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Import

—

Pessetes

Aplicacions pressupostàries Denominació

19.101. Transferèn-
cies entre subsec-
tors.423

A la Tresoreria de la Segu-
retat Social per atendre
el pagament del premi
de recaptació de la quota
de formació professional
corresponent al perío-
de 1995-1997 .. . . . . . . . . . . 12.269.025.360

Article 2. Finançament dels crèdits extraordinaris.

Els crèdits extraordinaris a què es refereix l’article
anterior es financen amb càrrec al romanent de tresoreria
de l’Institut Nacional d’Ocupació.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 18 d’octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

20568 LLEI 35/1999, de 18 d’octubre, sobre conces-
sió d’un crèdit extraordinari, per un import de
16.870.101.469, per fer efectiu el pagament
a les empreses co�aboradores d’assistència
sanitària de la compensació econòmica que
estableix la disposició transitòria sisena de la
Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social per
a 1998. («BOE» 250, de 19-10-1999.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’objecte del crèdit extraordinari és fer efectiu el paga-
ment a les empreses co�aboradores d’assistència sani-
tària de la compensació econòmica que fixa la disposició
transitòria sisena de la Llei 66/1997, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Aquest precepte estableix textualment que la com-
pensació econòmica a empreses que estiguin co�abo-
rant en la gestió de l’assistència sanitària anteriorment
a l’entrada en vigor de la Llei 66/1997, de 30 de desem-
bre, «s’ha d’establir en funció dels treballadors protegits
i dóna lloc a la percepció d’un import que no pot ser
inferior al que actualment estigui percebent l’empresa,
llevat que aquest import sigui superior al cost mitjà, a
l’INSALUD, de les prestacions que cobreix la co�abo-
ració; en aquest cas, aquest cost és el límit de la com-
pensació a efectuar».

Aquesta regulació està motivada per la separació pro-
gressiva entre les fonts de finançament del Sistema de
Seguretat Social i del Sistema Nacional de Salut i repre-
senta un canvi en la determinació de la compensació
econòmica de la co�aboració, perquè, en la situació prè-
via a aquesta Llei, aquesta es determinava per l’aplicació
d’un coeficient reductor a la base de cotització, mentre
que actualment s’opta per una compensació de tipus
capitatiu, limitada en la seva quantitat pel cost mitjà
de les prestacions a l’INSALUD.

En conclusió, es tracta d’atendre obligacions deriva-
des de la compensació econòmica a empreses co�a-
boradores en la gestió de l’assistència sanitària, en virtut
del que estableix la disposició transitòria sisena de la
Llei 66/1997, de 30 de desembre, per a la qual cosa
es tramita aquest crèdit extraordinari, d’acord amb el
Consell d’Estat, amb l’informe favorable previ de la Direc-
ció General de Pressupostos.

Article 1. Concessió d’un crèdit extraordinari.

Es concedeix un crèdit extraordinari per un import
de 16.870.101.469 pessetes al Pressupost en vigor de
la secció 26, «Ministeri de Sanitat i Consum», servei 11
«Secretaria General d’Assistència Sanitària », progra-
ma 412P «Planificació de l’assistència sanitària», capítol 2
«Despeses corrents en béns i serveis», article 25 «Con-
certs d’assistència sanitària», concepte 255, «Per fer efec-
tiu el pagament a les empreses co�aboradores d’assis-
tència sanitària de tot el territori del Sistema Nacional
de Salut de la compensació econòmica que estableix la
disposició transitòria sisena de la Llei 66/1997, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’or-
dre social».

Article 2. Finançament del crèdit extraordinari.

El crèdit extraordinari a què es refereix l’article ante-
rior es finança amb Deute públic, d’acord amb el que
estableix l’article 101 del text refós de la Llei general
pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 18 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

20569 LLEI 36/1999, de 18 d’octubre, de concessió
del subsidi d’atur i de garanties d’integració
sociolaboral per als delinqüents toxicòmans
als quals s’hagi suspès l’execució de la pena
de conformitat amb el que preveu la legislació
penal. («BOE» 250, de 19-10-1999.)

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.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un dels objectius de les polítiques sobre drogues és
la incorporació social dels drogodependents. Per acon-
seguir-ho s’han establert diverses polítiques de rehabi-
litació i integració, i entre els seus objectius hi ha els
programes aplicables als toxicòmans amb problemes
juridicopenals.

