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classe de drets personals consolidats a l’empara de la 
regulació anterior:

a) Els professors titulars que ocupen les places 
sense escalafó detallades als annexos I i II del Decret mil 
quatre-cents trenta-sis/mil nou-cents seixanta-cinc, de 
setze de juny.

b) Els professors titulars funcionaris de carrera de 
l’organisme autònom «Fons Econòmic de Practicat-
ges».

c) Els actuals professors titulars que hagin superat 
el concurs i l’examen d’aptitud per a l’accés a la seva 
situació actual, d’acord amb la Llei cent quaranta-
quatre/mil nou-cents seixanta-u, de vint-i-tres de de-
sembre, sobre reorganització dels ensenyaments nàu-
tics i de pesca.

Segona.—Es poden integrar automàticament al cos 
de mestres de taller d’instituts politècnics nacionals 
maritimopesquers, amb respecte als interessats de 
l’antiguitat, triennis, situació administrativa i qualsevol 
classe de drets personals consolidats a l’empara de la 
regulació anterior:

a) Els mestres de taller i instructors de pesca que 
ocupin les places sense escalafó detallades a l’annex II 
del Decret mil quatre-cents trenta-sis/mil nou-cents 
seixanta-sis, de setze de juny.

b) Els mestres de taller i instructors de pesca 
actuals que hagin superat el concurs i l’examen d’aptitud 
per a l’accés a la seva situació actual, d’acord amb la 
Llei cent quaranta-quatre/mil nou-cents seixanta-u, de 
vint-i-tres de desembre, sobre reorganització dels 
ensenyaments nàutics i de pesca.

Tercera.—Les places vacants de les plantilles pressu-
postàries respectives dels cossos a què es refereix 
aquesta Llei s’han de convocar en torn restringit, durant 
cinc anys successius, entre professors titulars, mestres 
de taller i instructors de pesca, que prestin els seus ser-
veis com a personal contractat a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei. Les convocatòries esmentades s’han 
d’acomodar al sistema de concurs oposició, amb els 
barems i proves que el Ministeri de Transports i Comuni-
cacions (Subsecretaria de la Marina Mercant) deter-
mini.

Quarta.—Les places de funcionaris de carrera i plan-
tilles de personal no funcionari que, podent fer-ho de 
conformitat amb el que regulen les disposicions transi-
tòries d’aquesta Llei, no s’integrin en els nous cossos, 
s’han de deduir provisionalment de les plantilles fixades 
a l’article primer d’aquesta, i han de figurar en concepte 
pressupostari separat. A mesura que les places esmen-
tades s’extingeixin, s’han de traspassar, segons corres-
pongui, a les plantilles assenyalades a l’article primer 
esmentat, sense que en cap moment es produeixi un 
increment de la despesa pública.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.—Les places cobertes pels funcionaris que 
s’integrin en els cossos creats per aquesta Llei han de 
ser amortitzades.

Segona.—Al personal no funcionari que accedeixi 
als cossos creats per aquesta Llei, en virtut de les dispo-
sicions transitòries d’aquesta, se li reconeix el dret a 
l’acumulació de triennis reconeguts en les mateixes fun-
cions als organismes d’origen.

Aquest reconeixement suposa la submissió amb 
caràcter exclusiu al règim general d’antiguitat i drets 
passius dels funcionaris civils de l’Administració de 
l’Estat, i l’Institut Nacional de Seguretat Social ha 
d’ingressar al Tresor la part proporcional de les quotes 

abonades al règim de Seguretat Social per les pensions 
del personal que s’integra.

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

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

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 28431 REIAL DECRET LLEI 18/1981, de 4 de desem-
bre, sobre mesures excepcionals per a 
l’aprofitament dels recursos hidràulics, escas-
sos a conseqüència de la sequera prolongada. 
(«BOE» 293, de 8-12-1981.)

La persistència de les condicions climatològiques de 
sequera és la causa de les dificultats que hi ha, en algunes 
zones, per assegurar el proveïment d’aigua a la població i 
per al desenvolupament normal de les explotacions agrí-
coles i ramaderes.

Des que es va iniciar l’execució de les mesures protec-
tores acordades pel Govern, la prolongació del règim de 
manca de pluges, unit a l’escàs volum de reserves hídri-
ques, fa probable que les que es produeixin siguin insufi-
cients per compensar els desequilibris existents entre la 
demanda d’aigua i els recursos disponibles per satisfer-la. 
Davant aquesta situació es fa necessària l’aplicació de 
mesures excepcionals, amb caràcter urgent i sostingut.

La legislació d’aigües vigent estableix unes preferèn-
cies que no poden ser mantingudes en situacions 
d’emergència com l’actual. Les preferències històriques o 
derivades del règim de concessions impedeixen 
l’aprofitament òptim dels recursos hidràulics en períodes 
d’una gran escassetat i creen situacions que és necessari 
corregir repartint les càrregues que ocasioni la sequera 
entre tots els sectors afectats, de forma equitativa i soli-
dària. 

Amb aquesta disposició es pretén dotar l’Administració 
d’instruments legals que li permetin procedir a l’ordenació 
dels recursos hidràulics de la forma més convenient per a 
l’interès general del país, en un període d’escassetat que 
ja és crític en algunes zones.

Així mateix, es pretén accelerar les actuacions direc-
tes de l’Administració, encaminades a incrementar els 
recursos hidràulics i millorar-ne l’aprofitament.

