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DISPOSICIÓ FINAL
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 orgànica i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, u de juny de mil nou-cents vui-
tanta-u.

JUAN CARLOS R.

  El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 12775 LLEI 13/1981, de 28 de maig, del cos especial de 
controladors de la circulació aèria. («BOE» 134, 
de 5-6-1981, i «BOE» 135, de 6-6-1981.)

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.
El cos especial de controladors de la circulació aèria és 

un cos de l’Administració civil de l’Estat, dependent del 
Ministeri de Transports i Comunicacions que, dins les com-
petències que té atribuïdes per la legislació vigent en la 
matèria, té la funció tècnica d’organitzar, planificar, dirigir, 
executar i supervisar les operacions que condueixen a la 
regulació, ordenació i control de la circulació aèria general, 
així com les altres funcions de caràcter administratiu o ges-
tor que se li atribueixin per garantir la seguretat i fluïdesa del 
trànsit d’aeronaus a l’espai aeri de sobirania i en l’assignat a 
Espanya pels acords internacionals.

Article segon.
Sens perjudici del que disposa l’article primer, exer-

ceixen aquestes atribucions respecte de la circulació aèria 
militar operativa i de la circulació de defensa aèria en els 
casos en què específicament es determini per la legislació 
vigent.

Article tercer.
L’ingrés al cos s’efectua mitjançant convocatòria 

pública entre els qui reuneixin les condicions següents:

a) Nacionalitat espanyola.
b) Tenir l’edat que reglamentàriament es determini.
c) Estar en possessió del títol de diplomat universi-

tari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent.
d) Superar les proves selectives i cursos que regla-

mentàriament s’estableixin. Els cursos esmentats es fan 
en centres dependents de la Subsecretaria d’Aviació 
Civil.

Article quart.
De conformitat amb el que estableixen els articles 

segon-u i tercer del Reial decret llei vint-i-dos/mil nou-
cents setanta-set, de trenta de març, s’assigna al cos 
especial de controladors de la circulació aèria l’índex de 
proporcionalitat vuit amb el grau inicial dos de la carrera 
administrativa.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.–Continua en vigor el Reial decret dos mil 

quatre-cents trenta-quatre/mil nou-cents setanta-set, de 
vint-i-tres de setembre, amb el rang normatiu que li és 
propi, pel qual es va aprovar el Reglament del cos de con-
troladors de la circulació aèria, amb les modificacions 
introduïdes pel Reial decret mil nou-cents seixanta-vuit/
mil nou-cents setanta-nou, de vint-i-nou de juny, en tot el 
que no s’oposi a aquesta Llei.

Segona.–En l’exercici dels drets laborals i sindicals, 
els membres del cos especial de controladors de la circu-
lació aèria es regeixen per les normes reguladores 
d’aquests drets per als funcionaris de l’Administració civil 
de l’Estat.

Tercera.–Per tal de salvaguardar els drets adquirits, 
inclosa l’antiguitat de permanència al cos a tots els efec-
tes, es considera que la relació circumstanciada dels com-
ponents del cos especial de controladors de la circulació 
aèria que constitueixi el seu escalafó és la que existeix, 
oficialment aprovada a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada la Llei noranta-u/mil nou-cents 

setanta-sis, de vint de desembre.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, vint-i-vuit de maig de mil nou-
cents vuitanta-u.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

(Aquesta Llei s´inclou tenint en compte la correcció d´errors publi-
cada al «BOE» 135, de 6-6-1981.) 

 13087 REIAL DECRET LLEI 9/1981, de 5 de juny, sobre 
mesures per a la reconversió industrial. 
 («BOE» 138, de 10-6-1981.)

La situació de crisi per la qual travessen sectors bàsics 
de la nostra indústria exigeix un plantejament específic i 
l’adopció de mesures de reconversió industrial, amb la 
finalitat d’aconseguir la racionalització dels processos 
productius i la seva adequació a les exigències del desen-
volupament econòmic i tecnològic i a les condicions espe-
cífiques del mercat.

