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treball, s’efectua igualment en el termini i condicions que 
es determini en el reial decret de reconversió.

Tres. Les indemnitzacions per cessació que corres-
ponguin a les empreses acollides al reial decret de recon-
versió, com a conseqüència de rescissions contractuals 
derivades d’expedients de regulació d’ocupació, poden 
ser fraccionades en mensualitats o anualitats sense que 
en cap cas l’import de cada fraccionament sigui inferior a 
la quantitat que el treballador hagi percebut en actiu en el 
mateix període de temps.

Quatre. La declaració d’un sector en reconversió, 
continguda en el Decret corresponent, es considera com a 
força major, i en els supòsits de suspensió o reducció de 
la jornada laboral es pot establir l’exoneració que preveu 
l’article vint punt tres de la Llei cinquanta-u/mil nou-cents 
vuitanta, de vuit d’octubre.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.–Per als sectors o empreses que, en la data 

d’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, tinguin adop-
tades mesures de regulació d’ocupació que hagin donat 
lloc a que la plantilla hagi esgotat les prestacions de des-
ocupació, el reial decret de reconversió pot establir un 
període extraordinari d’ampliació de la prestació que, en 
cap cas és superior a sis mesos, i per un import del 
seixanta per cent de la base reguladora.

Segona.–Les mesures establertes en aquest Reial 
decret llei són aplicables als sectors ja declarats en recon-
versió de siderúrgia integral, electrodomèstics línia 
blanca i acers especials.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.–Aquest Reial decret llei entra en vigor el dia 

de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Segona.–La vigència d’aquest Reial decret llei finalitza 

el trenta-u de desembre de mil nou-cents vuitanta-dos, 
sens perjudici de la durada de les mesures que s’hi instru-
mentin, que es determina en els plans de reconversió dels 
sectors industrials.

Tercera.–L’incompliment de les obligacions a què 
s’hagin compromès les empreses en els plans i progra-
mes de reestructuració dóna lloc, en tot cas, a la pèrdua 
dels beneficis obtinguts i a una multa del tant al triple de 
la quantia dels beneficis esmentats, quan aquesta no 
superi la quantitat de dos milions de pessetes, i són apli-
cables, quan correspongui, els preceptes sobre delicte 
fiscal.

Quarta.–S’autoritza el Govern a desplegar, per reial 
decret, les disposicions que conté aquest Reial decret 
llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per al finançament de les mesures, conseqüència de 

l’aplicació del que estableix aquest Reial decret llei durant 
l’any mil nou-cents vuitanta-u:

a) S’amplia fins a dinou mil sis-cents milions de pes-
setes el crèdit que estableix la secció vint, Ministeri 
d’Indústria, servei zero u, capítol set, concepte set-cents 
vuitanta-u dels pressupostos generals de l’Estat, «per 
finançar la reestructuració d’empreses de sectors en crisi, 
sobre la base dels convenis o acords que s’estableixin».

Madrid, cinc de juny de mil nou-cents vuitanta-u.

JUAN CARLOS R.

  El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 15417 LLEI 18/1981, d’1 de juliol, sobre actuacions en 
matèria d’aigües a Tarragona. («BOE» 165, 
d’11-7-1981.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA
A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Article primer.

U. El Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, a tra-
vés de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, ha de redac-
tar i executar el Pla d’obres de condicionament i millora de 
la infraestructura hidràulica del Delta de l’Ebre, que per-
meti més eficàcia en la distribució de l’aigua i en el seu 
aprofitament agrícola, i recuperar les pèrdues que en 
l’actualitat es produeixen a la zona esmentada.

Dos. Es pot destinar al proveïment urbà i industrial de 
municipis de la província de Tarragona un cabal equivalent 
al recuperat, amb el límit màxim de quatre metres cúbics 
per segon, amb la concessió administrativa prèvia, 
l’atorgament de la qual no compromet volums d’aigua de 
l’Ebre addicionals als actualment atorgats per als regadius 
del Delta; a aquests efectes, cal dur a terme, si s’escau, els 
reajustaments necessaris de les concessions actuals.

Article segon.

