i igualment en aquells altres els valors 
cadastrals dels quals siguin actualitzats de conformitat 
amb el coeficient 1,20 a què es refereix l’apartat u prece-
dent, els ajuntaments respectius poden acordar el tipus 
de gravamen per contribució territorial urbana conforme 
permet l’article 13 de la Llei 24/1983, de 21 de desembre, 
dins el primer trimestre natural en què siguin aplicables 
els nous valors cadastrals i les bases imposables que en 
resultin en un cas o en l’altre.

Sis. La contribució territorial urbana es merita el pri-
mer dia del període impositiu.

Set. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
Vuit. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic 

que es produeixin en els béns de naturalesa urbana tenen 
efectivitat a partir del semestre natural següent a aquell 
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c) Subministrament de combustible o lubricant:

Pessetes litre

Gasolina d’aviació  ...................................... 0,526
Querosè  ....................................................... 0,309
oli  ................................................................. 0,526

d) Aparcament vigilat de vehicles:
Automòbils: dues primeres hores, 60 pessetes; cada 

hora següent, 45 pessetes; màxim per vint-i-quatre hores, 
310 pessetes.

Autobusos: 350 pessetes per dia o fracció.
Motocicletes: 50 pessetes per dia o fracció.

e) Sortida de viatgers en tràfic internacional: 580 
pessetes/viatger.

Quatre. El tipus impositiu de la taxa prevista a la lle-
tra b) del número 5 de l’article 10 de la Llei 15/1980, de 22 
d’abril, s’eleva a 0,60 per 100 del valor de la producció 
trimestral de la instal·lació, calculat en funció del preu 
mitjà d’aquesta durant aquest període.

El tribut es merita trimestralment i l’ha d’autoliquidar 
el subjecte passiu durant el mes següent a cada trimestre 
vençut.

TíToL V

Dels ens territorials

CAPíToL I

Corporacions locals

Article cinquanta-cinc. Participació dels municipis en els 
impostos de l’Estat.

U. Per a l’exercici de 1986 es fixa en 275.044 milions 
de pessetes la participació dels ajuntaments en la recapta-
ció líquida que l’Estat obtingui pels conceptes tributaris 
no susceptibles de cessió a les comunitats autònomes 
inclosos en els capítols I i II del pressupost d’ingressos de 
l’Estat.

Dos. L’import de la participació a què es refereix el 
número anterior s’ha d’ingressar en el Fons Nacional de 
Cooperació Municipal i es distribueix de la manera 
següent:

A) La quantitat de 267.678 milions de pessetes es dis-
tribueix entre tots els ajuntaments, d’acord amb els crite-
ris següents:

Primer. A Madrid i Barcelona se’ls assigna una xifra 
igual a la participació definitiva en el Fons Nacional de 
Cooperació Municipal de cadascun d’aquests per l’exer-
cici de 1985, incrementat un 2,5 per 100.

Els ajuntaments que, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 25 de la Llei 5/1983, de 29 de juny, sobre mesures 
urgents en matèria pressupostària, financera i tributària, 
hagin estat compensats en exercicis anteriors com a 
resultat de la minoració d’ingressos per l’aplicació de les 
noves tarifes de llicència fiscal d’activitats comercials i 
industrials, perceben la mateixa compensació en l’exer-
cici de 1986 que l’establerta per a l’exercici de 1984.

Es reconeix a l’Ajuntament de València una participació 
extraordinària el 1986, com a compensació pels ingressos 
que deixi de percebre en l’esmentat any per la supressió 
dels recursos extraordinaris a què es refereix l’apartat t) de 
la disposició final segona de la Llei 39/1985, de 2 d’agost, 
de l’impost sobre el valor afegit, com a conseqüència de 
l’entrada en vigor d’aquest. L’import de la compensació és 

Segon. Les consultes les poden formular exclusiva-
ment organitzacions o entitats legalment reconegudes de 
naturalesa sindical, col·legis professionals, cambres ofici-
als, organitzacions patronals i les federacions que, si s’es-
cau, agrupin els anteriors.

Tercer. Les consultes han de tractar necessàriament 
sobre qüestions impositives que afectin amb generalitat 
els membres o associats de les anteriors.

L’Administració pot rebutjar les consultes que no reunei-
xin els requisits a què es refereixen els apartats anteriors.

Dos. La presentació de la consulta davant l’Adminis-
tració no interromp els terminis per al compliment de les 
obligacions tributàries.

Tres. La Direcció General de Tributs ha de contestar 
les consultes que es formulin en els termes anteriors, mit-
jançant una resolució, que s’ha de comunicar per escrit a 
l’entitat consultant i s’ha de publicar en el «Butlletí oficial 
del Ministeri d’Economia i Hisenda».

Quatre. Contra la resposta a la consulta no es pot 
establir cap recurs, sense perjudici que posteriorment es 
puguin interposar contra l’acte o actes administratius 
basats en aquesta.

CAPíToL III

Altres tributs

Article cinquanta-quatre. Taxes i tributs parafiscals

U. Es prorroga per a 1986 l’aplicació del que pre-
veuen el número 1 de l’article 35 de la Llei 9/1983, de 3 
de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 
1983, i el número 2 de l’article 67 de la Llei 50/1984, de 
30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 
per a 1985.

Dos. S’eleven per a 1986 els tipus de quantia fixa de 
les taxes i tributs parafiscals de la Hisenda estatal, i els 
drets d’emmagatzematge, fins a la quantitat que resulti de 
l’aplicació del coeficient de l’1,10 a la quantia que resulti 
exigible el 1985. Per determinar la quantia exigible el 1985 
s’ha de tenir en compte el que disposen els números 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8 i 9 de l’article 67 i l’article 68 de la Llei 50/1984, 
de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 
per a 1985.

S’exceptuen d’aquesta elevació les taxes i tributs 
parafiscals que, en virtut de normativa específica, hagin 
estat objecte d’actualització durant 1985.

Es consideren tipus fixos els que no es determinin per 
un percentatge de la base o aquesta no es valori en uni-
tats monetàries.

Tres. Fent ús del que estableix la disposició final pri-
mera de la Llei 15/1979, de 2 d’octubre, sobre drets aero-
portuaris dels aeroports nacionals, es revisen els tipus de 
gravamen de les taxes fixades en aquesta i modificades 
per l’article 67 de la Llei de pressupostos generals de l’Es-
tat per a 1985, i queden fixades, amb efectes de l’1 d’abril 
de 1986, les quanties següents:

a) Aterratges:
– Porció de pes compresa entre 0 i 10 tones mètriques: 

545 pessetes per tona mètrica.
– Porció de pes compresa entre 11 i 100 tones mètri-

ques: 5.450 pessetes més 624 pessetes per tona mètrica 
que passi de les 10 tones mètriques.

– Porció de pes de 101 tones mètriques d’ara enda-
vant: 61.600 pessetes més 701 pessetes per tona mètrica 
que passi de les 100 tones mètriques.

b) Establiments:
El tipus de gravamen és el 10 per 100 dels drets d’ater-

ratge per dia o fracció de temps superior a sis hores.
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politana de Barcelona o a l’Àrea Metropolitana de Madrid, 
els serveis de transport públic urbà de superfície dels 
quals hagin resultat dèficit per 1984, en proporció directa 
a l’esmentat dèficit o, si s’escau, a la subvenció que hagi 
estat obligada a atorgar la Corporació.

Tres. La participació dels ajuntaments del País Basc, 
a través del Fons Nacional de Cooperació Municipal, en 
els tributs de l’Estat no concertats, es regeix pel que dis-
posa l’article 46 de la Llei 12/1981, de 13 de maig, de Con-
cert econòmic.

Quatre. Els ajuntaments canaris participen en el Fons 
Nacional de Cooperació Municipal, de conformitat amb el 
que estableix l’article 28 de la Llei 30/1972, de 22 de juliol, 
sobre règim econòmic fiscal de les Canàries. El percen-
tatge de participació en el capítol II dels ingressos de l’Es-
tat no susceptibles de cessió a les comunitats autònomes 
per a 1986 no ha de ser inferior al 25 per 100.

Cinc. La participació dels ajuntaments de Navarra a 
través del Fons Nacional de Cooperació Municipal en els 
tributs de l’Estat es fixa en el marc del Conveni econòmic.

Article cinquanta-sis. Participació de les diputacions pro-
vincials i cabildos insulars en els impostos de l’Estat.

U. Per a l’exercici de 1986, es fixa en la quantitat de 
17.161 milions de pessetes la participació de les diputaci-
ons provincials i cabildos insulars en la recaptació líquida 
que l’Estat obtingui pels conceptes tributaris no suscepti-
bles de cessió a les comunitats autònomes, i inclosos en 
els capítols I i II del pressupost d’ingressos de l’Estat.

Dos. La participació establerta en el número u 
d’aquest article es distribueix entre les diputacions i cabil-
dos insulars en proporció al nombre d’habitants de dret 
de la respectiva província o illa, segons correspongui.

Tres. La participació de les diputacions forals del País 
Basc en els tributs de l’Estat no concertats es regeix pel 
que disposa l’article 45 de la Llei 12/1981, de 13 de maig, 
de Concert econòmic.

Quatre. Als efectes de determinar la quantitat a per-
cebre pels cabildos insulars de les províncies de Santa 
Cruz de Tenerife i Las Palmas, se segueix el mateix criteri 
que s’estableix per als municipis de l’arxipèlag en relació 
amb el Fons Nacional de Cooperació Municipal.

Cinc. Els ajuntaments de Ceuta i Melilla participen 
en la distribució com si es tractés de diputacions provinci-
als, en proporció al nombre d’habitants de dret del muni-
cipi respectiu.

Sis. S’estableix una participació extraordinària de 
les diputacions provincials en els ingressos de l’Estat, 
compensatòria dels ingressos que deixin de percebre el 
1986 per la supressió del cànon sobre la producció d’ener-
gia elèctrica i dels recàrrecs provincials a l’impost sobre el 
tràfic de les empreses i en els impostos especials de fabri-
cació com a conseqüència de la implantació de l’impost 
sobre el valor afegit.

La quantia de la compensació per a cada diputació 
provincial és igual a les tres quartes parts de la quantitat 
total que percebi pels esmentats conceptes el 1985.

Article cinquanta-set. Lliuraments a compte i liquidaci-
ons definitives de les participacions.

U. Les participacions en els ingressos de l’Estat a 
què es refereix la lletra A) del número dos de l’article 55, 
excepte les compensacions per minoració o supressió 
d’ingressos, i l’article 56, són abonades a les entitats locals 
mitjançant lliuraments trimestrals a compte per un import 
total, cadascun d’ells, de la quarta part del 90 per 100 de 
les quantitats assenyalades a les esmentades normes. 
Excepcionalment, els lliuraments a compte als ajunta-
ments corresponents als trimestres primer i segon de 
l’exercici són iguals per a cadascun d’ells als abonats l’úl-
tim trimestre de l’any anterior.

igual a les tres quartes parts del total que l’esmentada cor-
poració percebi el 1985 per aquells recursos.

Segon. La quantitat restant fins a 267.678 milions de 
pessetes es distribueix entre els ajuntaments, exclosos 
Madrid i Barcelona, d’acord amb els criteris següents:

a) El 70 per 100 en funció del nombre d’habitants de 
dret de cada municipi, segons el padró municipal corres-
ponent a l’exercici de 1986, ponderat pels següents coefi-
cients multiplicadors, segons estrats de població.

Grups Nombre d’habitants Coeficient

1 De més de 500.000  ............................ 1,85
2 De 100.001 a 500.000  ......................... 1,50
3 De 20.001 a 100.000  ........................... 1,30
4 De 5.001 a 20.000  ............................... 1,15
5 Que no excedeixi els 5.000  ............... 1,00

b) El 25 per 100, igualment, en funció del nombre 
d’habitants de dret, però ponderat d’acord amb l’esforç 
fiscal mitjà de cada municipi en l’exercici immediatament 
anterior.

A aquests efectes, s’entén per esforç fiscal mitjà la 
recaptació líquida per habitant obtinguda pels conceptes 
tributaris inclosos en els capítols I i II i per les taxes per 
prestació de serveis de recollida d’escombraries i clave-
gueram del pressupost d’ingressos de l’entitat municipal 
corresponent o, si s’escau, per les tarifes recaptades per 
l’entitat gestora del servei en l’exercici de 1985.

c) El 5 per 100 restant, en funció del nombre d’uni-
tats escolars d’educació general bàsica, preescolar i espe-
cial existents en centres públics en què els immobles per-
tanyin als ajuntaments, o en atenció a les despeses de 
conservació i manteniment que han d’anar a càrrec dels 
ajuntaments. Amb aquesta finalitat s’han de tenir en 
compte les unitats escolars en funcionament al final de 
l’any 1985.

B) La quantitat de 366.000.000 pessetes als ajunta-
ments que van percebre fins al 1981 la compensació del 
recàrrec a l’impost sobre el producte de les explotacions 
mineres, com a compensació que se’ls reconeix per a 
l’exercici de 1986 per una quantia igual a la percebuda per 
cadascun el 1981.

C) A les Corporacions Metropolitana de Barcelona i 
al conjunt dels ajuntaments integrats a l’Àrea Metropoli-
tana de Madrid, excepte l’Ajuntament de Madrid, les quan-
titats de 2.850 i 1.150 milions de pessetes, respectivament, 
en concepte de dotació compensatòria de la diferència 
entre la suma total de les quantitats que correspongui als 
ajuntaments integrats en aquella com a participació en el 
Fons Nacional de Cooperació Municipal d’acord amb els 
criteris establerts en el paràgraf a) de l’apartat segon ante-
rior i la suma de les quals correspondria en cas d’aplicar a 
cada ajuntament el coeficient corresponent a la població 
total de cadascuna d’aquelles entitats.

La dotació als ajuntaments integrats a l’Àrea Metropo-
litana de Madrid es distribueix entre aquests en funció del 
nombre d’habitants de dret de cada municipi, segons el 
padró municipal corresponent a 1986 i ponderat pels 
següents coeficients multiplicadors, segons estrats de 
població.

Nombre d’habitants Coeficients

De més de 100.000  ....................................... 1,50
De 20.001 a 100.000  ...................................... 1,30
De 5.001 a 20.000  .......................................... 1,15
Que no excedeixi els 5.000  .......................... 1,00

D) La quantitat de 3.000 milions de pessetes es dis-
tribueix entre tots els ajuntaments de població superior a 
cinquanta mil habitants no inclosos a la Corporació Metro-
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Quatre. S’autoritza el Govern per dictar les normes 
de desplegament i aplicació de tot el que estableix el pre-
sent article.

CAPíToL II

Comunitats autònomes

Article cinquanta-nou. Participació de les comunitats 
autònomes en els ingressos de l’Estat.