L’ordenament jurídic vigent està basat en els principis 
propis del desenvolupament industrial que es produïa a 
Espanya als anys seixanta.

La legislació de l’època de crisi econòmica ha estat 
normalment de caràcter excepcional, sense abordar de 
manera expressa i general les situacions de crisi.

Per omplir aquest buit legislatiu, aquesta norma esta-
bleix les mesures adequades per al tractament de la crisi; 
mesures que, per la seva naturalesa, exigeixen rang de 
llei.

Es preveuen tres tipus de mesures: fiscals, financeres 
i laborals.

Les fiscals contenen beneficis tant per a les societats 
de reconversió que s’han constituït als efectes d’aquesta 
disposició com per a les empreses que s’acullin al procés 
de reconversió industrial.

Els beneficis fiscals establerts tenen com a finalitat 
general permetre més flexibilitat en l’ús de figures i actes 
jurídics necessaris per a la reconversió, sense necessitat 
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d’abordar la legislació general, adoptant d’aquesta forma 
un enfocament realista del problema.

Igualment s’ha previst la possibilitat d’establir un 
règim especial per a l’ajornament i fraccionament del 
pagament dels deutes tributaris anteriors a l’u de març de 
mil nou-cents vuitanta-u.

Pel que fa a les mesures financeres, s’ha previst un 
sistema d’avals i crèdit oficial a través de l’Institut de 
Crèdit Oficial o l’entitat que l’ens esmentat determini en 
cada cas, i s’estableixen la responsabilitat subsidiària del 
Tresor Públic pels menyscaptes que es puguin originar.

Les mesures de reconversió industrial contenen un 
tractament especial dels aspectes laborals. Amb aquesta 
finalitat s’ha previst que la declaració d’un sector en 
reconversió determina que les empreses puguin establir 
la modificació, suspensió o extinció de les relacions labo-
rals o la mobilitat geogràfica.

D’altra banda, s’han previst les condicions sobre con-
cessió d’ajudes equivalents a la jubilació del sistema de 
Seguretat Social el finançament de la qual porten a terme 
les empreses del sector i l’Administració.

També dins el marc de les mesures laborals, el Reial 
decret llei estableix un sistema d’ajornament de les 
indemnitzacions per cessacions i la possible exoneració 
de la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de 
suspensió o reducció de la jornada laboral.

Aquest Reial decret llei té una vigència limitada i 
s’aplica també a sectors els decrets de reconversió dels 
quals ja han estat aprovats.

La situació de crisi que afecta diversos sectors, la limi-
tació de l’eficàcia temporal de la norma i el caràcter 
excepcional d’aquesta fonamenten la urgència d’aquesta 
disposició.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté 
l’article vuitanta-sis de la Constitució espanyola i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia cinc de juny de mil nou-cents vuitanta-u,

D I S P O S O :
Article primer.–U. En els sectors industrials d’interès 

general que passin per situacions de crisi d’una gravetat 
especial, el Govern, amb caràcter excepcional, a proposta 
dels ministeris d’Hisenda, Treball, Sanitat i Seguretat 
Social, Indústria i Energia i Economia i Comerç, pot apli-
car, per reial decret, mesures de reconversió d’entre les 
que conté aquest Reial decret llei, i de conformitat amb el 
que estableixen els apartats següents.

Dos. L’aplicació de les mesures es fa amb l’elaboració 
i negociació prèvies d’un pla de reconversió per les asso-
ciacions empresarials, les centrals sindicals més repre-
sentatives del sector i els òrgans competents de l’Admi-
nistració.

Tres. El Pla de reconversió estableix els objectius 
que s’han d’assolir, les condicions de producció, produc-
tivitat de les empreses, rendibilitat, períodes de durada de 
la reconversió i hipòtesis microeconòmiques i sectorials, 
així com les condicions en què és aplicable l’article cinquè 
d’aquesta disposició. El Reial decret de reconversió recull 
les mesures establertes en el Pla, determina els beneficis 
aplicables i inclou una previsió detallada per conceptes i 
anualitats dels recursos públics que s’han de comprome-
tre en el període de reconversió la disposició efectiva del 
qual queda condicionada als límits que estableixen aquest 
Reial decret llei i les lleis de pressupostos respectives.

