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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 
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condicions que determinin les convocatòries correspo-
nents.

Article quart.
El vint-i-cinc per cent de les places del cos de profes-

sors agregats de batxillerat que s’hagin de cobrir mit-
jançant concurs oposició s’han de reservar a professors 
d’educació general bàsica amb deu anys de docència i 
títol de llicenciat, enginyer o arquitecte.

Article cinquè.
S’autoritza el Ministeri d’Hisenda a realitzar, amb 

càrrec als crèdits del Ministeri d’Educació i Ciència, les 
transferències i actuacions pressupostàries que siguin 
necessàries per a l’aplicació d’aquesta Llei.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–En les convocatòries per a ingrés als cossos 
a què es refereix aquesta Llei, el Ministeri d’Educació i 
Ciència ha d’anunciar, a més de les vacants existents, un 
nombre equivalent a les que previsiblement es produeixin 
en el curs acadèmic següent a la convocatòria, fins a un 
màxim d’un cinc per cent de la plantilla pressupostària 
corresponent.

Els qui superin les corresponents proves de selecció i 
no puguin ser nomenats funcionaris de carrera, per falta 
de places vacants, tenen la consideració d’aspirants en 
expectativa d’ingrés, fins que les vacants es produeixin.

Segona.–Les places que puguin correspondre al País 
Basc es financen d’acord amb la Llei de concert econòmic 
amb aquesta comunitat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Durant el termini d’un any, a partir de la data de finalitza-

ció de les primeres proves selectives que es duguin a 
terme de conformitat amb el que preveu la disposició 
addicional primera d’aquesta Llei, se suspèn la vigència 
de l’article cent set, quatre, de la Llei general d’educació i 
finançament de la reforma educativa, de quatre d’agost 
de mil nou-cents setanta.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reial decret llei set/mil nou-cents 

vuitanta, de vint-i-nou d’agost, sobre mesures urgents per 
a la iniciació del curs escolar mil nou-cents vuitanta –vui-
tanta-u, sobre ampliació de plantilles de cossos docents i 
concessió de suplements de crèdits per a ajudes 
d’ensenyament i contractació de personal docent i auxi-
liar, i substituïts els seus preceptes pels que conté aquesta 
Llei.

No obstant això, s’entenen subsistents i mantenen els 
seus efectes els actes realitzats al seu moment a l’empara de 
les autoritzacions incloses en el Reial decret llei esmentat.

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 i que la facin complir.

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

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 16216 LLEI 30/1981, de 7 de juliol, per la qual es modi-
fica la regulació del matrimoni en el Codi civil i es 
determina el procediment a seguir en les causes 
de nul·litat, separació i divorci. («BOE» 172,
de 20-7-1981.)

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.
El títol IV del llibre primer del Codi civil queda redactat 

de la manera següent:

TÍTOL IV

Del matrimoni

CAPÍTOL PRIMER

De la promesa de matrimoni

Article 42. La promesa de matrimoni no produeix 
obligació de contraure’l ni de complir el que s’hagi estipu-
lat per al supòsit de la seva no-celebració.

No s’admet a tràmit la demanda en què es pretén el 
seu compliment.

Article 43. L’incompliment sense causa de la promesa 
certa de matrimoni feta per una persona major d’edat o per 
un menor emancipat només produeix l’obligació de resca-
balar l’altra part de les despeses fetes i les obligacions 
contretes en consideració al matrimoni promès.

Aquesta acció caduca al cap de l’any comptat des del 
dia de la negativa a la celebració del matrimoni.

CAPÍTOL II

Dels requisits del matrimoni

Article 44. L’home i la dona tenen dret a contraure 
matrimoni d’acord amb les disposicions d’aquest Codi.

Article 45. No hi ha matrimoni sense consentiment 
matrimonial.

La condició, terme o forma del consentiment es consi-
dera no posada.

Article 46. No poden contraure matrimoni:
1r Els menors d’edat no emancipats.
2n Els que estan lligats amb vincle matrimonial.

Article 47. Tampoc no poden contraure matrimoni 
entre si:

1r Els parents en línia recta per consanguinitat o 
adopció.

2n Els col·laterals per consanguinitat fins al tercer 
grau.

3r Els condemnats com a autors o còmplices de la 
mort dolosa del cònjuge de qualsevol d’ells.

Article 48. El ministre de Justícia pot dispensar, a 
instància de part, l’impediment de mort dolosa del còn-
juge anterior.

El jutge de primera instància pot dispensar, amb causa 
justa i a instància de part, els impediments del grau tercer 
entre col·laterals i d’edat a partir dels catorze anys. En els 
expedients de dispensa d’edat s’han d’escoltar el menor i 
els seus pares o guardadors.