U. Els percentatges de participació de les comunitats 
autònomes en la recaptació que s’obtingui l’exercici de 
1986 pels capítols I, «Impostos directes», i II, «Impostos 
indirectes», exclosos els tributs susceptibles de cessió a 
aquelles, i que han estat aprovats per les diferents comis-
sions mixtes de transferències, es fixen en:

Andalusia  ............................................... 2,9523469
Astúries  .................................................. 0,0204580
Cantàbria  ............................................... 0,0394390
La Rioja  .................................................. 0,0245950
Múrcia  .................................................... 0,0123551
València  ................................................. 1,0432714
Aragó  ..................................................... 0,1254515
Castella-la Manxa  ................................. 0,2964792
Canàries  ................................................. 0,7565010
Extremadura  .......................................... 0,1698634
Balears  ................................................... 0,0104890
Madrid  ................................................... 0,5789560
Castella i Lleó  ........................................ 0,4385870

Aquests percentatges de participació no giren sobre 
els ingressos inclosos en el pressupost de l’Estat com a 
«recursos propis de les Comunitats Europees».

Dos. El finançament que, provisionalment, resulta 
d’aplicar els esmentats percentatges de participació a les 
previsions que figuren a l’estat d’ingressos del pressupost 
de l’Estat és, per a cada comunitat autònoma, el que s’in-
clou com a crèdit a la secció 32, «Participació de les comu-
nitats autònomes en els ingressos de l’Estat per a 1986».

Tres. Amb càrrec als crèdits esmentats al número 
dos anterior i per dotzenes parts, fins a totalitzar un import 
igual al 95 per 100 dels esmentats crèdits, s’han de fer 
mensualment a cada comunitat autònoma lliuraments a 
compte de la liquidació definitiva de la seva participació 
en els ingressos de l’Estat per a 1986.

Quatre. Per a 1986, les quantitats que provisional-
ment corresponen a cada comunitat autònoma en con-
cepte de «subvenció per a despeses de primer establiment 
i de funcionament dels òrgans d’autogovern», són les que, 
sota la dita rubrica, figuren a la secció 32. Aquestes quan-
titats s’han de lliurar per quartes parts el primer mes de 
cada trimestre natural, i es consideren «a compte» de la 
liquidació definitiva a què es refereix el número següent.

Cinc. Liquidats els pressupostos generals de l’Estat 
de 1986, s’ha de practicar a cada comunitat autònoma una 
liquidació definitiva conjunta de la seva «participació en 
els ingressos de l’Estat per a 1986», i de la «subvenció per 
a despeses de primer establiment i de funcionament dels 
òrgans d’autogovern», d’acord amb les normes següents:

a) La liquidació definitiva de la participació de cada 
comunitat autònoma en els ingressos de l’Estat per a 1986 
es determina tenint en compte la recaptació líquida obtin-
guda durant l’any 1985, pels capítols I i II del pressupost 
d’ingressos de l’Estat, exclosos els tributs susceptibles de 
cessió, incrementada en la recaptació obtinguda per tri-
buts cedits, taxes afectes als serveis transferits, taxes i 
exaccions parafiscals i recursos locals i institucionals 

Finalitzat l’exercici econòmic i conegudes les xifres 
definitives de recaptació per tributs de l’Estat, s’ha de 
practicar la liquidació definitiva de la participació.

A aquests efectes, els romanents que el 31 de desem-
bre de 1986 figurin a la secció 32, «Transferències a corpo-
racions locals per participació en els ingressos de l’Estat», 
s’han d’incorporar automàticament a l’exercici de 1987 i 
tenen la consideració d’ampliables fins a l’import de les 
obligacions que es reconeguin com a conseqüència de les 
liquidacions definitives esmentades en el paràgraf ante-
rior.

Si de les liquidacions definitives en resulten saldos 
deutors, s’han de compensar a les corporacions afectades 
al primer lliurament a compte que se’ls efectuï per la seva 
«participació en els ingressos de l’Estat per a 1987», i si no 
és suficient, en els següents lliuraments a compte fins a la 
cancel·lació total.

Per al càlcul de l’esforç fiscal mitjà el 1985, als efectes 
previstos en el paràgraf b), apartat segon de la lletra 
a) del número dos de l’article 55, els ajuntaments han de 
remetre a l’Administració de l’Estat, dins els tres primers 
mesos de l’exercici, una certificació de la recaptació 
líquida obtinguda en l’exercici de 1985 pels conceptes tri-
butaris inclosos als capítols I i II i per les taxes per presta-
ció de serveis de recollida d’escombraries i de clavegue-
ram, segons la liquidació del seu pressupost o, si s’escau, 
els comptes d’explotació corresponents, degudament 
aprovats per la corporació. Es considera esforç fiscal mitjà 
dels ajuntaments que incompleixin aquesta obligació el 
de menor quantia corresponent als ajuntaments que hagin 
remès aquesta informació.

Dos. La dotació compensatòria a què es refereix la 
lletra C) del número dos de l’article 55 s’ha d’abonar a la 
Corporació Metropolitana de Barcelona i als ajuntaments 
de l’Àrea Metropolitana de Madrid, mitjançant lliuraments 
trimestrals, per un import de la quarta part de les quanti-
tats assenyalades a l’esmentat precepte.

Tres. Les compensacions per minoració o supressió 
d’ingressos i la compensació als ajuntaments miners, 
s’han d’abonar una sola vegada. El pagament de la dota-
ció per dèficit de transport exigeix la comprovació prèvia, 
pels òrgans corresponents del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, de la quantia d’aquell que es dedueixi de la infor-
mació facilitada per cada corporació.

Quatre. La participació extraordinària de les diputa-
cions a què es refereix el número 6 de l’article 56, se’ls ha 
d’abonar mitjançant tres lliuraments trimestrals, a partir 
del segon trimestre de 1986, per un import cadascun d’ells 
i per a cada diputació de la quarta part de la quantitat total 
que aquesta hagi percebut per cànon sobre la producció 
d’energia elèctrica i per recàrrecs provincials a l’impost 
sobre el tràfic de les empreses i en els impostos especials 
per a l’any 1985.

Article cinquanta-vuit. Opció per assumir els ajuntaments 
la recaptació en període voluntari i executiu els deutes 
que s’especifiquen.

U. Els ajuntaments poden optar per assumir el cobra-
ment en període voluntari i executiu dels deutes que 
recapten per rebut, així com el de les liquidacions d’ingrés 
directe per les contribucions territorials, rústica, pecuària 
i urbana, o perquè el cobrament el continuïn portant a 
terme els serveis recaptadors de l’Estat.

Dos. L’opció pel cobrament a càrrec dels serveis de 
l’Estat s’entén exercit de manera automàtica pels ajunta-
ments, excepte per aquells que així ho acordin en el ple i 
ho comuniquin al Ministeri d’Economia i Hisenda abans 
de l’1 de març de 1986.

Tres. En els supòsits en què la recaptació continuï 
portant-se a terme pels serveis recaptadors de l’Estat, les 
corporacions locals assumeixen el cost corresponent a 
aquests serveis.
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paràgraf a) precedent fins al 31 de desembre de 1986. La 
quantia total d’aquest finançament ha de coincidir amb 
l’import del corresponent expedient de modificació pres-
supostària.

c) El finançament, en pessetes de l’exercici de 1986, 
per cada concepte del pressupost a despeses de l’esmen-
tat exercici del departament o organisme que transfereix 
el servei, corresponent al cost efectiu anual d’aquest, l’im-
port del qual ha de ser objecte de consolidació per a futurs 
exercicis econòmics mitjançant les actualitzacions que 
siguin procedents.

Segon. Si en virtut del Reial decret s’eleva a defini-
tiva la valoració d’un servei transferit per una altra norma 
precedent, s’han d’especificar les dades següents:

a) Data en què la comunitat autònoma va assumir 
efectivament la gestió del servei transferit.

b) La valoració definitiva, en pessetes de l’exercici 
de 1986, per cada concepte del pressupost de despeses de 
l’esmentat exercici del departament o organisme que va 
transferir el servei, corresponent al cost efectiu anual 
d’aquest servei.

c) El finançament amb què el servei transferit està 
dotat a la secció 32 dels pressupostos generals de l’Estat 
per a 1986.

d) L’import addicional, per conceptes, del pressupost 
de despeses per a 1986 del departament o organisme que 
va transferir el servei, que correspongui transferir a la sec-
ció 32 dels pressupostos generals per assolir la valoració 
definitiva assenyalada a la lletra b) precedent a nivell anual 
o, si s’escau, per al període que la comunitat autònoma 
hagi de gestionar efectivament el servei durant 1986.

Article seixanta-u. Fons de Compensació Interterritorial.

U. El Fons de Compensació Interterritorial, dotat per 
un import 196.000 milions de pessetes per a l’exercici de 
1986, a través dels crèdits que figuren a la secció 33 i amb 
els d’inversions que figuren als pressupostos de despeses 
dels departaments ministerials i organismes autònoms, que 
s’inclouen a l’annex a aquesta mateixa secció, es destina a 
finançar els projectes que consten a l’esmentat annex.

Dos. Si durant l’exercici de 1986 es transfereixen ser-
veis a les comunitats autònomes que comportin assump-
ció per les comunitats de competències d’execució de 
projectes del Fons, que inicialment figuraven com a pro-
jectes a executar pels departaments ministerials, el Minis-
teri d’Economia i Hisenda ha de procedir a transferir els 
crèdits que no hagin estat compromesos al concepte que 
sigui procedent per situar-los a disposició de la comunitat 
autònoma que correspongui.

Tres. De conformitat amb el que estableix la disposi-
ció addicional segona de la Llei 7/1984, de 31 de març, del 
Fons de Compensació Interterritorial, totes les comunitats 
autònomes han d’haver aprovat abans del dia 1 de juny 
de 1986 un programa de desenvolupament regional per al 
període 1987-1990, elaborat de conformitat amb la meto-
dologia aprovada en el Consell de Ministres amb data de 
20 de febrer de 1985, i en coordinació amb el programa 
d’inversions públiques elaborat per l’Administració cen-
tral per al mateix període.

Article seixanta-dos. Normes per al seguiment i control 
de la gestió de les subvencions.

U. Les comunitats autònomes han de gestionar els 
fons procedents de les subvencions que no formin part 
del cost efectiu de conformitat amb la normativa general 
de l’Estat que reguli cada tipus de subvenció i d’acord 
amb la seva destinació finalista, i de la normativa de les 
comunitats autònomes dictada en l’exercici de les seves 
competències.

suprimits per l’IVA, i la recaptació obtinguda el 1986 pels 
capítols I i II del pressupost d’ingressos de l’Estat exclosos 
els tributs susceptibles de cessió.

b) La subvenció que definitivament correspongui a 
cada comunitat autònoma per despeses de primer esta-
bliment i funcionament dels seus òrgans d’autogovern es 
determina tenint en compte el crèdit global que inicial-
ment figurava a la secció 32 per a aquestes atencions, i la 
diferència per a cada comunitat entre la quantitat a què es 
refereix la lletra a) anterior més, si s’escau, la recaptació 
realment obtinguda per aquesta el 1986 en concepte de 
tributs cedits, menys el cost efectiu el 1986 dels serveis 
transferits que hagin estat computats per a la fixació del 
percentatge de participació.

c) L’import del saldo creditor a favor de cada comuni-
tat que resulti de la liquidació definitiva s’ha de fer efectiu 
dins els quinze dies següents a la pràctica de l’esmentada 
liquidació per l’Administració de l’Estat, amb càrrec als 
crèdits que per a això figurin en els pressupostos generals 
de l’Estat. A aquests efectes, el romanent que el 31 de 
desembre de 1986 figuri per a cada comunitat autònoma 
a la secció 32, «Participació de les comunitats autònomes 
en els ingressos de l’Estat per a 1986», s’ha d’incorporar 
automàticament a l’exercici de 1987 i tindrà la considera-
ció d’ampliable fins a l’import de les obligacions que es 
reconeguin com a conseqüència de les liquidacions defi-
nitives practicades d’acord amb les normes anteriors.

d) Si de les liquidacions definitives resulta per a 
alguna comunitat autònoma un saldo deutor, s’ha de pro-
cedir a l’anul·lació del seu romanent el 31 de desembre de 
1986, incorporat, i el saldo deutor que resulti de la liquida-
ció definitiva li ha de ser compensat al primer lliurament 
a compte que se li efectuï per la seva «participació en els 
ingressos de l’Estat per a 1987», i si no és suficient, en els 
següents lliuraments a compte fins a la cancel·lació total.

Article seixanta. Transferències a comunitats autònomes 
per cost dels serveis assumits.

U. Els crèdits corresponents a la cobertura del cost 
efectiu dels serveis transferits a les comunitats autòno-
mes que no han estat computats per al càlcul del seu per-
centatge de participació en els ingressos de l’Estat per a 
1986 es consignen a la secció 32, «Transferències a comu-
nitats autònomes per cost de serveis assumits».

Dos. A aquest efecte, si els crèdits a què es refereix 
el número u anterior figuraven inicialment en el pressu-
post de despeses dins els programes dels departaments 
ministerials, s’han d’iniciar al començament de l’exercici 
els corresponents expedients de transferència pressupos-
tària. Els expedients s’han de tramitar pel procediment 
d’urgència.

Tres. Els crèdits a què es refereix aquest article s’han 
de lliurar a les comunitats autònomes per dotzenes parts 
al principi de cada mes, quan es tracti de despeses de per-
sonal, i per quartes parts trimestrals, al començament de 
cada trimestre natural, en els altres casos.

Quart. Si al llarg de l’exercici econòmic es procedeix 
a transferir nous serveis, els crèdits corresponents al seu 
cost efectiu s’han de situar a la secció 32. A aquests efec-
tes, tots els reials decrets que es refereixin a transferèn-
cies de serveis a les comunitats autònomes han de com-
plir els requisits següents:

Primer. Si en virtut del Reial decret es regula per pri-
mera vegada el traspàs del servei previst en aquest, ha 
d’especificar les dades següents:

a) Data en què la comunitat autònoma ha d’assumir 
efectivament la gestió del servei transferit.

b) El finançament, en pessetes de l’exercici de 1986, 
per cada concepte del pressupost de despesa de l’esmen-
tat exercici del departament o organisme que transfereix 
el servei, que correspongui des de la data fixada en el 
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d’aquestes comunitats autònomes pels tributs suscepti-
bles de cessió s’ha d’ingressar al «compte de rendes 
públiques, operacions extrapressupostàries, recursos de 
les comunitats autònomes.»

b) La Direcció General del Tresor i Política Financera, 
a proposta de la Direcció General de Coordinació amb les 
Hisendes Territorials, els ha de fer durant la primera quin-
zena del mes de gener de 1986 un avançament de tresore-
ria per una quantia igual a un terç de la recaptació prevista 
per a 1986 pels tributs susceptibles de cessió computada 
per a la fixació dels crèdits inclosos a la secció 32.

c) Publicats els reials decrets i assumida per les 
comunitats autònomes la recaptació dels tributs cedits, la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat i la Direc-
ció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials, 
conjuntament, han de traslladar als delegats especials 
d’hisenda corresponents les instruccions sobre les opera-
cions que s’han de portar a terme en relació amb la recap-
tació de tributs cedits que figuri al «compte de rendes 
públiques, operacions extrapressupostàries, recursos de 
les comunitats autònomes».