Quatre. Les empreses de cada sector es poden aco-
llir al que estableix el Reial decret de reconversió; a aquest 
efecte han d’elaborar un programa que contingui, com a 
mínim, la forma i el compromís de compliment dels 
objectius i les condicions establerts. Per tenir els beneficis 
i les ajudes que es determinin en el reial decret de recon-
versió és necessari que l’Administració aprovi el pro-
grama prèviament i que es compleixin les condicions.

Cinc. Cada reial decret de reconversió ha de determi-
nar el procediment adequat per al seguiment i el control 
de l’execució del pla i dels programes corresponents.

Sis. En els sectors bàsics en els quals concorrin cir-
cumstàncies especials, es pot sol·licitar, en els termes de 
l’apartat segon, l’elaboració i negociació d’un pla de 
reconversió. Si, transcorregut un termini de tres mesos, 
no s’ha elaborat i negociat el pla esmentat, el Govern, a 
proposta dels ministeris a què es refereix l’apartat u, pot 
fixar directament les condicions de la reconversió.

Article segon.–U. Es poden constituir societats i 
altres formes d’associació que tinguin per objecte exclu-
siu intervenir en les operacions de reconversió d’un sec-
tor. En el Reial decret de reconversió se n’estableix la 
naturalesa, finalitats i organització.

Dos. Els beneficis tributaris que pot atorgar el reial 
decret a les societats de reconversió que s’han constituït 
a l’empara del que estableix l’apartat anterior són els 
següents:

a) Bonificació del noranta-nou per cent en la quota 
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats, concepte operacions societàries, per 
als actes i contractes que siguin necessaris per a la cons-
titució de la societat esmentada.

b) Bonificació del noranta-nou per cent dels tributs 
locals que són exigibles com a conseqüència de la creació 
de la societat de reconversió sense que l’Estat estigui sub-
jecte al compliment del que estableix l’article set-cents 
vint-i-u de la Llei de règim local, text refós aprovat pel 
Decret de vint-i-quatre de juny de mil nou-cents cin-
quanta-cinc.

c) Bonificació del noranta-nou per cent de la quota 
de l’impost sobre societats, excepte per la part de quota 
imputable als increments de patrimoni que es posin de 
manifest en extingir-se aquella.

A la societat de reconversió no li és aplicable el règim 
de transparència fiscal.

d) Bonificació del noranta-nou per cent de l’impost 
general sobre el tràfic de les empreses que grava les ope-
racions que es produeixin entre la societat de reconversió 
i les empreses sòcies, sempre que siguin una conseqüèn-
cia estricta de les finalitats que constitueixin l’objectiu 
social d’aquella.

Tres. La part de les subvencions que rebi la societat 
de reconversió i transfereixi a les societats o empreses 
acollides al procés de reconversió no es considera un 
ingrés computable en aquella, però sí en aquestes.

Tampoc es consideren aplicables, si s’escau, les nor-
mes que conté l’article quinze de la Llei seixanta-u/mil 
nou-cents setanta-vuit, de vint-i-set de desembre sobre 
operacions vinculades, excepte per a les transferències 
que es derivin de les operacions de liquidació que siguin 
conseqüència de l’extinció de la societat de reconversió.

Article tercer.–U. El reial decret pot atorgar a les 
empreses que s’acullin al procés de reconversió industrial 
els beneficis tributaris següents:

a) Bonificació del noranta-nou per cent de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats que gravi els préstecs, emprèstits i augments de 
capital, quan el seu import es destini a la realització de les 
inversions en actius fixos nous de caràcter industrial que 
exigeixi el procés de reconversió.