Des de l’entrada en vigor del nou Codi penal, és deci-
siu abordar mesures que promoguin la integració social
i laboral dels toxicòmans delinqüents als quals, de con-
formitat amb el que estableixen el títol III i el seu capí-
tol III, secció 1a, els són suspeses les penes privatives
de llibertat per mitjà del compliment del tractament opor-
tú de deshabituació i als quals, en cas que culminin ade-
quadament aquest procés, se’ls pugui remetre defini-
tivament la pena, mitjançant la decisió judicial corres-
ponent.

L’article 215.1.1 del text refós de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, a l’apartat d) determina com a beneficiaris del sub-
sidi per desocupació els que hagin estat alliberats de
la presó i no tinguin dret a aquesta prestació per deso-
cupació, sempre que la privació de llibertat hagi estat
per un temps superior a sis mesos. D’altra banda, la
Llei 67/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, en l’article 41, modifica
l’apartat esmentat d’aquest article de la legislació de
la Seguretat social, per tal d’ampliar el reconeixement
del subsidi de desocupació als menors alliberats d’un
centre d’internament. L’extensió i el reconeixement d’a-
questa prestació per a aquests co�ectius és una mesura
amb la finalitat de facilitar-ne la reinserció.

En el mateix sentit, les necessitats d’integració social
dels delinqüents toxicòmans rehabilitats són equipara-
bles a les de qualsevol altra persona que surt de la presó,
la rellevància dels seus problemes econòmics també és
comuna a la major part dels casos, com també el sig-
nificat que té l’aportació d’un subsidi, en el seu procés
de recuperació social. D’aquí que, en coherència amb
l’objectiu de la inserció i la integració social, aquesta
Llei es destini a ampliar els beneficis que recull la legis-
lació vigent en aquesta matèria, i respongui, amb aquesta
mesura, a l’abast i al significat de la reforma empresa
pel Codi penal vigent, per a la inserció de delinqüents
toxicòmans als quals s’hagi suspès l’execució de la pena
i hagin conclòs, al llarg d’un període superior als sis
mesos, el tractament de deshabituació de la seva dro-
godependència.

Així mateix, com que el sol fet de percebre el subsidi
no garanteix la integració social d’aquests co�ectius, han
de rebre una atenció pública específica en les polítiques
actives d’ocupació, d’acord amb l’objectiu de recuperació
i integració social.

Article 1. Beneficiaris del subsidi per atur.

Es modifica la lletra d) de l’article 215.1.1 del text
refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, que
queda redactada en els termes següents:

«d) Haver estat alliberat de presó i no tenir dret
a la prestació per desocupació, sempre que la pri-
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vació de llibertat hagi estat per un temps superior
a sis mesos.

S’entenen compresos en aquesta situació els
menors alliberats d’un centre d’internament en què
hagin estat ingressats com a conseqüència de la
comissió de fets tipificats com a delicte, sempre
que, a més d’haver estat privats de llibertat pel
temps abans indicat, en el moment de l’alliberació
siguin menors de setze anys.

Així mateix, s’entenen compreses en aquesta
situació les persones que hagin finalitzat un trac-
tament de deshabituació de la seva drogodepen-
dència, sempre que aquest tractament hagi durat
un període superior a sis mesos i se’ls hagi remès
la pena privativa de llibertat en aplicació del que
preveu l’article 87 del Codi penal.»

Article 2. Garantia d’integració sociolaboral.

Els menors i les persones que hagin finalitzat un trac-
tament de deshabituació, beneficiaris del subsidi per
desocupació comprès en la lletra d) de l’article 215.1.1
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, per a una garantia més gran d’integració socio-
laboral han de rebre una atenció prioritària en les polí-
tiques actives d’ocupació, d’acord amb les seves neces-
sitats, com podrien ser, si s’escau, la substitució del sub-
sidi per desocupació per accions específiques de pro-
moció, formació o reconversió professional determina-
des pels organismes públics d’ocupació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions del mateix rang
o inferior que s’oposin o siguin incompatibles amb el
que preveu aquesta Llei.

Disposició final primera. Autorització de desplegament.

S’autoritza el Govern per dictar les normes reglamen-
tàries necessàries per al desplegament i l’execució ade-
quats d’aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 18 d’octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