TíToL VI

Dels procediments de gestió pressupostària

Article seixanta-quatre. Contractació directa d’inversions.

El Consell de Ministres, a proposta dels departaments 
interessats, pot autoritzar la contractació directa de tots 
els projectes d’obres que s’iniciïn durant l’exercici de 1986 
amb càrrec als pressupostos del ministeri respectiu i els 
seus organismes autònoms, sigui quin sigui l’origen dels 
fons i que tingui un pressupost inferior a 50 milions de 
pessetes, i prèviament s’han de publicar en el «Butlletí 
oficial de l’Estat» i en el butlletí oficial de la província les 
condicions tècniques i financeres de l’obra a executar.

Semestralment el Govern ha d’enviar a les comissions 
de pressupostos del Congrés i del Senat una relació dels 
expedients tramitats en ús de l’autorització esmentada, 
amb indicació expressa de la destinació, l’import i l’adju-
dicatari.

Article seixanta-cinc. Quantia mínima d’aprovació de 
despeses d’inversions pel Consell de Ministres.

U. La realització de despeses d’inversió de qualsevol 
naturalesa, la quantia de les quals excedeixi els 1.000 mili-
ons de pessetes, requereix l’aprovació del Consell de 
Ministres.

Dos. S’eleva a 1.000 milions de pessetes la xifra en 
què és necessària l’autorització del Consell de Ministres 
per contractar.

Tres. S’autoritza als òrgans de contractació, amb 
caràcter general, la tramitació urgent, prevista a l’article 
26 de la Llei de contractes de l’Estat, per a la contractació 
d’obres de fins a 1.000 milions de pessetes, si bé el ter-
mini de presentació de proposicions no ha de ser inferior 
a quinze dies.

Article seixanta-sis. Compromís de despeses en matèria 
d’habitatge.

Mitjançant acord del Consell de Ministres, es poden 
adquirir compromisos de despeses que s’hagin d’esten-
dre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, dins 
els límits i percentatges establerts a la Llei general pressu-
postària, quan es tracti d’adquisicions d’habitatges per a 
la seva classificació de promoció pública, d’adquisició de 
terrenys per a la construcció d’habitatges de protecció ofi-
cial, de concessió de préstecs per a la promoció d’habitat-
ges mitjançant convenis, per a ajudes econòmiques per-

Dos. La distribució entre les comunitats autònomes 
de les subvencions que com a conseqüència del traspàs 
de serveis hagin de ser gestionades per aquelles s’ha de 
fer abans del dia 1 de març de 1986, i s’ha de fer d’acord 
amb els criteris següents:

a) El Govern ha de determinar els criteris objectius 
que han de servir de base a la distribució territorial de les 
subvencions, escoltades les comunitats autònomes, pel 
corresponent departament ministerial.

b) En qualsevol cas, es poden establir reserves gene-
rals de crèdits pressupostaris, no distribuïts en l’origen, 
amb la finalitat de cobrir noves demandes imprevistes al 
llarg de l’execució del pressupost.

Tres. Pel fet de tractar-se de fons públics que donen 
lloc a una aportació directa amb càrrec als pressupostos 
generals de l’Estat, s’han de remetre als ministeris res-
pectius, als efectes de la seva justificació i d’acord amb el 
que preveu l’article 80 de la Llei general pressupostària:

a) Un estat trimestral de situació dels fons destinats 
a cada tipus de subvenció dins el mes següent a cada tri-
mestre natural i amb referència a les operacions realitza-
des en aquest.

b) L’Estat de les obligacions reconegudes i els paga-
ments realitzats fins al tancament de cada exercici econòmic.

Quatre. Els romanents de fons resultants al final de 
cada període que estiguin en poder de les comunitats 
autònomes segueixen mantenint la destinació específica 
per a la qual van ser transferits i s’utilitzaran en els 
següents exercicis com a situació de tresoreria en l’origen 
per a concessió de les noves subvencions que correspon-
gui distribuir d’acord amb el que prevegin les successives 
lleis de pressupostos.

Cinc. En cas de supressió d’una determinada sub-
venció en el següent pressupost, el romanent existent ha 
de ser reintegrat a l’Estat, que queda autoritzat a fer les 
compensacions que consideri pertinents. En aquest cas, 
ha d’informar-ne la Direcció General de Coordinació amb 
les Hisendes Territorials.

Sis. Les quantitats assignades a cada comunitat 
autònoma les han de lliurar trimestralment els departa-
ments ministerials en el pressupost dels quals estiguin 
situats els crèdits, a les diferents comunitats autònomes, 
amb excepció de les prestacions de caràcter personal i 
social, que s’han de lliurar per dotzenes parts al comença-
ment de cada mes si el seu venciment i consegüent obli-
gació de pagament a favor dels beneficiaris té aquesta 
periodicitat.

Article seixanta-tres. Avançaments a les comunitats 
autònomes.

U. S’autoritza el Tresor per efectuar avançaments a 
les comunitats autònomes a càrrec dels recursos que 
hagin de percebre dels pressupostos generals de l’Estat 
corresponents a la cobertura financera dels serveis trans-
ferits, com a conseqüència de les diferències de venci-
ment dels pagaments i ingressos derivats de l’execució 
del seu pressupost. Aquests avançaments han de quedar 
reemborsats abans de finalitzar l’exercici econòmic de 
1986, i no s’imputen al límit previst a l’article 65.1 de la 
Llei general pressupostària.

Dos. Així mateix s’autoritza el Tresor per efectuar 
avançaments a les comunitats autònomes, la cessió de 
tributs de les quals hagi de tenir efecte, totalment o parci-
alment, l’1 de gener de 1986, fins que no es publiqui el 
reial decret que reconegui el compliment de la condició 
establerta a l’article dos de les respectives lleis de cessió 
de tributs, en els termes següents:

a) La recaptació que des de l’1 de gener de 1986 s’ob-
tingui a les delegacions d’Hisenda situades en el territori 
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Article setanta. Autorització per a la reestructuració dels 
departaments ministerials.

S’autoritza el president del Govern per variar, mitjan-
çant reial decret, dictat a proposta d’aquest, el nombre, la 
denominació i les competències dels departaments minis-
terials.

L’autorització té efectivitat a partir de la celebració de 
les primeres eleccions generals.

Article setanta-u. Autorització per a actuacions sobre 
òrgans col·legiats.

S’autoritza el Govern perquè, mitjançant reial decret 
aprovat en Consell de Ministres a proposta del ministre de 
la Presidència i a iniciativa del ministre interessat, pugui 
suprimir o modificar els òrgans col·legiats administratius 
creats per llei ordinària, i a regular-ne, en cas de modifica-
ció, la composició, adscripció i competències. No obstant 
això, si l’òrgan col·legiat té representacions d’altres admi-
nistracions públiques diferents de l’Estat, la supressió o la 
modificació de la seva composició que suposi una altera-
ció del nombre o de la proporcionalitat de les representa-
cions, només es pot portar a terme per llei.

TíToL VIII

Normes relatives al pressupost d’accions conjuntes 
Espanya - Comunitats Europees

Article setanta-dos. Normes de gestió dels crèdits del 
pressupost d’accions conjuntes Espanya - Comunitats 
Europees.

Els crèdits consignats a l’estat de despeses del pressu-
post d’accions conjuntes Espanya - Comunitats Europees, 
es regeixen quant a la seva execució i gestió per les matei-
xes normes establertes a la Llei general pressupostària i a 
aquesta Llei, sense perjudici de les excepcions reconegu-
des per aquest títol.

Article setanta-tres. Ampliació i transferències de crèdit.

U. Tots els crèdits consignats a l’estat de despeses 
del pressupost d’accions conjuntes Espanya - Comunitats 
Europees tenen el caràcter d’ampliables, en els termes 
que es determinen a l’annex I d’aquesta Llei.

Dos. El ministre d’Economia i Hisenda té, en relació 
amb els crèdits del pressupost d’accions conjuntes Espa-
nya - Comunitats Europees, les mateixes competències 
establertes en el capítol II del títol I d’aquesta Llei, sobre 
normes de modificació de crèdits pressupostaris, així com 
les que l’article 8 reconeix al Consell de Ministres.

Tres. No és aplicable als crèdits esmentats als apar-
tats 1 i 2 d’aquest article la prohibició establerta a l’article 
5 d’aquesta Llei quant a limitacions a les transferències de 
crèdits.

Quatre. S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda 
per portar a terme les operacions de tresoreria exigides 
per les relacions financeres amb Comunitats Europees. El 
Ministeri d’Economia i Hisenda pot fer avançaments de 
tresoreria a favor de les Comunitats Europees a càrrec 
dels recursos que corresponen a l’esmentada comunitat. 
Els avançaments han de quedar aplicats al pressupost de 
l’Estat abans de finalitzar l’exercici econòmic en curs.

Article setanta-quatre. Normes especials en relació amb 
el pressupost del FORPPA.

Els pressupostos d’ingressos i despeses del FoRPPA, 
continguts a l’Estat numèric d’aquesta Llei, tenen vigència 

sonals i per a suport financer a habitatges socials, així 
com de concessió de subvencions per a subsidiació d’in-
teressos de préstecs per a habitatges de protecció oficial.

Aquestes actuacions no afecten, en cap cas, compe-
tències assumides o assumibles per les comunitats autò-
nomes al llarg de l’exercici de 1986.

Article seixanta-set. Pròrroga de preceptes de la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a 1985.

Es manté la vigència durant 1986 del que disposa l’ar-
ticle 83 de la Llei 50/1984, de 20 de desembre, de pressu-
postos generals de l’Estat per a 1985.

Article seixanta-vuit. Mòdul econòmic de distribució de 
fons públics per a sosteniment de centres concertats.

U. D’acord amb el que estableixen els apartats segon 
i tercer de l’article 49 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de 
juliol, reguladora del dret a l’educació, l’import del mòdul 
econòmic per unitat escolar, als efectes de distribució de 
la quantia global dels fons públics destinats al sosteni-
ment dels centres concertats per a l’any 1986, és el que 
fixa l’annex IV d’aquesta Llei.

Les quanties assenyalades per a salaris del personal 
docent, incloses càrregues socials, són abonades directa-
ment per l’Administració al professorat i les quanties cor-
responents a altres despeses ho són als centres concertats; 
les quanties corresponents a despeses variables s’han de 
distribuir entre el professorat d’acord amb el que establei-
xen les disposicions reguladores del règim de concerts.

Dos. S’autoritza el Govern a dictar, abans de l’en-
trada en vigor del règim de concerts singulars, les normes 
per les quals es fixen les quantitats a percebre dels alum-
nes en concepte de finançament complementari al provi-
nent dels fons públics que a l’esmentat règim s’assignin.

Tres. Fins a l’entrada en vigor del règim de concerts 
previst en el títol quart de la Llei orgànica reguladora del 
dret a l’educació, es prorroga el vigent règim de subven-
cions a centres privats d’educació general bàsica, forma-
ció professional de 1r i 2n graus i educació especial i de 
batxillerat unificat polivalent i curs d’orientació universi-
tària procedents d’antigues seccions filials.

TíToL VII

Mesures per a la reforma de les estructures de l’Ad-
ministració de l’Estat i per a la consegüent raciona-

lització de la despesa pública

Article seixanta-nou. Supressió i refosa d’organismes 
autònoms i entitats públiques.

U. S’autoritza el Govern perquè, durant l’exercici de 
1986 i mitjançant reial decret a proposta conjunta dels 
ministres de Presidència i d’Economia i Hisenda, i a inici-
ativa del titular del departament interessat procedeixi a:

a) Suprimir organismes autònoms i entitats públi-
ques creades per llei si els seus fins s’han complert o si, 
tot i romandre els seus fins, aquests poden ser atribuïts a 
òrgans de l’Administració centralitzada.

b) Refondre o modificar la regulació dels organismes 
autònoms i entitats públiques creades per llei, respectant, 
en tot cas, els fins que tinguin assignats i els ingressos 
que tinguin adscrits com a mitjans econòmics per a l’ob-
tenció dels fins esmentats.

Dos. Es prorroga per a 1986 el que preveu el títol VII de 
la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de pressupostos gene-
rals de l’Estat per a 1985, en la mesura que sigui necessari 
per donar compliment íntegre al que aquest estableix. 
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plantilles de les Forces Armades, segons l’evolució previ-
sible dels escalafons i dins les corresponents dotacions 
pressupostàries.

El ministre de Defensa, amb la conformitat del d’Eco-
nomia i Hisenda ha de proposar al Govern, anualment, 
l’oferta d’ingrés a la professió militar, que dóna origen a la 
posterior publicació de les convocatòries corresponents a 
les places compromeses a aquesta. Els tribunals que es 
constitueixen no poden aprovar un nombre superior al de 
les places convocades.

En el termini de tres mesos a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, el Govern ha d’aprovar el Reglament 
general d’ingrés a la professió militar, tenint en compte 
els criteris unificadors que es desprenen de l’article 23 de 
la Llei orgànica 6/1980, de l’1 de juliol, per la qual es regu-
len els criteris bàsics de la defensa nacional i l’organitza-
ció militar.

Quarta.–La base de cotització a les mutualitats gene-
rals de funcionaris és, des de l’1 de gener de 1986, la que 
en cada moment s’estableixi com a haver regulador als 
efectes de cotització de drets passius.

El Govern, a proposta conjunta dels ministeris d’Eco-
nomia i Hisenda i de la Presidència, ha de fixar el tipus de 
cotització dels funcionaris i d’aportació de l’Estat a aplicar 
el 1986 a l’esmentada base, tenint en compte la incidència 
econòmica derivada del canvi d’aquesta, de manera que 
es garanteixi el finançament adequat de les prestacions 
que legalment siguin procedents amb càrrec a aquestes 
mutualitats, tenint en compte, si s’escau, l’absorció de 
possibles romanents de tresoreria i les aportacions i quo-
tes pendents de percepció per aquestes.