b) Bonificació del noranta-nou per cent de l’impost 
general sobre el tràfic de les empreses i un recàrrec pro-
vincial, drets aranzelaris i impost de compensació de gra-
vàmens interiors que gravin les importacions de béns 
d’equip i utillatge de primera instal·lació que no es fabri-
quin a Espanya, realitzades per les societats o empreses 
que estiguin acollides al Pla de reconversió.
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c) L’elaboració de plans especials, a què es refe-
reixen els articles dinou, segon, d), de la Llei quaranta-
quatre/mil nou-cents setanta-vuit, i tretze, f), dos, de la 
Llei setanta-u/mil nou-cents setanta-vuit, pot comprendre 
la llibertat d’amortització, referida als elements de l’actiu, 
quan estiguin afectes a l’activitat inclosa en el sector 
objecte de reconversió en les condicions que es determi-
nin reglamentàriament.

d) Les subvencions de capital es poden computar 
com a ingressos en el termini màxim que assenyalen 
l’article vint-i-sis, sis, de la Llei quaranta-quatre/mil nou-
cents setanta-vuit, de vuit de setembre, o l’article vint-i-
dos, sis, de la Llei seixanta-u/mil nou-cents setanta-vuit, 
de vint-i-set de desembre, sense necessitat d’atendre els 
criteris d’amortització assenyalats expressament en els 
preceptes esmentats.

Dos. Les inversions en actius fixos nous, les quanti-
tats destinades a portar a terme programes d’investigació 
o desenvolupament de productes o procediments indus-
trials nous i les de foment de les activitats exportadores, 
que preveu l’article vint-i-sis de la Llei seixanta-u/mil nou-
cents setanta-vuit, de vint-i-set de desembre, que realitzin 
les empreses per a la consecució de les finalitats establer-
tes en el Pla de reconversió, s’han de deduir, en tot cas, al 
tipus del quinze per cent.

La deducció per inversions, a què es refereix el 
paràgraf anterior, té el límit del quaranta per cent de la 
quota de l’impost sobre societats.

Quan la quantia de la deducció excedeixi el límit 
esmentat, l’excés es pot deduir successivament de les 
quotes corresponents als quatre exercicis següents, com-
putats aquests en la forma prevista a l’apartat següent.

f) Els terminis aplicables per a la compensació de 
bases imposables negatives, si procedeixen de les activi-
tats incloses en el Pla de reconversió, així com el que 
també siguin d’aplicació a la deducció per inversions, es 
compten a partir del primer exercici que llanci resultats 
positius d’aquelles activitats dins la vigència del Pla 
esmentat.

g) En la deducció per inversions no es computa com 
a reducció de plantilla la que es derivi de l’aplicació de la 
política laboral que conté el Pla de reconversió.

h) Els expedients de fusions que contempla el Pla de 
reconversió s’han de tramitar pel procediment abreujat 
que estableixi el Ministeri d’Hisenda, amb els beneficis 
que conté la Llei setanta-sis/mil nou-cents vuitanta, de 
vint-i-sis de desembre, sobre règim fiscal de les fusions 
d’empreses.

Els percentatges de bonificacions a què es refereix la 
Llei esmentada es fixen en el reial decret al mateix temps 
que s’assenyalin els sectors objecte de reconversió.

Tres. Sens perjudici de l’aplicació dels articles vint-i-
sis de la Llei quaranta-quatre/mil nou-cents setanta-vuit i 
vint-i-dos de la Llei seixanta-u/mil nou-cents setanta-vuit, 
les empreses o societats acollides al Pla de reconversió 
poden considerar com a partida deduïble en l’impost 
sobre societats o en l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques, de conformitat amb un pla formulat lliure-
ment per aquelles, el valor d’adquisició de les instal·lacions 
substituïdes que no siguin objecte d’alienació.

Quan aquesta es produeixi, s’han de computar les 
variacions en el valor del patrimoni que puguin derivar, 
d’acord amb el que disposa la legislació reguladora 
d’aquells tributs.

Quatre. El Govern, en el reial decret de reconversió, 
pot establir un règim i condicions especials per al fraccio-
nament o ajornament dels deutes tributaris el termini 
d’ingrés dels quals en el període voluntari hagi finalitzat 
amb anterioritat a l’u de març de mil nou-cents vuitanta-u. 
Per poder aplicar-se el règim i les condicions especials 
esmentats, les empreses han d’estar al corrent en el com-

pliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda 
Pública i les que tinguin amb la Seguretat Social, poste-
riors a la data esmentada en el moment de sol·licitar 
d’acollir-se al reial decret corresponent.