U. La concessió a què es refereix l’article anterior 
l’han de sol·licitar i, si s’escau, obtenir els ajuntaments i 
indústries constituïts en un ens amb personalitat jurídica 
pròpia, els estatuts del qual, com a definidors d’un conces-
sionari d’aigües públiques, els ha d’aprovar el Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme, sens perjudici de les apro-
vacions que, prèviament, siguin procedents per raó de la 
naturalesa i fins de l’ens, per altres òrgans de l’Administració 
pública local o estatal i, en particular, de la Generalitat de 
Catalunya.

Dos. Les aigües concedides s’han de destinar exclusi-
vament a les finalitats que defineix aquesta Llei.

Tres. L’aprofitament de les aigües de la concessió 
esmentada s’ha de realitzar, si s’escau, sense cap aportació 
econòmica amb càrrec als pressupostos generals de 
l’Estat.

Article tercer.

U. L’aigua a què es refereix l’article primer merita un 
cànon de cinc pessetes per metre cúbic, que repercuteix en 
la tarifa de subministrament. El Govern ha de revisar 
aquest cànon cada dos anys, a proposta del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme.

Dos. L’import del cànon s’ha d’ingressar a la Confede-
ració Hidrogràfica de l’Ebre, que l’ha de destinar, en primer 
lloc, al Pla d’obres de millora d’infraestructura hidràulica 
del Delta de l’Ebre; això sens perjudici dels recursos que en 
les lleis de pressupostos generals de l’Estat es puguin 
assignar al mateix fi, i posteriorment a altres obres 
d’infraestructura hidràulica a la conca que permetin un 
millor aprofitament dels recursos.

Tres. Si les aigües concedides utilitzen compartida-
ment obres d’instal·lacions existents, el cànon s’ha 
d’incrementar en la part proporcional dels costos de con-
servació i manteniment d’aquestes que correspongui al 
cabal concedit.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El que disposa aquesta Llei s’entén sens perjudici de 

les competències que la Constitució i l’Estatut d’autonomia 
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atorguen a la Generalitat de Catalunya, que ha d’emetre 
un informe sobre el Pla d’obres de condicionament i 
millora de la infraestructura hidràulica del Delta de l’Ebre, 
a què es refereix l’article primer, en la forma i terminis que 
determini el Govern.

DISPOSICIÓ FINAL
Els ministeris d’Hisenda, d’Obres Públiques i Urba-

nisme, d’Indústria i Energia i d’Agricultura i Pesca, en 
l’àmbit de les seves respectives competències, han de 
promulgar les disposicions necessàries per al desplega-
ment d’aquesta Llei.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, u de juliol de mil nou-
cents vuitanta-u.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 15420 LLEI 21/1981, de 6 de juliol, sobre mesures 
urgents en matèria educativa. («BOE» 165, 
d’11-7-1981.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Article primer.
U.–La plantilla del cos de professors d’educació gene-

ral bàsica es fixa en cent seixanta-dues mil cinc-centes 
seixanta-una places, amb un increment de dues mil cinc-
centes quaranta sobre les consignades en els pressupos-
tos generals de l’Estat per a mil nou-cents vuitanta-u.

Dos.–La plantilla del cos de catedràtics numeraris de 
batxillerat es fixa en deu mil quatre-centes trenta places, 
amb un increment de dues-centes vint-i-quatre sobre les 
consignades en els pressupostos generals de l’Estat per a 
mil nou-cents vuitanta-u.

Tres.–La plantilla del cos de professors agregats de 
batxillerat es fixa en vint-i-set mil cent trenta-dues places, 
amb un increment de set-centes dotze sobre les consigna-
des en els pressupostos generals de l’Estat per a mil nou-
cents vuitanta-u.

Quatre.–La plantilla del cos de professors numeraris 
d’escoles de mestria industrial es fixa en deu mil dues-
centes setanta-quatre places, amb un increment de 
noranta-set sobre les consignades en els pressupostos 
generals de l’Estat per a mil nou-cents vuitanta-u.

Cinc.–La plantilla del cos de mestres de taller d’escoles 
de mestria industrial es fixa en sis mil cent trenta-cinc 
places, amb un increment de sis-centes vuitanta-nou 
sobre les existents.