Cinquena.–Fins que no es porti a terme l’adaptació de 
la normativa reguladora de la Seguretat Social dels funci-
onaris de les administracions locals al que disposa, amb 
caràcter general, per a les classes passives de l’Estat, la 
Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració Local, 
s’han d’aplicar les normes següents:

a) Respecte a les pensions abonables amb càrrec a la 
mutualitat, aquestes es continuen regint d’acord amb la 
seva legislació específica vigent. La base reguladora de 
les prestacions bàsiques per a 1986 és la fixada per a 
l’exercici de 1985, en la forma determinada pel número 1 
de la disposició addicional sisena de la Llei 50/1984, de 30 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 
1985, incrementada en el 8 per 100. Aquesta base no pot 
ser inferior, en cap cas, als havers reguladors mínims 
garantits el 1985 incrementats en un 4 per 100.

b) La base de cotització és la base reguladora de les 
prestacions bàsiques fixada per a 1986 a què es refereix 
l’apartat anterior, sense aplicació de la garantia establerta 
a l’incís final. S’autoritza el ministeri d’Administració Terri-
torial per fixar la quotes o percentatges, amb la finalitat de 
mantenir l’adequat equilibri financer.

c) Les normes establertes en aquesta Llei per a les 
classes passives de l’Estat sobre limitació i concurrència 
de pensions s’apliquen als supòsits anàlegs de la Mutua-
litat Nacional de Previsió de l’Administració Local.

Sisena.–El que disposen l’article 13 i la disposició 
transitòria segona d’aquesta Llei no és aplicable als funci-
onaris de l’Administració local que es trobin en els supò-
sits assenyalats a la lletra b) del número 1 de l’article 5è 
de la Llei 24/1983, de mesures urgents de sanejament i 
regulació de les hisendes locals, cas en què l’increment 
establert a l’article 11 d’aquesta Llei té efecte només res-
pecte al conjunt de retribucions d’aquells funcionaris que 
no estiguin en aquesta situació.

Setena.–La jubilació dels vocals del Tribunal de Defensa 
de la Competència es pot produir amb els mateixos requi-
sits i circumstàncies previstos a les disposicions generals 
aplicables als funcionaris públics, i se’ls ha de declarar 
d’ofici la jubilació forçosa en complir els seixanta-cinc 
anys d’edat.

fins a l’efectiva entrada en vigor de les normes comunità-
ries relacionades amb l’activitat de l’organisme.

S’autoritza el Govern per introduir les modificacions 
necessàries en els dits pressupostos, per elaborar, a partir 
d’aquests i amb vigència des de la data indicada en el parà-
graf anterior, els següents documents pressupostaris:

a) Pressupostos del FoRPPA com a agent del Fons 
Europeu d’orientació i Garantia.

b) Pressupostos del FoRPPA contenint la repercus-
sió financera de les operacions que transitòriament hagi 
de seguir duent a terme aquest organisme, amb caràcter 
addicional, a les intervencions comunitàries.

c) Pla de liquidació de les operacions del FoRPPA, 
realitzades amb anterioritat a l’entrada en vigor de les 
normes comunitàries en el qual es continguin l’anualitat 
de l’esmentat Pla per a 1986.

Article setanta-cinc. Seguiment pressupostari.

La Direcció General de Pressupostos ha d’establir un 
sistema de seguiment pressupostari dels programes cofi-
nançats a fi de gestionar l’ingrés per les Comunitats Euro-
pees de la seva alíquota en els projectes cofinançats 
d’acord amb les modalitats d’avançament o retorn adop-
tades per a la seva participació en el projecte, amb la fina-
litat de garantir que les despeses amb càrrec al pressu-
post d’accions conjuntes Espanya - Comunitats Europees 
s’ajustin als crèdits pressupostaris.

Les Corts Generals, a través de la Comissió de Pressu-
postos, han de rebre trimestralment informació completa 
de l’execució del pressupost d’accions conjuntes Estat - 
Comunitats Europees.

DISPoSICIoNS ADDICIoNALS
Primera.–U. Amb efectes de l’1 de febrer de 1986, 

queden obligatòriament incorporats al règim especial de 
la Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat, amb 
baixa simultània en el règim especial de la Seguretat 
Social de les Forces Armades:

a) Els membres del cos de la Policia Nacional.
b) Els funcionaris civils al servei de l’Administració 

militar, integrats en els respectius cossos de l’Administra-
ció de l’Estat en virtut del que estableix la disposició addi-
cional novena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

Dos. El personal a què es refereix el número anterior 
es regeix, en matèria de drets passius, per la legislació 
aplicable als funcionaris de l’Administració civil de l’Estat, 
i en matèria de mutualisme administratiu per la Llei 
29/1975, de 27 de juny, sobre Seguretat Social dels funci-
onaris civils de l’Estat, i disposicions per al seu desplega-
ment i aplicació.

Tres. El període de temps que el personal a què es 
refereix la present disposició hagi estat inclòs en el règim 
de Seguretat Social en el qual causa baixa, es considera, 
a tots els efectes, de permanència en el règim al qual s’in-
corpora.

Segona.–Quan es designi algun tinent general de 
l’Exèrcit de Terra per ocupar determinats llocs assignats a 
aquesta ocupació per la legislació vigent, diferents dels 
exclusius i específics de l’Exèrcit de Terra, o qualsevol altre 
d’especial rellevància dels de l’estructura orgànica del 
Ministeri de Defensa, es considera com a plantilla transi-
tòria addicional a l’establerta a l’article 1 de la Llei 40/1984, 
de l’1 de desembre, de plantilles de l’Exèrcit de Terra.

Tercera.–L’ingrés a la professió militar s’ha de fer per 
procediments de selecció i accés, mitjançant convocatòria 
pública i a través dels sistemes de concurs, oposició o 
concurs oposició lliures, en els quals es garanteixin, en tot 
cas, els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, així com el 
de publicitat, per cobrir les vacants previstes a les lleis de 
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pectius pressupostos de despeses, i determinar els crite-
ris generals, els límits quantitatius i els conceptes pressu-
postaris als quals siguin aplicables.

Com a regla general es poden lliurar ordres de paga-
ment a justificar en els casos en què no s’hi puguin adjun-
tar els documents justificatius abans de la seva expedició 
i en aquells altres en què per raons d’oportunitat i altres 
degudament ponderades es consideri necessari per agili-
tar la gestió dels crèdits.

Dos. Per a les atencions de caràcter periòdic o repe-
titiu, els fons lliurats a justificar poden tenir el caràcter 
d’avançament de caixa fixa.

Els perceptors d’aquests fons estan obligats a justifi-
car l’aplicació de les quantitats percebudes i al reintegra-
ment de les no invertides com a màxim dins l’exercici 
pressupostari.

Excepcionalment, quan es tracti de fons destinats a fer 
pagaments a l’estranger, els saldos pendents d’inversió 
que presentin els comptes retuts al final de cada exercici 
s’han de compensar en les primeres ordre de pagament a 
justificar que es lliurin amb càrrec al pressupost de despe-
ses de l’exercici següent.

Dissetena.–Els serveis de l’exterior, amb la finalitat de 
limitar al mínim indispensable el moviment de divises, 
poden destinar els fons que recaptin al pagament de les 
obligacions que, dins de les consignacions pressupostà-
ries que se’ls assignin, hagin de satisfer.

El que disposa el paràgraf anterior s’ha de fer respec-
tant el principi de pressupost brut en els termes establerts 
per l’article 58 de la Llei general pressupostària, i a aquest 
efecte la Intervenció de la Direcció General del Tresor i 
Política Financera, prenent com a base els comptes que 
periòdicament han de retre els esmentats serveis, ha de 
fer les aplicacions pressupostàries que en cada cas siguin 
procedents.

Divuitena.–U. Als efectes del que preveu l’article 1r, 
1, 4t, 3r, 2 i 3r 3 de la Llei orgànica 7/1982, de 13 de juliol, 
s’entén prohibida la circulació, comerç, tinença o produc-
ció de bitllets, butlletes, segells, cartrons, resguards, 
màquines o qualsevol altre element, fins i tot tècnic o 
informàtic, que constitueixi suport en la pràctica de jocs 
d’atzar, sortejos, loteries, rifes, tómboles, travesses, com-
binacions aleatòries i, en general, totes les activitats en 
les quals s’arrisquin quantitats de diners i objectes econò-
micament avaluables en forma d’envits o apostes sobre 
resultats.

Dos. Queden exclosos del que disposa l’apartat ante-
rior els elements a què fa referència quan les activitats 
realitzades estiguin relacionades amb els jocs següents:

a) Els de pur passatemps o esbarjo constitutius 
d’usos socials de caràcter tradicional o familiar, tant en la 
seva forma com en la seva quantia, sempre que no siguin 
objecte d’explotació lucrativa pels jugadors o altres per-
sones.

b) Aquells l’organització o celebració dels quals esti-
gui autoritzada en cada cas pels organismes competents i 
que es desenvolupin amb estricta subjecció a l’autoritza-
ció concedida.

c) Els organitzats o gestionats per l’organisme Naci-
onal de Loteries i Apostes de l’Estat.

d) Els sortejos autoritzats a l’organització Nacional 
de Cecs Espanyols.

Tres. No obstant el que disposa el número anterior, a 
partir de l’1 de gener de 1986, l’organització, celebració o 
explotació de rifes, sortejos o apostes d’àmbit nacional o 
supracomunitari per entitats o persones que gaudeixin de 
beneficis fiscals en el règim de les taxes regulades pel 
Decret 3059/1966, de l’1 de desembre, i pel Reial decret 
2221/1984, de 12 de desembre, necessita, amb indepen-
dència de les autoritzacions que, si s’escau, hagin d’obte-
nir de conformitat amb la normativa vigent, una altra 
especial del Ministeri d’Economia i Hisenda quan no 

Vuitena.–Els funcionaris que pertanyin als cossos i 
escales d’assistents socials que depenen de les adminis-
tracions públiques a què es refereix l’article 1 de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la 
funció pública, que estiguin en possessió del corresponent 
títol acadèmic oficial d’assistent social, expedit per una 
escola d’assistents socials, queden integrats, a tots els 
efectes, en el grup B de l’article 25 de l’esmentada Llei.

Novena.–U. L’Estat assumeix, amb efectes de l’1 de 
gener de 1986, el deute corresponent a l’emissió d’obliga-
cions i crèdits de l’Institut Nacional d’Indústria, per un 
import de 199.183.150.000 pessetes i contravalor en pes-
setes de 75 milions d’ecus en els termes que s’indiquen a 
l’annex III d’aquesta Llei.

Dos. La cancel·lació del deute assumit per l’Estat en 
virtut del que disposa el número anterior, així com el 
pagament dels seus interessos, s’ha de portar a terme 
mitjançant els crèdits necessaris que a aquest fi s’inclo-
uen en els presents pressupostos generals de l’Estat i en 
els crèdits a incloure en els dels anys successius.

Tres. El deute de l’Institut Nacional d’Indústria, cor-
responent a les emissions d’obligacions i crèdits la càr-
rega dels quals assumeix l’Estat, conserva totes les seves 
característiques.

L’import del deute assumit, en virtut del que disposa el 
paràgraf anterior, es converteix en aportació de l’Estat a 
l’Institut Nacional d’Indústria.

Desena.–Les cèdules hipotecàries poden ser emeses 
per les entitats a què es refereixen els apartats a), c) d) i g) 
de l’article 2n de la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació 
del mercat hipotecari.

onzena.–S’autoritza el Govern per determinar les 
característiques d’una nova moneda de 200 pessetes i 
fixar les condicions d’encunyació i posada en circulació.

Dotzena.–U. De conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle 1r de la Llei 22/1984, de 29 de juny, sobre modificació 
del tipus d’interès legal del diner, aquest queda establert 
en el 10,50 per 100 fins al 31 de desembre de 1986.

Dos. Durant el mateix període, l’interès de demora a 
què es refereixen els articles 58, apartat 2, lletra b), 61 i 87 
de la Llei general tributària, és el resultant d’incrementar 
en un 25 per 100 l’interès legal del diner establert a l’apar-
tat anterior.

Tretzena.–L’Institut Nacional d’Indústria i les seves 
empreses participades es poden acollir al règim de decla-
ració consolidada a l’impost de societats, i s’han d’ajustar 
al que disposen el Reial decret llei 15/1977, de 25 de febrer, 
Llei 18/1982, de 26 de maig, d’agrupacions i unions tem-
porals, i disposicions complementàries.

A aquest efecte, no és aplicable a aquest organisme 
l’exempció que preveu l’article 5è, 1, c) de la Llei 61/1978, 
de 27 de desembre, de l’impost sobre societats.

Catorzena.–Les entitats asseguradores a què es refe-
reix la disposició transitòria del Reial decret llei 10/1984, 
d’11 de juliol, continuen satisfent amb caràcter repercuti-
ble el 5 per 1.000 de les primes recaptades en tots els 
rams, llevat del de vida, mentre el Govern no disposi dei-
xar sense efecte aquesta obligació per haver desaparegut 
les circumstàncies excepcionals a què es refereix l’esmen-
tat Reial decret llei.

Quinzena.–Es modifica l’article 4t, a) del Decret 
2015/1959, de 12 de novembre, pel qual es convalida el 
recàrrec per a despeses d’administració de l’organització 
de treballs portuaris, que queda establert de la manera 
següent:

a) El 10 per 100 dels salaris que s’abonin als treballa-
dors portuaris.

Setzena.–U. Els ministres caps dels departaments 
ministerials i els presidents o directors dels organismes 
autònoms de l’Estat han d’establir, amb l’informe previ de 
l’interventor delegat, les normes que regulin l’expedició 
d’ordres de pagament a justificar amb càrrec als seus res-
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als, fer inversions, directament o indirectament, en pro-
jectes d’interès energètic i en societats constituïdes o de 
nova creació.

f) Dur a terme, en general, totes les funcions i activi-
tats que afectin la promoció i la gestió de l’estalvi energè-
tic i la conservació, diversificació i desenvolupament de 
l’energia.

Quatre. L’organització de l’Institut per a la Diversifi-
cació i Estalvi de l’Energia i les facultats i composició dels 
seus òrgans rectors són establerts per reglament.

Cinc. Els recursos de l’Institut estan integrats per:
a) Els productes i rendes del seu patrimoni, així com 

els que a partir d’aquesta data puguin ser incorporats i 
adscrits per qualsevol persona o entitat i per qualsevol 
títol.

b) Els productes i rendes derivats de les seves parti-
cipacions en altres societats.

c) L’aportació de l’Estat per a despeses d’inversió i 
funcionament que s’assigni a l’Institut en els pressupos-
tos generals de l’Estat.

d) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats 
per l’exercici de les seves activitats i la prestació dels seus 
serveis.

e) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions 
financeres que pugui concertar.

f) Les subvencions i aportacions que, per qualsevol 
títol, siguin concedides a favor seu per entitats públiques 
o privades, o particulars.

g) Qualsevol altre recurs no previst a les lletres ante-
riors que pugui ser-li atribuït.

Sis. S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda a 
fer les modificacions necessàries per tal de transformar el 
pressupost de l’extingit organisme autònom, en els pres-
supostos d’explotació i capital que preveu l’article 87, 4 de 
la Llei general pressupostària.

Vint-i-dosena.–U. L’adquisició a títol onerós de béns 
immobles per la Seguretat Social per al compliment dels 
seus fins, l’ha de fer la Tresoreria General de la Seguretat 
Social mitjançant concurs públic, llevat que, en atenció a 
les peculiaritats de la necessitat a satisfer o la urgència de 
l’adquisició a efectuar, el ministre de Treball i Seguretat 
Social n’autoritzi l’adquisició directa.