Article quart.–U. El Govern, una vegada fixades les 
condicions de la reconversió en la forma que estableix 
aquesta disposició, pot acordar la concessió d’avals i 
crèdits a les empreses que estiguin incloses en els plans 
de reconversió industrial esmentats. Els acords de con-
cessió s’han de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat». 
L’entitat oficial de crèdit que determini en cada cas 
l’Institut de Crèdit Oficial realitza la instrumentació dels 
avals i del crèdit, i es comptabilitzen separadament.

Dos. El Tresor Públic respon, amb caràcter subsidiari 
i fins al límit que estableix la disposició addicional pri-
mera, dels menyscaptes que, pel conjunt de les opera-
cions de crèdit i aval concertades amb les empreses aco-
llides a reconversió, s’originin a l’Institut de Crèdit Oficial 
o entitats oficials de crèdit.

A aquests efectes, l’Institut de Crèdit Oficial ha de for-
mular semestralment una liquidació dels menyscaptes 
que s’hagin originat a les entitats oficials de crèdit per la 
realització de les operacions esmentades. L’import de 
cada liquidació li és reemborsat pel Tresor amb càrrec a 
un compte especial que, sota la denominació «Avança-
ments a sectors en crisi», s’ha d’obrir en el Banc 
d’Espanya. El saldo d’aquest compte no es computa als 
efectes de les limitacions que en l’apel·lació al Banc 
d’Espanya estableixin les lleis de pressupostos de cada 
any i no merita interessos.

Semestralment s’han de posar en coneixement de les 
Corts les liquidacions esmentades acompanyades, si 
s’escau, dels projectes de llei de concessió de crèdits 
suplementari o extraordinari corresponents.

Article cinquè.–U. La declaració d’un sector en 
reconversió es considera com a causa tecnològica o 
econòmica o, si s’escau, tècnica o organitzativa, als efec-
tes que les empreses que s’acullin al Pla puguin establir la 
modificació, suspensió o extinció de les relacions laborals 
i la mobilitat geogràfica que es determini en el Pla corres-
ponent, de conformitat amb els objectius i normes de 
procediment que s’hi estableixen que s’hagin inclòs en el 
reial decret de reconversió.

Dos. En els casos de fusions, segregacions, associa-
cions o agrupacions d’empreses en el reial decret de 
reconversió es determina el règim unitari, o no, de condi-
cions de treball aplicables als treballadors de les empre-
ses afectades, amb respecte, en tot cas a l’antiguitat de 
cada treballador. El reial decret de reconversió pot establir 
normes especials amb les garanties econòmiques i jurídi-
ques corresponents sobre transferència de personal entre 
diferents empreses del sector.

Article sisè.–U. El reial decret de reconversió esta-
bleix les condicions en què es poden concedir ajudes 
equivalents a la jubilació del sistema de Seguretat Social 
als treballadors amb seixanta anys o més que cessin en 
les seves empreses, com a conseqüència de la reconver-
sió, abans d’arribar a l’edat fixada per a la jubilació volun-
tària en el règim de la Seguretat Social d’enquadrament.

Dos. Les empreses que s’acullin a les disposicions del 
reial decret de reconversió o totes les empreses del sector, 
segons el que s’hi estableixi, han de contribuir, almenys, 
en un cinquanta-cinc per cent, al finançament del cost de 
les ajudes que preveu el número anterior, mitjançant una 
aportació al seu càrrec, en la forma, termini i condicions 
que determini el reial decret esmentat. Aquestes aporta-
cions s’equiparen, als efectes de la seva recaptació, a les 
quotes de la Seguretat Social, sens perjudici del que esta-
bleix la disposició final tercera d’aquest Reial decret llei. 
L’aportació de l’Estat dins el Pla d’inversions i protecció al 
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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 