Sis.–La plantilla del cos de professors de terme 
d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics es fixa en dues-
centes noranta-una places, amb un increment de setanta-
tres sobre les consignades en els pressupostos generals 
de l’Estat per a mil nou-cents vuitanta-u.

Set.–La plantilla del cos de professors numeraris 
d’entrada d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics es fixa 
en cinc-centes catorze places, amb un increment de cent 
noranta-una sobre les consignades en els pressupostos 
generals de l’Estat per a mil nou-cents vuitanta-u.

Vuit.–La plantilla del cos de mestres de taller d’escoles 
d’arts aplicades i oficis artístics es fixa en quatre-centes 
sis places, amb un increment de dues-centes vuitanta-sis 
sobre les consignades en els pressupostos generals de 
l’Estat per a mil nou-cents vuitanta-u.

Nou.–La plantilla del cos d’ajudants de taller d’escoles 
d’arts aplicades i oficis artístics es fixa en cent trenta-sis 
places, amb un increment de setanta-sis sobre les consig-
nades en els pressupostos generals de l’Estat per a mil 
nou-cents vuitanta-u.

Deu.–La plantilla del cos de catedràtics numeraris de 
conservatoris de música, declamació i de l’Escola Supe-
rior de Cant de Madrid es fixa en cent vuitanta-sis places, 
amb un increment de setanta-cinc places sobre les con-
signades en els pressupostos generals de l’Estat per a mil 
nou-cents vuitanta-u.

Onze.–La plantilla del cos de professors especials de 
conservatoris de música i declamació i de l’Escola Supe-
rior de Cant de Madrid es fixa en cent vint-i-una places, 
amb un increment de quaranta-sis sobre les consignades 
en els pressupostos generals de l’Estat per a mil nou-
cents vuitanta-u.

Dotze.–La plantilla del cos de professors auxiliars de 
conservatoris de música, declamació i de l’Escola Supe-
rior de Cant de Madrid es fixa en quatre-centes setanta 
places, amb un increment de tres-centes setanta sobre les 
consignades en els pressupostos generals de l’Estat per a 
mil nou-cents vuitanta-u.

Tretze.–La dotació dels pressupostos generals de 
l’Estat de les places de plantilles que s’amplien a través 
d’aquesta Llei té validesa, per al cos de professors 
d’educació general bàsica, l’u de setembre de mil nou-
cents vuitanta-u, i per als cossos restants, l’u d’octubre de 
mil nou-cents vuitanta-u.

Article segon.
Els crèdits de l’estat de despeses del pressupost del 

Patronat de Promoció de la Formació Professional tenen 
la consideració d’ampliables anualment, a partir d’aquesta 
data, fins al límit de la recaptació obtinguda l’any prece-
dent en concepte de quota de formació professional.

S’autoritza la creació, en el pressupost d’aquest orga-
nisme, de nous conceptes, en els quals s’han de consig-
nar els crèdits destinats a fer efectiva la participació en la 
recaptació de la quota abans esmentada als ministeris i 
organismes que imparteixen els ensenyaments de forma-
ció professional reglada.

Igualment s’autoritza la creació en el pressupost de 
despeses de l’organisme autònom Patronat de Promoció 
de la Formació Professional d’un concepte amb la deno-
minació següent: «Subvenció per a despeses de sosteni-
ment de la formació professional de segon grau en cen-
tres no estatals».

Article tercer.
U.–S’autoritza el Govern, a proposta del Ministeri 

d’Educació i Ciència, a modificar el règim d’oposicions i 
concursos dels cossos de funcionaris dependents de 
l’esmentat departament, d’acord amb les circumstàncies 
lingüístiques del territori on es trobin situades, en cada 
cas, les places respectives.

Dos.–El procediment d’accés als cossos esmentats es 
pot articular a través de convocatòries de caràcter gene-
ral, que requereixen l’acord previ dels òrgans competents 
de les comunitats autònomes, pel que fa a les vacants 
existents en els seus territoris, i de convocatòries especí-
fiques, en les quals poden incloure proves per a la provi-
sió de places determinades en les comunitats autònomes 
la llengua de les quals tingui la condició d’oficial, d’acord 
amb els respectius estatuts d’autonomia. Aquestes pro-
ves no són eliminatòries per a l’accés als cossos, en les 