Dos. Els arrendaments de béns immobles que hagi 
d’efectuar la Seguretat Social s’han de concertar mitjan-
çant concurs públic, llevat dels casos en què, segons el 
parer del Ministeri de Treball i Seguretat Social, sigui 
necessari o convenient concertar-los de manera directa.

Tres. L’alienació dels béns immobles integrats en el 
patrimoni de la Seguretat Social requereix l’autorització 
prèvia del ministre de Treball i Seguretat Social, si el seu 
valor, segons taxació pericial, no excedeix els 100 milions 
de pessetes o del Govern quan, tot i sobrepassar aquesta 
quantia, no excedeix els 500 milions de pessetes. L’aliena-
ció dels béns immobles valorats en més de 500 milions de 
pessetes ha de ser autoritzada mitjançant llei.

L’alienació dels béns immobles s’ha de fer mitjançant 
subhasta pública, llevat que el Consell de Ministres, a pro-
posta del de Treball i Seguretat Social, n’autoritzi l’aliena-
ció directa. Quan es tracti de béns d’un valor inferior als 
50 milions de pessetes, l’alienació directa pot ser autorit-
zada pel ministre de Treball i Seguretat Social.

Quatre. Els immobles del patrimoni de la Seguretat 
Social que no siguin necessaris per al compliment dels 
seus fins i respecte als quals s’acrediti la no conveniència 
de la seva alienació o arrendament, poden ser cedits, per 
a fins d’utilitat pública o d’interès de la Seguretat Social, 
pel Govern, a proposta del ministre de Treball i Seguretat 
Social.

Cinc. L’alienació de títols valors, ja siguin de renda 
variable o fixa, s’ha de fer amb l’autorització prèvia en els 

s’ajustin a les condicions, formes, modalitats i quanties 
amb què es van practicar durant el primer semestre de 
1985. L’organització, celebració o explotació sense aquesta 
autorització dóna lloc a l’aplicació del que disposa el 
número 1 d’aquesta disposició addicional respecte a les 
activitats enunciades en l’esmentat número.

Dinovena.–De conformitat amb la Llei orgànica 7/1982, 
de 13 de juliol, de contraban, queda prohibit en tot el ter-
ritori nacional la venda, importació, circulació i producció 
de bitllets, butlletes, segells o qualsevol altre suport de 
loteries, apostes i altres jocs organitzats o emesos per 
persones o entitats estrangeres i la publicació dels seus 
programes, anuncis o reclams.

Vintena.–L’organització Nacional de Cecs Espanyols 
requereix l’acord del Consell de Ministres, a proposta del 
ministre de Treball i Seguretat Social, per poder variar en 
tot o en part els termes, característiques, modalitats, fre-
qüència, quantia o, en general, qualsevol aspecte dels 
sortejos respecte als celebrats durant el primer semestre 
de 1985.

Vint-i-unena.–U. Per a la gestió i el desenvolupament 
de la política d’estalvi, conservació i diversificació de 
l’energia del Ministeri d’Indústria i Energia, es transforma 
l’actual organisme autònom Institut per a la Diversificació 
i Estalvi de l’Energia, adscrit a aquest departament, en 
una entitat de dret públic, de les previstes a l’apartat b) de 
l’article 6,1 de la Llei general pressupostària, de 4 de gener 
de 1977, i conserva la seva mateixa denominació.

Dos. La nova entitat de dret públic té personalitat 
jurídica i ha d’ajustar les seves activitats a l’ordenament 
jurídic privat, i queda subrogada en els drets i les obliga-
cions de l’organisme autònom extingit.

A l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia 
no li són aplicables les disposicions de la Llei d’entitats 
estatals autònomes. El seu personal es regeix per les nor-
mes de dret laboral o privat que hi siguin aplicables, però 
la contractació i retribució d’aquest no ha de superar, en 
cap cas, les limitacions establertes per al personal laboral 
dels organismes autònoms en la legislació reguladora del 
règim del personal al servei de les administracions públi-
ques i en el títol II d’aquesta Llei.

Tres. Són fins i funcions de l’Institut per a la Diversi-
ficació i Estalvi de l’Energia els següents:

a) Proposar, adoptar i executar, si s’escau, les direc-
trius, mesures i estudis que siguin necessaris per obtenir 
el nivell idoni de conservació, estalvi i diversificació ener-
gètica en els sectors industrials, agrícola o de serveis, i 
pot fer, a aquests efectes, qualsevol mena d’activitats i 
serveis tant en relació amb les administracions i empre-
ses públiques, com amb qualssevol entitats, empreses i 
persones privades.

b) Analitzar, determinar, proposar i executar les 
mesures necessàries per obtenir polítiques sectorials efi-
caces, fomentar la utilització de nova tecnologia en equips 
i projectes i incentivar l’ús de noves fonts d’energia, la 
racionalització del consum i la reducció dels costos ener-
gètics.

c) Analitzar, definir, proposar i aplicar programes 
tendents a investigar les fonts d’energia renovables a 
l’oferta energètica.

d) L’assignació i control de qualssevol subvencions i 
incentius financers per a fins de conservació, estalvi, 
diversificació i desenvolupament energètic. Igualment, 
l’Institut pot exercir funcions d’agència, mediació o crea-
ció de cursos de finançament a empreses o a entitats en 
general que siguin adequats per a la consecució dels 
objectius definits.

e) Als efectes previstos en els apartats precedents, 
l’Institut pot desenvolupar activitats d’assistència tècnica, 
enginyeria de serveis, consultoria, direcció o execució 
d’obra, assessorament i comercialització, en general, de 
productes, patents, marques, models i dissenys industri-
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termini, l’Administració pot disposar del contracte i assu-
mir directament la seva execució o tornar-lo a subscriure.

Vint-i-vuitena.–La quantia de 100.000 pessetes que 
per a l’adquisició de subministraments menors figura a 
l’article 86 del Decret 923/1965, pel qual s’aprova el text 
articulat de la Llei de contractes de l’Estat, s’eleva a 
500.000 pessetes.

El Govern pot modificar aquest límit quan així ho 
aconsellin les circumstàncies.

Vint-i-novena.–La quantia de 3 milions de pessetes 
que figura a la disposició addicional sisena de la Llei 
9/1983, de 13 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat 
per a 1983, per a l’adquisició d’unitats centrals de procés 
d’equips i sistemes d’informàtica, s’eleva a 10 milions.

El Govern pot modificar aquest límit quan així ho 
aconsellin les circumstàncies.

Trentena.–Els contractes que subscriguin, en l’exercici 
de les activitats pròpies del seu tràfic, els organismes 
autònoms de caràcter comercial, industrial, financer o 
anàleg es regeixen quant a la seva preparació i adjudica-
ció pel règim específic que per a cadascun d’ells estableixi 
el Govern, d’acord amb la naturalesa de les seves opera-
cions a proposta del ministeri al qual estigui adscrit l’or-
ganisme i amb l’informe favorable previ del Ministeri 
d’Economia i Hisenda.

En qualsevol cas, aquest règim se sotmet als principis 
generals de la legislació sobre contractes de l’Estat, la 
qual s’aplica en defecte de normes especials.

Trenta-unena.–L’article 61 de l’apartat 2 de la Llei gene-
ral tributària queda redactat de la manera següent.

«2. Els ingressos realitzats fora de termini sense 
requeriment previ, comporten així mateix l’abonament 
d’interès de demora, amb exclusió de les sancions que 
puguin ser exigibles per les infraccions comeses. En 
aquests casos, el resultat d’aplicar l’interès de demora no 
pot ser inferior al 10 per 100 del deute tributari.»

Trenta-dosena.–La disposició addicional quinzena de 
la Llei 50/1980, de 30 de desembre, de pressupostos gene-
rals de l’Estat per a 1981, s’entén en vigor amb caràcter 
permanent.

Trenta-tresena.–U. Es manté la vigència durant 1986 
del que preveu la lletra a) de la disposició addicional pri-
mera de la Llei 44/1981, de 26 de desembre, de pressupos-
tos generals per a 1982.

Dos. La possibilitat prevista en el precepte invocat al 
número anterior d’imputar a crèdits de l’exercici corrent 
el pagament d’obligacions reconegudes o generades en 
exercicis anteriors ha de ser autoritzada, en relació amb 
els pressupostos de les entitats gestores i serveis comuns 
de la Seguretat Social, pel Ministeri de Treball i Seguretat 
Social, a proposta de la corresponent entitat, i amb l’in-
forme previ de la Intervenció General de la Seguretat 
Social.

De les imputacions realitzades a l’empara del que dis-
posa el paràgraf anterior, se n’ha de donar compte al 
Ministeri d’Economia i Hisenda.

Trenta-quatrena.–Durant l’any 1986 té plena vigència 
el que preveu la disposició addicional desena de la Llei 
44/1983, de 28 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1984.

Trenta-cinquena.–Es prorroga durant la vigència 
d’aquesta Llei el que preveu la disposició addicional 
desena de la Llei 44/1983, de 28 de desembre, de pressu-
postos generals de l’Estat per a 1984.

Trenta-sisena.–Es prorroga per a 1986 la disposició 
addicional vint-i-novena de la Llei 50/1984, de 30 de 
desembre.

Les pensions assistencials que en virtut de la Llei de 21 
de juliol de 1960 i del Reial decret 2620/1981, de 24 de juliol, 
s’hagin reconegut o es puguin reconèixer amb càrrec als 
crèdits d’acció social, se segueixen prestant durant 1986 

termes establerts al número 3 de la present disposició 
addicional.

Sis. En tot el que no preveu aquesta disposició addi-
cional, regeix la legislació reguladora del patrimoni de 
l’Estat.

Set. Els béns i drets que integren el patrimoni de la 
Seguretat Social són inembargables. Cap tribunal ni auto-
ritat administrativa pot dictar providència d’embargament 
ni despatxar cap ordre d’execució contra els béns i drets 
del patrimoni de la Seguretat Social ni contra les rendes, 
fruits o productes d’aquest, i hi és aplicable, si s’escau, el 
que disposen els articles 44, 45 i 46 de la Llei general pres-
supostària.

Vint-i-tresena.–Els contractes subscrits per les entitats 
gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, la quan-
tia dels quals excedeixi els 25 milions de pessetes, han de 
ser remesos al Tribunal de Comptes pel ministre de Treball 
i Seguretat Social.

Vint-i-quatrena.–U. L’article 6, paràgraf primer, de la 
Llei de contractes de l’Estat, text articulat 8 d’abril de 1965, 
modificat per la Llei 17 de març, queda redactat en els 
termes següents:

«El ministre d’Economia i Hisenda, conservant-ne una 
còpia certificada, ha de passar al Tribunal de Comptes, per 
al seu examen i presa en consideració, de tots els contrac-
tes que subscrigui l’Administració, l’import inicial dels 
quals excedeixi els 25 milions de pessetes, que li han de 
remetre a aquest fi els òrgans de contractació.»

Dos. De la mateixa manera, la quantia a què fa refe-
rència l’article 111 de l’esmentada Llei de contractes de 
l’Estat, s’eleva a 25 milions de pessetes.

Vint-i-cinquena.–El número 9 de l’article 9 de la Llei de 
contractes de l’Estat, text articulat 8 d’abril de 1965, incor-
porat a aquest text per la de 30 de desembre de 1984, dis-
posició addicional catorzena, queda redactat en els ter-
mes següents:

«9. Haver deixat de complir les obligacions tributàries 
o de Seguretat Social, imposades per les disposicions 
vigents.»

Vint-i-sisena.–Els articles que a continuació s’expres-
sen de la Llei de contractes de l’Estat, text articulat de 8 
d’abril de 1965, queden redactats de la manera següent:

«Article 86, paràgraf 2n: es consideren subministra-
ments menors aquells que es refereixen a béns consumi-
bles o de fàcil deteriorament l’import total dels quals no 
excedeixi les 250.000.»

«Article 87, número 4: els subministraments de béns 
que no excedeixin en total de 10.000.000 de pessetes, per 
als supòsits a què es refereixen els números 1 i 2 de l’arti-
cle 83 de la Llei i 25.000.000 de pessetes, als supòsits 
compresos al número 3 de l’esmentat article 83.»

Vint-i-setena.–Amb vigència exclusiva durant 1986, i 
sense perjudici del que estableix l’article 45 de la Llei de 
contractes de l’Estat, text articulat aprovat pel Decret 
923/1965, de 8 d’abril, en cas de demora en els terminis 
parcials o en el termini final d’execució dels contractes 
d’obres, serveis i subministraments per una causa impu-
table al contractista, l’òrgan de contractació pot acordar la 
resolució del contracte, prèvia autorització del Consell de 
Ministres si aquest n’ha autoritzat la subscripció, sense 
cap altre tràmit que l’audiència de l’adjudicatari i, quan es 
formuli oposició per part d’aquest, el dictamen del Con-
sell d’Estat. En aquests casos, l’acord de resolució ha de 
contenir un pronunciament exprés sobre la procedència o 
no de la devolució de la fiança constituïda i del termini en 
què l’Administració i el contractista han de practicar con-
tradictòriament els mesuraments i la presa de dades 
necessàries per a la liquidació del contracte. Acabat aquest 
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dència. Així mateix, es percep un complement de disponi-
bilitat en aquesta situació de quantia igual a la suma del 
80 per 100 del complement de destinació que correspon-
gui per raó de l’ocupació assolida, i del 80 per 100 de l’in-
centiu corresponent als que ocupin destinació.

Igualment es continuen complint triennis, creus i qual-
sevol altra retribució que correspongui en funció del 
temps de permanència en situació d’activitat, i aquestes 
variacions s’apliquen al personal que estigui en aquesta 
última situació.»

Quaranta-dosena.–A la memòria d’objectius que el 
Govern remet a les Corts Generals amb el projecte de llei 
de pressupostos generals de l’Estat de cada any s’hi ha 
d’adjuntar un avanç del grau de compliment dels objec-
tius de l’any anterior.

Quaranta-tresena.–Els ordenadors de pagament 
poden lliurar les ordres a què es refereix l’article 78 de la 
Llei general pressupostària, a través de la informació 
rebuda per mitjans informàtics. En aquest cas, la docu-
mentació justificativa d’aquestes pot quedar en els cen-
tres en què es van reconèixer les corresponents obligaci-
ons per a la seva remissió al Tribunal de Comptes.

Quaranta-quatrena.–Els funcionaris de la Mutualitat 
Nacional de Previsió de l’Administració Local estan inclo-
sos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
de mesures per a la reforma de la funció pública. Es faculta 
el Govern, a proposta conjunta dels ministeris de la Presi-
dència i d’Administració territorial, per dictar els precep-
tes necessaris per a l’execució del que disposa l’esmen-
tada Llei.

Quaranta-cinquena.–La contribució espanyola al Banc 
Europeu d’Inversions prevista en el Tractat d’adhesió a les 
Comunitats Europees autoritzat per la Llei orgànica 
10/1985, de 2 d’agost, l’ha de fer, en nom del Regne d’Es-
panya, el Banc d’Espanya, que queda autoritzat a aplicar 
amb caràcter lliurement convertible les pessetes necessà-
ries i a efectuar les operacions que siguin requerides.

Quaranta-sisena.–Mentre no s’articuli un nou sistema 
de previsió social voluntària per als funcionaris de l’Admi-
nistració de la Seguretat Social i, com a màxim durant el 
període de sis mesos següents a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, subsisteixen les aportacions de l’Adminis-
tració de la Seguretat Social a les mutualitats de funciona-
ris de l’esmentada Administració.

Quaranta-setena.–Les retribucions del personal en 
situació de segona activitat, regulades pel Reial decret 
230/1982, de l’1 de febrer, són les mateixes que les esta-
blertes a la disposició addicional quaranta-unena per al 
personal en situació de reserva activa.

Quaranta-vuitena.–U. Les entitats o sistemes de pre-
visió social diferents o complementaris de la Seguretat 
Social obligatòria, que constitueixin o puguin tenir consti-
tuïts els organismes esmentats a l’article 11.2, així com les 
empreses i societats a què es refereix l’apartat d) de l’ar-
ticle 35, només es poden finançar amb les aportacions o 
quotes dels seus beneficiaris o amb qualsevol altre ingrés 
de dret privat.

Dos. El que disposa el número anterior s’entén en 
vigor amb caràcter permanent.

Quaranta-novena.–Els romanents de crèdit que puguin 
derivar del Fons de Solidaritat, creat per la disposició 
addicional dinovena de la Llei 50/1984, de 30 de desem-
bre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1985, s’apli-
quen, fins al seu total esgotament, als programes de 
suport a l’ocupació i a la formació professional que deter-
mini el Govern, a proposta del Ministeri de Treball i Segu-
retat Social.

Cinquantena.–Els funcionaris civils i militars i de les 
forces i cossos de seguretat de l’Estat que resultin inutilit-
zats per al servei o morin com a conseqüència d’actes ter-
roristes, causen a favor seu o de les seves famílies les 
pensions extraordinàries previstes en els articles u i dos 
de la Llei 9/1977, de 4 de gener, sense que els siguin apli-

als qui reuneixen els requisits legalment establerts, i es fixa 
la seva quantia en dotze mensualitats de 14.000 pessetes 
cadascuna, més dues pagues extraordinàries del mateix 
import que es meriten els mesos de juny i desembre.

Trenta-vuitena.–U. La Comissió Liquidadora, creada 
pel Reial decret llei 10/1984, d’11 de juliol, pot adquirir, 
pels seus valors reals i sempre que sigui convenient per al 
desenvolupament més eficaç de la seva funció, tota mena 
de crèdits contra les entitats en liquidació o de béns i drets 
d’aquestes.

Dos. Quan la liquidació de les entitats assegurado-
res sigui assumida per la Comissió Liquidadora, pel fet de 
trobar-se aquelles en situació d’insolvència, aquesta ha 
de citar el Fons de Garantia Salarial de conformitat amb el 
que preveu l’article 33 de l’Estatut dels treballadors, i la 
resolució per la qual s’atribueix la funció liquidadora a la 
Comissió causa els efectes previstos al número 3 de l’es-
mentat article.

Tres. La junta de creditors a què es refereix l’article 
4t 6 de l’esmentat Reial decret llei es pot celebrar en 
segona convocatòria i en aquest cas queda vàlidament 
constituïda sigui quin sigui el nombre d’assistents i l’im-
port dels crèdits representats, i pot adoptar acords per 
majoria simple.

Quatre. S’autoritza el Govern perquè en el termini 
d’un any adopti les mesures que, amb càrrec als recursos 
de la Comissió, permetin millorar l’import de les liquidaci-
ons a favor dels assegurats, perjudicats o beneficiaris a 
què es refereix l’article 4t 4 de l’esmentat Reial decret llei, 
i a postergar, fins i tot, el cobrament de les despeses de 
liquidació anticipades de conformitat amb el mateix pre-
cepte.

Trenta-novena.–U. El Centre per a la Gestió i Coope-
ració Tributària ha de destinar els romanents de tresoreria 
a 31 de desembre de 1985, no afectats al compliment 
d’obligacions, al finançament del seu pressupost.

Dos. El pressupost destinat als serveis perifèrics del 
Centre de Gestió i Cooperació Tributària l’ha de distribuir 
l’esmentat Centre, sobre la base del pressupost a què es 
refereix l’article 16 del Reial decret 1279/1985, de 24 de 
juliol. Al llarg de l’exercici, els crèdits assignats als serveis 
perifèrics poden ser redistribuïts per l’esmentat Centre de 
Gestió i Cooperació Tributària, encara que la suma dels 
crèdits de cada concepte o article dels serveis perifèrics 
superi el crèdit que per al mateix concepte o article s’as-
signi al Centre de Gestió i Cooperació Tributària, sempre 
que no s’excedeixi el total pressupost de l’organisme. 
L’esmentat organisme ha d’adaptar, al seu moment, el seu 
pressupost de forma que reculli les variacions originades 
per la redistribució dels crèdits efectuada en els serveis 
perifèrics.

Quarantena.–Les diverses institucions responsables 
de la gestió de cadascun dels sistemes i règims públics de 
protecció social existents han de facilitar a l’Institut Naci-
onal de la Seguretat Social, responsable del banc de dades 
sobre pensions públiques a què es refereixen la disposi-
ció addicional cinquena, a), de la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1985, i l’article 13 del Reial decret 
43/1985, de 9 de gener, totes les dades individualitzades 
referents a les pensions que tinguin reconegudes o les 
que coneguin en el futur.

Quaranta-unena.–Es modifica l’article 3r de la Llei 
20/1981, de 6 de juliol, de creació de la situació de la reserva 
activa, que queda redactat en els termes següents:

«Article 3r El personal en situació de reserva activa 
que ocupi destinació ha de percebre en la seva totalitat les 
retribucions inherents a aquest.

Durant la permanència en la situació de reserva activa 
sense ocupar destinació es perceben en la seva totalitat 
les retribucions bàsiques i les de caràcter personal a les 
quals tingui dret en situació d’activitat, excepte aquelles 
que derivin de la classe de destinació o del lloc de resi-
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les retribucions corresponents a 1985, amb la mateixa 
estructura retributiva i amb subjecció a la normativa 
vigent en l’esmentat exercici, incrementada la quantia de 
les diferents retribucions bàsiques i complementàries en 
un 7,2 per 100, a igual de llocs de treball, tenint en compte 
que les retribucions que tinguin el caràcter d’absorbibles 
per millores o increments es regeixen per la seva norma-
tiva específica fins a l’aplicació del nou règim retributiu.

DISPoSICIoNS FINALS
Primera.–S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda 

per instrumentar en els crèdits de despeses de personal 
les modificacions pressupostàries necessàries per ajustar 
aquests crèdits als efectius existents l’1 de gener de 1986, 
en els diferents programes, serveis i organismes, i les que 
resultin procedents per a l’aplicació, si s’escau, del nou 
règim retributiu dels funcionaris.

Segona.–S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda 
per homologar les retribucions dels caporals veterans de 
l’Armada i de les classes de tropa del regiment de la Guàr-
dia de Sa Majestat amb les de la resta de personal militar 
a què es refereix la Llei 20/1984, de 15 de juny.

Tercera.-–S’autoritza el Govern per dictar les disposici-
ons que siguin necessàries per a l’homologació total de 
l’actual sistema de prestacions de la mutualitat nacional 
de l’Administració local a la normativa general de classes 
passives de l’Estat.

Quarta.–S’autoritza el Govern per regular el procedi-
ment per fer efectiu el pagament de les subvencions cor-
responents al torn d’ofici i assistència lletrada al detingut.

Cinquena.–S’autoritza el Govern per adaptar els pres-
supostos d’ingressos i despeses del Servei Nacional del 
Conreu i Fermentació del Tabac, continguts a l’estat numè-
ric d’aquesta Llei, al que disposen la Llei de l’impost sobre 
el valor afegit, la Llei d’impostos especials i la Llei regula-
dora del monopoli fiscal de tabacs, així com les modifica-
cions funcionals que s’hagin d’introduir a l’esmentat 
organisme com a conseqüència de la integració a la 
Comunitat Econòmica Europea.

Sisena.–U. S’autoritza el Ministeri d’Economia i 
Hisenda a assumir com a deute de l’Estat el concertat pel 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona amb aval de l’Es-
tat en virtut de l’autorització continguda a l’article 15, 2, c) 
de la Llei 33/1981, de 26 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1982, per un import de 
6.776.876.000 pessetes.

Dos. Amb caràcter previ a l’assumpció assenyalada 
al número anterior, s’han de negociar les condicions del 
deute a assumir amb els creditors, i el Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda, pot no fer ús, si s’escau, de l’autorització 
indicada.

En tot cas, es xifra el deute a assumir per l’Estat fins a 
un màxim del 80 per 100 del capital viu de l’operació de 
crèdit de referència, amb les seves càrregues financeres.

Tres. L’assumpció del deute comporta, en tot cas, 
l’extinció de l’aval del Tresor públic.

Setena.–S’autoritza el Govern per afectar al Pla d’ocu-
pació rural crèdits destinats al finançament del programa 
d’inversions públiques, així com a fixar les condicions de 
contractació i les característiques del col·lectiu de treba-
lladors a ocupar en l’execució dels projectes.

Vuitena.–Es faculta el Ministeri de Treball i Seguretat 
Social per autoritzar les modificacions que siguin neces-
sàries en el pressupost per règims de la Seguretat Social, 
una vegada portada a terme pel Govern la integració pre-
vista a la disposició addicional segona de la Llei 26/1985, 
de 31 de juliol, de mesures urgents per a la racionalització 
de l’estructura i de l’acció protectora de la Seguretat 
Social.

Novena.–U. S’autoritza el Govern per adequar les 
funcions del Servei Central de Subministraments, que 
depèn del Ministeri d’Economia i Hisenda, i, si s’escau, la 

cables les limitacions establertes a l’article 29 d’aquesta 
Llei.

DISPoSICIoNS TRANSITòRIES
Primera.–Les comunitats autònomes que a l’entrada 

en vigor d’aquesta Llei no hagin rebut el traspàs de funci-
ons i serveis en matèries que s’hagin considerat assumi-
des, a efectes del càlcul de recursos per finançar projectes 
de la seva competència en aplicació de la metodologia 
aplicada per a la valoració del Fons de Compensació Inter-
territorial de 1986, no reben els recursos pressupostaris 
corresponents als fons computats en la determinació del 
crèdit global del Fons de Compensació Interterritorial de 
cada comunitat per aquelles matèries.

El Ministeri d’Economia i Hisenda, a proposta del 
departament interessat i amb l’informe previ del Comitè 
d’Inversions Públiques, ha d’aprovar les transferències 
pressupostàries que siguin pertinents i n’ha de donar 
compte en tot cas a la comunitat autònoma corresponent.

Segona.-–U. Els funcionaris inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, que prestin 
servei en centres gestors els catàlegs de llocs de treball 
dels quals estiguin pendents d’aprovació pel Govern l’1 
de gener de 1986, i fins que es disposi el contrari en els 
respectius acords de Consell de Ministres aprovatoris 
d’aquests, perceben les retribucions corresponents a 
1985, amb la mateixa estructura retributiva i amb subjec-
ció a la normativa vigent en l’esmentat exercici, incre-
mentada la quantia de les diferents retribucions bàsiques 
i complementàries en un 7,2 per 100, a igualtat de llocs de 
treball, tenint en compte que les retribucions que tinguin 
el caràcter d’absorbibles per millores o increments es 
regeixen per la normativa específica fins a l’aplicació del 
nou règim retributiu.

Dos. Els incentius i complements de dedicació exclu-
siva que es meritin s’abonen amb càrrec als crèdits que 
per a l’incentiu al rendiment s’inclouen en els pressupos-
tos de despeses.

Tres. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de dictar 
les normes necessàries per adequar el que disposa l’arti-
cle 13 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, referent a 
l’homogeneïtzació del sistema i complement personal i 
transitori, dels funcionaris de l’Administració de l’Estat i 
organismes autònoms en els casos a què es refereix la 
present disposició transitòria.

Tercera.–Sense perjudici del que disposa l’article 19, 
segueix vigent el sistema establert actualment a través 
del concert de les magistratures de Treball amb la Tresore-
ria General de la Seguretat Social per a la recaptació en 
via executiva dels deutes per manca de pagament a la 
Seguretat Social, amb els efectes econòmics correspo-
nents.

Quarta.–El personal a què es refereix l’apartat b) del 
número 1 de la disposició addicional primera que l’1 de 
febrer de 1986 estigui ocupant un lloc de treball a l’Admi-
nistració militar o als seus organismes autònoms conti-
nua inclòs en el camp d’aplicació del règim especial de la 
Seguretat Social de les Forces Armades, fins a la data en 
què s’obtingui destinació definitiva en el lloc de treball no 
pertanyent a l’esmentada Administració militar o els seus 
organismes autònoms.

Cinquena.–Les prestacions reconegudes a l’empara 
de la nova normativa en matèria de classes passives de la 
Llei 50/1984, de 30 de desembre, a favor de funcionaris 
pertanyents als cossos especials de funcionaris tècnics de 
l’Estat al servei de la sanitat local o dels seus familiars, 
s’han de revisar durant 1986 per adaptar-les al que dis-
posa l’article 24, 1, d) d’aquesta Llei.

Sisena.–Fins que l’Administració de l’Estat no aprovi la 
norma reglamentària que fixi els límits màxims i mínims 
a què es refereix l’article 93,2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
els funcionaris de l’Administració local han de percebre 
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ANNEx I

Crèdits ampliables
Es consideren ampliables fins a una suma igual a les 

obligacions que es reconeguin, previ compliment de les 
formalitats legalment establertes o de les que s’establei-
xin, els crèdits que, inclosos en el pressupost general de 
l’Estat, en els dels organismes autònoms i en els dels 
altres ens públics aprovats per aquesta Llei, es detallen a 
continuació:

Primer.–Aplicable a totes les seccions i programes.
U. Els destins a satisfer:
a) La indemnització per residència que meriti el per-

sonal en els punts en què s’hagi reconegut aquest dret, de 
conformitat amb la legislació vigent de les disposicions 
financeres de la CEE en matèria d’avançaments de fons i 
de l’aportació espanyola que determini el pressupost defi-
nitiu de la CEE.

b) Les quotes de la Seguretat Social i el complement 
familiar (ajuda o indemnització familiar), d’acord amb els 
preceptes en vigor, el subsidi familiar del personal adscrit 
als serveis de l’Estat amb dret a la seva percepció, així 
com l’aportació de l’Estat al règim de previsió social dels 
funcionaris públics, civils o militars, establert per les lleis 
28/1975 i 29/1975, de 27 de juny, i el Reial decret llei 
16/1978, de 7 de juliol, i l’aportació de l’Estat per atendre 
les obligacions d’exercicis anteriors derivades del que 
disposen els reials decrets llei 3/1977, de l’1 d’abril, i 
31/1977, de 2 de juny.

c) Els triennis derivats del còmput del temps de ser-
veis realment prestat a l’Administració.

d) Les dotacions de personal que hagin estat mino-
rades en els respectius crèdits per les vacants existents o 
per retard en la provisió d’aquestes, en la mesura que 
aquestes vacants siguin cobertes de conformitat amb la 
legislació aplicable o estiguin afectades a serveis de l’Ad-
ministració central o perifèrica de l’Estat transferits a les 
comunitats autònomes.

e) Els crèdits destinats al pagament del personal 
laboral, pel que requereixin ser incrementats com a con-
seqüència d’elevacions salarials disposades durant l’exer-
cici o en exercicis anteriors per modificació del salari 
mínim interprofessional o estiguin imposats per regulació 
estatal o per decisió ferma jurisdiccional, sense perjudici 
del que disposa l’apartat 3 de l’article 11 d’aquesta Llei, 
pel que fa a modificacions de categoria professional que 
són sempre computables dins el creixement màxim de la 
massa salarial.

f) Els crèdits la quantia dels quals es moduli per la 
recaptació obtinguda en taxes o exaccions parafiscals que 
dotin conceptes integrats en els respectius pressupostos.

La dotació dels crèdits a què es refereix aquest apartat 
és estimativa i la seva disponibilitat queda supeditada a la 
xifra d’ingressos que s’obtinguin per cadascuna de les 
taxes o exaccions que els modulin.

g) Les prestacions reglamentàries i obligatòries del 
règim de previsió dels funcionaris públics.

h) Els crèdits destinats a satisfer obligacions deriva-
des del deute públic, en les diferents modalitats, emès per 
l’Estat i els seus organismes autònoms, tant per interes-
sos i amortitzacions de principal, com per despeses deri-
vades de les operacions d’emissió, conversió, bescanvi o 
amortització d’aquest, excepte les de personal.

i) Els crèdits de transferències a favor de l’Estat que 
figuren en els pressupostos de despeses dels organismes 
autònoms, fins a l’import dels excedents que resultin com 
a conseqüència de la gestió d’aquests.

Dos.–Els crèdits que siguin necessaris en els pressu-
postos dels organismes, les repercussions que en els 

seva estructura orgànica, que pot adoptar qualsevol de 
les formes previstes a la Llei general pressupostària.

Dos. Els contractes de subministraments a què es 
refereix el paràgraf primer de la disposició addicional 
sisena de la Llei 9/1983, de 13 de juliol, tenen la naturalesa 
de contractes administratius.

Desena.–Es faculta el Govern per regular els supòsits 
d’inhabilitació a què es refereixen l’article 9, apartat 5, de 
la Llei de contractes de l’Estat, text articulat de 8 d’abril de 
1965, i l’article 4, apartat 5, del Reglament de contractació 
de les corporacions locals, atenent l’existència de dol o 
manifesta mala fe en el contractista i en l’entitat del dany 
causat als interessos públics per la resolució del con-
tracte.

onzena.–El Govern, en el marc del nou sistema retri-
butiu establert a la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures 
per a la reforma de la funció pública, ha d’adequar les 
retribucions del professorat universitari funcionari i con-
tractat, en el nou règim de dedicació definit pel Reial 
decret 898/1985, de 30 d’abril, sense que les quanties 
reconegudes per a l’antic règim de dedicació, en les seves 
diferents modalitats, generin cap dret respecte a les que 
s’estableixin.

Així mateix, el Govern ha de fixar les retribucions del 
personal investigador al servei del Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques i les dels professors universita-
ris contractats com a encarregats de curs, de manera que, 
quan aquests professors estiguin contractats amb un 
nivell de dedicació inferior al C, percebin les seves retri-
bucions en idèntica quantia a les percebudes l’any 1985.

Dotzena.–Es prorroga durant 1986 l’autorització al 
Govern que conté la disposició final cinquena de la Llei 
50/1984, de 30 de desembre.

Tretzena.–El Govern destinarà un import addicional de 
3.050 milions de pessetes als fons previstos als articles 
11.3 i 13.3 d’aquesta Llei de pressupostos generals de l’Es-
tat, per als fins previstos en els esmentats articles.

Catorzena.–S’autoritza el Govern per dictar les dispo-
sicions necessàries per al desplegament i l’execució de 
tot el que preveu aquesta Llei.

DISPoSICIoNS DERoGATòRIES
Primera.–Queda derogat l’article 35, creador de la Carta 

d’exportador a títol individual, de la Llei 194/1963, de 28 de 
desembre, per la qual s’establia el Pla de desenvolupa-
ment econòmic i social per al quadrienni 1964-1967.

La derogació d’aquest article es fa sense perjudici de 
les vigents cartes d’exportador a títol individual, a les 
quals corresponen els beneficis atorgats al seu moment 
mentre duri la vigència d’aquestes.

Així mateix, la derogació de l’article 35 de la Llei 
194/1963, de 28 de desembre, no afecta les cartes d’expor-
tador a títol individual que es concedeixin per al quadri-
enni 1986-1989, les sol·licituds de les quals es van fer a 
l’empara de la norma que ara es deroga. Aquestes com-
porten els beneficis que es fixin en l’ordre de concessió i 
la vigència d’aquests beneficis s’estén fins al 31 de desem-
bre de 1989.

Segona.–A l’entrada en vigor d’aquesta Llei, queden 
derogats els articles 10 i 11 de la Llei de 24 de novembre de 
1939 sobre ordenació i defensa de la indústria nacional.

Tercera.- Queda derogat l’article 24 del Decret llei 
18/1962, de 7 de juny, de nacionalització i reorganització 
del Banc d’Espanya, i aquest, en conseqüència, pot portar 
a terme tots els actes de disposició i administració que 
consideri convenient amb les seves existències d’or, plata 
i altres metalls preciosos.

Quarta.–A l’entrada en vigor d’aquesta Llei queda 
derogada la disposició transitòria tercera de la Llei 20/1984, 
de 15 de juny, de retribucions del personal de les Forces 
Armades.
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del Reial decret 230/1982, de l’1 de juny, de creació de la 
segona activitat, i els del servei 09, per a pagament de les 
obligacions derivades de l’aplicació de la Llei 20/1981, de 
6 de juliol, de creació de la reserva activa.

A la secció 16, «Ministeri de l’Interior», el crèdit del 
servei 05 «Direcció de la Seguretat de l’Estat», programa 
221-A «Direcció i Serveis Generals de Seguretat i Protec-
ció Civil», subconceptes 226.07 «Despeses de reintegració 
estrangers als seus països d’origen.»

Catorze.–A la secció 16, «Ministeri de l’Interior», el crè-
dit 16.01.463, A.226.07, per atendre les obligacions deriva-
des dels processos electorals.

Quinze.–A la secció 16, «Ministeri de l’Interior», el crè-
dit 16.01.463, A.485.02, per subvencionar les despeses 
electorals a partits polítics, segons el que disposa la Llei 
orgànica 5/1985.

Setze.–A la secció 19, «Ministeri de Treball i Seguretat 
Social», els destinats a subvencionar l’organisme autò-
nom Institut Nacional d’ocupació, per completar els recur-
sos aportats per l’Estat a les prestacions de desocupació, 
segons la participació que a aquest correspon en els paga-
ments fets en aquesta contingència, facultat que és exten-
siva quant a la repercussió que en el pressupost de l’indi-
cat organisme hagin de tenir la percepció d’aquestes 
subvencions i de tots els recursos que rebi per a la mateixa 
finalitat en funció de la legislació vigent sobre la contin-
gència de desocupació.

Disset.–A la secció 19, «Ministeri de Treball i Seguretat 
Social», en el pressupost de l’organisme autònom Fons 
de Garantia Salarial, el crèdit destinat a atendre les obli-
gacions que li imposa la Llei 8/1980, de l’Estatut dels tre-
balladors, modificada per la Llei 32/1984, de 2 d’agost, 
finançat per lliuraments de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social a càrrec de la quota establerta a aquest 
efecte.

Divuit.–A la secció 20, «Ministeri d’Indústria i Energia», 
al crèdit destinat a finançar els compromisos derivats de 
l’acord hispano-algerià sobre el gas natural, en funció de 
la cotització del dòlar en el moment de donar compliment 
a l’operació.

Dinou.–A la secció 20, «Ministeri d’Indústria i Ener-
gia», la subvenció a l’empresa nacional de Hulleras del 
Norte (Hunosa), Minas de Figaredo i Minero-Siderúrgica 
de Ponferrada (La Camocha), en funció de les previsions 
dels respectius contractes programa.

Vint.–A la secció 20, «Ministeri d’Indústria i Energia», la 
subvenció a la producció i transport d’hulla coquitzable.

Vint-i-u.–A la secció 20, «Ministeri d’Indústria i Ener-
gia», el crèdit 20.102.722, B.401, del pressupost de l’orga-
nisme autònom Registre de la Propietat Industrial, en fun-
ció dels recursos superiors que obtingui l’organisme.

Vint-i-dos.–A la secció 21, «Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació», el concepte 21.01.711, A.432.02, en 
funció de les necessitats de tresoreria sorgides com a 
conseqüència dels resultats de les operacions de liquida-
ció d’excedents agraris.

Vint-i-tres.–A la secció 22, «Ministeri de la Presidèn-
cia», el crèdit 22.02.313, C.485, amb destinació a atendre 
despeses i ajudes que derivin de les actuacions proce-
dents en relació amb la síndrome tòxica.

Vint-i-quatre.–A la secció 23, «Ministeri de Transports, 
Turisme i Comunicacions», els destinats a les atencions 
següents:

a) Despeses de transferències, certificacions, segells, 
girs i altres anàlegs dels serveis de gir nacional.

b) Indemnitzacions reglamentàries per pèrdua o sos-
traccions de correspondència, certificada o assegurada, 
de fons i efectes del gir i altres derivats en relació amb 
expedients que es resolen dins de l’exercici.

c) Comptes de vals respostes i pagaments de saldos 
de correspondència internacional i dels drets per expedi-

esmentats pressupostos tinguin les operacions de trans-
ferències que autoritza aquesta Llei.

Segon.–Aplicables a les seccions i organismes que 
s’indiquen:

U.–A la secció «Classes passives», els relatius a obli-
gacions de «classes passives», tant per meritacions cor-
responents a l’exercici corrent com a exercicis anteriors.

Dos.–A la secció 12, «Ministeri d’Afers Exteriors», el 
crèdit 12.10.134,134,C. C.491 que, amb caràcter de trans-
ferències corrents i dins dels recursos pressupostaris, es 
dediquen al pagament de les quotes i contribucions a 
organitzacions internacionals en les quals Espanya parti-
cipi.

Tres.–A la secció 12, «Ministeri d’Afers Exteriors», el 
crèdit 12.08.134,134,A. A.491 que, amb caràcter de trans-
ferències corrents i dins dels recursos pressupostaris de 
la Direcció General de Relacions Econòmiques Internacio-
nals, es dedica com a contribució a les accions compreses 
dins del Conveni internacional d’ajuda alimentària.

Quatre.–A la secció 13, «Ministeri de Justícia», el crè-
dit 13.03.142,C.226.03, per al pagament de les obligacions 
que derivin de l’article 56.5 de la Llei 8/1980, de l’Estatut 
dels treballadors.

Cinc.–A la secció 13, «Ministeri de Justícia», el crèdit 
13.03.142,A.226.03, per al pagament de les obligacions 
que derivin del títol 3, llibre 4, de la Llei orgànica 6/1985, 
de l’1 de juliol, del poder judicial.

Sis.–A la secció 14, «Ministeri de Defensa», els crèdits 
del servei 07 per al pagament de les obligacions que deri-
vin de l’aplicació de la Llei 20/1981, de 6 de juliol, de crea-
ció de reserva activa.

Set.–A la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda», 
els destinats al pagament dels premis de cobrança de les 
contribucions, impostos i arbitris la recaptació dels quals 
és a càrrec de la Hisenda pública i al de premis o partici-
pacions en funció de la recaptació en les condicions que 
els mateixos conceptes determinin, així com el dels efec-
tes timbrats, bitllets, llistes i altres documents que pugui 
requerir l’administració i cobrança de contribucions i 
taxes de l’Estat, les despeses per transferències, girs i 
remeses del Tresor i els que origini la venda de plata per a 
la seva inversió en or.

Vuit.–El crèdit de la secció 15, «Ministeri d’Economia i 
Hisenda», 15.13.631, F.844, per al pagament dels preus 
justos que puguin derivar de l’aplicació de la Llei 7/1983, 
de 29 de juny.

Nou.–A la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda», 
els destinats a subvencionar a l’Institut de Crèdit oficial 
per a operacions derivades del Reial decret llei 6/1982, així 
com per atendre les finalitats previstes a la Llei 11/1983 i 
als reials decrets llei 20 i 21/1982 i 5 i 7/1983.

Deu.–A la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda», 
els destinats al pagament de les obligacions que derivin 
de l’article 2n 1 de la Llei 53/1980, de 20 d’octubre, i de 
l’article 4 de la Llei 10/1970, de 4 de juliol.

onze.–A la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda», 
els conceptes destinats a despeses del servei de tresore-
ria interior i exteriors, incloses diferències de canvis, així 
com les d’administració de la plata i el crèdit 15.09.633, 
A.226.02.

Dotze.–A la secció 15 «Ministeri d’Economia i Hisenda», 
el 15.26.631, E.431, destinat a compensació de pèrdues, 
de les seccions de riscos comercials i agraris del Consorci 
de Compensació d’Assegurances.

Tretze.–A la secció 16, «Ministeri de l’Interior», els des-
tinats al pagament d’indemnitzacions, en aplicació del 
que disposa la Llei orgànica 9/1984, així com els que deri-
vin dels danys a tercers, en relació amb els articles 40 i 41 
de la Llei de règim jurídic de l’Administració de l’Estat, 
text refós del 26 de juliol de 1957 i Llei 52/1984.

A la secció 16, «Ministeri de l’Interior», els crèdits del 
servei 08 per al pagament de les obligacions que derivin 
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Trenta-u.–A la secció 32, «Ens territorials»:

a) Els crèdits de participació de les comunitats autò-
nomes en els ingressos de l’Estat, originats com a conse-
qüència de la incorporació automàtica dels romanents de 
l’exercici de 1985, en els termes que derivin de la Llei per 
la qual es fixen els percentatges de participació de les 
comunitats autònomes en els ingressos de l’Estat per a 
1985, amb la finalitat de practicar la liquidació definitiva 
corresponent a l’esmentat exercici. 

b) Els crèdits del programa 911-A, «Transferències a 
les comunitats autònomes per cost de serveis assumits», 
pel major import de la valoració provisional o definitiva 
del cost efectiu dels serveis transferits, en pessetes de 
1986, sobre el crèdit consignat en aquesta secció, quan 
aquesta diferència no estigui dotada formant part dels 
crèdits del departament o organisme del qual les compe-
tències procedeixin.

c) Els crèdits del programa 912-A, «Transferències a 
corporacions locals per participació en els ingressos de 
l’Estat», en la mesura que ho exigeixi la liquidació defini-
tiva de l’exercici de 1985.

d) Els crèdits del programa 912-C i 011-A, per raó 
d’altres drets legalment establerts o que s’estableixin a 
favor de les corporacions locals, habilitant, si és neces-
sari, els conceptes corresponents.

e) Els crèdits inclosos en el programa 011-A, dels 
subconceptes 320.02 i 922.02, en funció del tipus d’interès 
variable i la necessitat de finançament.

Tercer.–Crèdits ampliables en el pressupost «Accions 
conjuntes Espanya - Comunitats Europees».

Tots els crèdits d’aquest pressupost en funció dels 
compromisos de finançament exclusiu o de cofinança-
ment que s’obtinguin de les Comunitats Europees.

Quart.–Crèdits ampliables en el pressupost de la Segu-
retat Social:

1. Els destinats al pagament de pensions de tot tipus, 
subsidis per incapacitat laboral transitòria o invalidesa 
provisional, subsidis de garantia d’ingressos mínims, de 
mobilitat i per a ajuda de tercera persona, prestacions de 
protecció a la família, establertes per reglament, els lliura-
ments únics, els subsidis de recuperació, sempre que en 
aquests dos últims casos estiguin establerts per regla-
ment i sigui obligatori i no graciable el seu pagament per 
part de la Seguretat Social i la seva quantia estigui objec-
tivament determinada.

2. Els que emparen la constitució de capitals renda 
per al pagament de pensions.

3. Els destinats al pagament de productes farmacèu-
tics procedents de receptes mèdiques.

4. La indemnització per residència que meriti el per-
sonal en els punts en què s’hagi reconegut aquest dret de 
conformitat amb la legislació vigent.

5. Les quotes de la Seguretat Social.
6. Els crèdits destinats al pagament de retribucions, 

en tot el que requereixin ser incrementats com a conse-
qüència d’elevacions salarials disposades per modificaci-
ons del salari mínim interprofessional establert amb 
caràcter general, per aplicació de les reglamentacions de 
treball o convenis col·lectius que siguin aplicables al per-
sonal de caràcter laboral.

7. Els que es regulin en funció de la recaptació obtin-
guda i que dotin conceptes específics en el pressupost de 
despeses.

ció de girs internacionals, les garanties dels quals es tan-
quin o es liquidin dins l’exercici.

d) Saldos de la correspondència telegràfica, radiote-
legràfica o telefònica internacional o interior, els comptes 
de les quals es liquidin durant l’exercici.

e) Anivellament del capital del gir pels menyscaptes 
soferts a causa de pèrdua, frau, robatori o incidència del 
servei.

Vint-i-cinc.–A la secció 23, «Ministeri de Transports, 
Turisme i Comunicacions», el crèdit 23.203.515, C.400, del 
pressupost de l’organisme Autònom Aeroports Nacionals, 
en funció dels majors recursos que obtingui l’organisme.

Vint-i-sis.–A la secció 24, «Ministeri de Cultura», en el 
pressupost de l’organisme autònom Consell Superior 
d’Esports, el crèdit 24.105.457, A.401, fins a l’import dels 
excedents que puguin resultar en la gestió d’aquest.

Vint-i-set.–A la secció 24, «Ministeri de Cultura», el 
crèdit 24.108.456, C.471, destinat a dotar el Fons de Pro-
tecció a la Cinematografia, en funció de la recaptació que 
es realitzi en el Tresor pels diferents recursos que, de con-
formitat amb la legislació en vigor, serveixin de base per 
determinar el xifrat de l’esmentat crèdit.

Vint-i-vuit.–A la secció 26, «Ministeri de Sanitat i Con-
sum», en el pressupost de l’organisme autònom Adminis-
tració Institucional de Sanitat Nacional, el subconcepte 08 
del concepte 26.101.542, H.221, «Subministraments», es 
pot ampliar per l’import dels ingressos obtinguts en la 
venda de productes, sense que en cap cas el crèdit dispo-
nible superi el dotat inicialment.

Vint-i-nou.–A la secció 31, «Despeses de diversos 
ministeris»:

a) Els conceptes de l’article 42, «Indemnitzacions per 
raó de serveis», del servei 02, programa 631 k, per al paga-
ment d’obligacions per raó de meritacions en concepte de 
dietes, locomoció i trasllats.

b) El crèdit 31.02.631, H.608.05, «Per a inversions 
destinades a programes i projectes que generin ocupació, 
segons l’Acord Econòmic Social».

c) El crèdit 21.02.631, K.822.08, «Avançaments rein-
tegrables als funcionaris per raó de trasllats forçosos o 
voluntaris a les comunitats autònomes».

d) El crèdit 31.07.632, A.440, «Cobertura pèrdues en 
els préstecs excepcionals a l’empara de l’article 37 de la 
Llei de crèdit oficial».

e) El crèdit 31.07.632, a.441, «Cobertura pèrdues en 
els crèdits per al desenvolupament ramader, a l’empara 
dels convenis amb el BIRD».

Trenta.–A la secció 31, «Despeses de diversos ministe-
ris», programa 631.J, relacions financeres amb les Comu-
nitats Europees, els crèdits següents:

a) El crèdit 491.01, «Aportació a les Comunitats Euro-
pees per concepte de recàrrec sobre la base uniforme de 
l’IVA», ampliable en funció de l’evolució del canvi de 
l’ecu.

b) El crèdit 493, «Aportació a les Comunitats Euro-
pees per la recaptació líquida a Espanya dels recursos 
propis tradicionals de les Comunitats Europees», amplia-
ble en funció de la recaptació efectiva dels drets agrícoles 
compensadors, drets de duanes per la part subjecta a 
l’aranzel exterior comunitari i cotitzacions del sucre i iso-
glucosa.

c) El crèdit 708.1, «Transferència per finançar l’apor-
tació espanyola en projectes cofinançats amb les Comuni-
tats Europees», ampliable en tot el que sigui necessari per 
assegurar la part de finançament a càrrec de l’Estat en 
projectes o actuacions que obtinguin el finançament de 
les Comunitats Europees.

d) El crèdit 843, «Participació en el fons de la comu-
nitat europea del carbó i l’acer», ampliable en funció de la 
cotització de l’ecu.
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Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme

Mancomunitat de Los Canales del Taibilla  . 10.000.000
Patronat de Cases de Funcionaris i Emple-

ats del MoPU  ......................................... 1.542.752.000

Ministeri de Treball i Seguretat Social
Patronat d’Habitatges  ............................... 56.710.000

Ministeri d’Indústria i Energia
Institut Nacional d’Indústria  ..................... 231.527.491.000

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

Servei Nacional de Productes Agraris  .... 3.000.000.000
Institut Nacional de Reforma i Desenvolu-

pament Agrari (l’endeutament única-
ment pot concertar-lo amb el Fons de 
Reinstal·lació del Consell d’Europa)  ..... 14. 500.000.000

Ministeri de Transports, Turisme 
i Comunicacions

Patronat de Cases de Correus  .................. 624.599.000

 ANNEx II

Operacions de crèdit autoritzades a organismes autònoms

Pessetes

Ministeri de Defensa

Patronat de Cases de l’Aire  ...................... 1.105.500.000
Patronat de Cases Militars  ....................... 2.781.000.000
Patronat de Cases de l’Armada  ................ 1.457.664.000
Servei Militar de Construccions  .............. 300.000.000

Ministeri de l’Interior 

Patronat d’Habitatges de la Policia 
Nacional  ..................................................... 312.665.000
Patronat d’Habitatges de la Guàrdia Civil  . 772.000.000

Ministeri d’Economia i Hisenda 

Institut de Crèdit oficial  ............................ 80.000.000.000
Consorci de Compensació d’Assegurances .... 1.000.000.000

ANNEx III

Assumpció deute de l’INI amb efectes d’1 de gener de 1986

Crèdits, préstecs i obligacions. Data de 
contracte o reial decret

Capital viu  l’1-1-1986
(milers unitats monetàries) Interès Durada del deute.Període d’amortització

B. Exterior, crèdit de 17-12-1984 5.000.000 pessetes Tram preferencial: 2.500 M/P a l’1/2 per l00 
s/interès preferencial

Fins a 1990. Un sol pagament el 
1990

B. Madrid, préstec de 17-12-1984 2.000.000 pessetes Tram MíBoR: 1/2 per 100 s/MíBoR a 1, 3 o 
6 mesos. 1/2 per 100 s/interès preferen-

cial a 1 any

Fins a 1990. Un sol pagament el 
1990

B. Tòquio, crèdit 17-12-1984 3.500.000 pessetes 5/8 per 100 s/MíBoR els 7 primers anys i 
3/4 per 100 els 3 restants

Fins a 1990.5 pagaments 
semestrals i iguals des de 

1992 fins a 1994
B. Biscaia, crèdit 17-12-1984 5.000.000 pessetes 1/2 per 100 s/interès preferencial a 1 any o 

a 3 anys sense diferencial
Fins a 1992. 9 pagaments 
semestrals i iguals des de 

1988 fins a 1992
B. Central, préstec sindicat 

21-3-1985
50.000.000 pessetes Tram preferencial: 30.000 M/P, al 5/8 per 

100 s/interès preferencial a 1 any o a 3 
sense diferencial. Tram MíBoR: 20.000 

M/P, a l’11/16 per 100 s/MíBoR a 1, 2, 3 o 
6 mesos

Fins a 1992. 5 pagaments 
semestrals des de 1990 fins a 

1992

B. Biscaia, crèdit sindicat de 
6-5-1985

80.000.000 pessetes Tram preferencial: 39.500 M/P, a l’1/2 per 
100 s/interès preferencial a 1 any o a 3 
sense diferencial. Tram MíBoR: 40.500 
M/P al 5/8 per 100 s/MíBoR a 1, 2, 3 o 6 

mesos

Fins a 1993. 7 pagaments 
semestrals des de 1990 fins a 

1993

B. lndosuez, préstec sindicat 
14-12-1984

75.000 ecus 0,4 per 100 s/interès interbancari a 3, 6 o 
12 mesos els 7 primers anys i 0,3 per 

100 els 3 restants

Fins a 1994. Un sol pagament el 
1994

Emissió INI-1982, títols números 
336.338 a 720.000, resta emissió, 

Reial decret de 17-3-1982

17.683.150 pessetes 13 per 100 Fins a 1994. Des de 1986 a 1994

Emissió INI-1983, totalitat de 
l’emissió, reials decrets de 27-4 i 

5-10-1983

36.000.000 pessetes 13 per 100 Fins a 1995. Des de 1987 a 1995

Pessetes
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Altres despeses  .............................................. 674.128
Despeses variables (antiguitat, direcció, 

substitució)  .................................................. 335.302

   Import total anual  ............................... 3.163.000

Branca serveis:

Despeses del personal docent, incloses càr-
regues socials  ............................................. 2.153.570

Altres despeses  .............................................. 589.633
Despeses variables (antiguitat, direcció, 

substitució)  .................................................. 335.302
   Import total anual  ............................... 3.078.505

Formació professional de segon grau

Branques administrativa i delineació:

Despeses del personal docent, incloses càr-
regues socials  ............................................. 2.268.918

Altres despeses  .............................................. 592.285
Despeses variables (antiguitat, direcció, 

substitució)  .................................................. 384.398
   Import total anual  ............................... 3.245.601

Resta de branques:

Despeses del personal docent, incloses càr-
regues socials  ............................................. 2.268.918

Altres despeses  .............................................. 676.780
Despeses variables (antiguitat, direcció, 

substitució)  .................................................. 384.398
   Import total anual  ............................... 3.330.096

Centres de batxillerat unificat i polivalent i 
curs d’orientació universitària procedents 

d’antigues seccions filials

Despeses del personal docent, incloses càr-
regues socials  ............................................. 2.360.333

Altres despeses  .............................................. 607.600
Despeses variables (antiguitat, direcció, 

substitució)  .................................................. 55.380

   Import total anual  ............................... 3.023.313

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid,  27 de desembre de 1985.

JUAN CARLoS R.

El president del Govern, 

FELIPE GoNZÁLEZ MÁRQUEZ

En el suplement annex, de cinc fascicles, es publiquen 
els quadres resum dels pressupostos generals de l’Estat 
per a 1986.

ANNEx IV

Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al 
sosteniment de centres concertats

De conformitat amb el que disposa l’article 68 
d’aquesta Llei, els imports anuals i desglossament dels 
mòduls econòmics per unitat escolar als centres concer-
tats dels diferents nivells i modalitats educatives, que 
entren en vigor d’acord amb les disposicions reguladores 
del règim de concerts, queden establerts de la manera 
següent:

Pessetes

EGB
Salaris del personal docent, incloses càrre-

gues socials  ................................................. 1.753.418
Altres despeses  .............................................. 424.844
Despeses variables (antiguitat, direcció, 

substitució)  .................................................. 353.644
   Import total anual  ............................... 2.531.906

Educació especial (nivells obligatoris i 
gratuïts)

Disminuïts psíquics:

Salaris del personal docent, incloses càrre-
gues socials  ................................................. 1.753.418

Altres despeses  .............................................. 424.844
Despeses de personal complementari (logo-

pedes, fisioterapeutes i cuidadors)  ........... 814.752
Despeses variables (antiguitat, direcció, 

substitució)  .................................................. 353.644
   Import total anual  ............................... 3.346.658

Disminuïts físics:

Salaris del personal docent, incloses càrre-
gues socials  ................................................. 1.753.418

Altres despeses  .............................................. 424.844
Despeses de personal complementari (logo-

pedes, fisioterapeutes i cuidadors)  ........... 1.741.622
Despeses variables (antiguitat, direcció, 

substitució)  .................................................. 353.644
   Import total anual  ............................... 4.273.528

Autistes:

Salaris del personal docent, incloses càrre-
gues socials  ................................................. 1.753.418

Altres despeses  .............................................. 424.844
Despeses de personal complementari (logo-

pedes, fisioterapeutes i cuidadors)  ........... 1.110.890
Despeses variables (antiguitat, direcció, 

substitució)  .................................................. 353.644

   Import total anual  ............................... 3.642.796

Formació professional de primer grau 

Branques industrial i agrària:

Despeses del personal docent, incloses càr-
regues socials  ............................................. 2.153.570

Pessetes