A part de les actuacions que es puguin portar a terme 
en aplicació del que estableix aquest Reial decret llei, els 
òrgans competents han d’intensificar, a l’empara de la 
legislació vigent, les accions coordinades de tot tipus que 
siguin necessàries per a la prevenció o limitació de les 
conseqüències de la sequera que siguin perjudicials per a 
les persones i els béns.

En virtut d’això, en ús de l’autorització inclosa a 
l’article vuitanta-sis de la Constitució, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia quatre 
de desembre de mil nou-cents vuitanta-u, 

D I S P O S O :
Article primer.–Aquest Reial decret llei té per objecte 

establir les normes i mesures excepcionals que facilitin 
les actuacions coordinades dels diferents departaments 
ministerials per a l’aprofitament adequat dels recursos 
hidràulics, escassos com a conseqüència de la sequera 
prolongada.
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Article segon.–U. Queden incorporades al Pla gene-
ral d’obres públiques les que es detallen a l’annex 
d’aquest Reial decret llei.

Dos. Durant el període de vigència d’aquest Reial 
decret llei, i respecte dels contractes d’obres destinades a 
obtenir recursos d’aigua o millorar les condicions 
d’aplicació d’aquests, l’òrgan de contractació correspo-
nent pot acordar, a instància dels adjudicataris, la resolu-
ció dels contractes, d’acord amb les normes següents: 

a) L’acord de resolució del contracte l’ha d’adoptar 
l’òrgan de contractació, amb l’autorització del Consell de 
Ministres, si s’escau, sense cap més tràmit que els estudis 
tècnics que siguin convenients. 

b) L’acord de resolució ha d’incloure un pronuncia-
ment exprés sobre la procedència o no de la devolució de 
la fiança constituïda i determinar si la resolució es pro-
dueix o no, en virtut d’incompliment imputable al contrac-
tista.

c) L’acord de resolució ha de determinar igualment el 
termini en el qual l’Administració i el contractista han de 
practicar contradictòriament els mesuraments i presa de 
dades necessàries per a la liquidació de l’obra executada. 
Finalitzat el termini esmentat, l’Administració pot dispo-
sar de les obres i assumir-ne directament l’execució o 
contractar-les novament.

Els crèdits pressupostats per a l’execució de les obres 
que es declarin resoltes poden ser transferits per cobrir 
altres inversions en les obres a què es refereix aquest 
precepte.

Article tercer.–U. En l’àmbit territorial de cada confe-
deració hidrogràfica o servei hidràulic insular, es consti-
tueix una comissió formada pels governadors civils de les 
províncies compreses totalment o parcialment en aquest 
àmbit, el comissari en cap d’aigües, el delegat del Govern 
i l’enginyer director de la confederació hidrogràfica o, si 
s’escau, el cap del servei hidràulic i un representant per 
cadascun dels ministeris d’Interior, Obres Públiques i 
Urbanisme, Agricultura, Pesca i Alimentació, i Indústria i 
Energia. Aquesta Comissió la presideix el governador 
civil de la província en què radiqui la seu de la confedera-
ció hidrogràfica o servei hidràulic.

A Ceuta i Melilla el delegat del Govern presideix la 
Comissió i la integren els representants dels ministeris 
afectats.

Dos. Correspon a aquesta Comissió, dins el seu 
àmbit territorial, l’exercici de les funcions i competències 
que li encomana aquest Reial decret llei.

Tres. Durant el termini de vigència d’aquest Reial 
decret llei i per als temes que s’hi detallen, s’han 
d’incorporar a les comissions provincials de Govern els 
comissaris en cap d’aigües i els directors de les confede-
racions hidrogràfiques o persones en les quals deleguin 
o, si s’escau, els caps dels serveis hidràulics.

Article quart.–U. Són funcions de la Comissió a què 
fa referència l’apartat u de l’article anterior:

– Vigilar la gestió rigorosa de les disponibilitats 
d’aigua.

– Establir els criteris de prioritat per a l’assignació 
d’aigua als diferents usos i dins d’aquests als més 
necessitats.

– Agilitar els procediments d’assignació dels recursos 
disponibles a usos prioritaris.

– Ordenar als organismes competents l’execució de 
petites obres de captació o transport d’aigua.

– Establir directrius per a l’estalvi d’aigua en tots els 
sectors.

– Coordinar les actuacions dels diferents ministeris, 
organismes i entitats que exerceixin competències 
sobre la matèria. També correspon a aquesta Comis-

sió la coordinació de les comissions provincials de 
Govern en aquestes matèries.

Dos. Per al compliment de les funcions que es deter-
minen a l’apartat anterior, aquesta Comissió pot acordar 
la reducció o suspensió de qualsevol aprofitament d’aigua 
o activitat potencialment contaminant d’aquesta, per un 
temps limitat i en benefici de l’interès general, així com 
adoptar, per pròpia iniciativa o a proposta de les juntes 
d’explotació o de les comissions de desembassament de 
les confederacions hidrogràfiques, totes les mesures que 
exigeixi el compliment d’aquelles funcions.

Article cinquè.–U. L’incompliment de les resolucions 
adoptades a l’empara d’aquest Reial decret llei pot ser 
sancionat amb una multa de fins a dos milions de pesse-
tes, que es poden elevar fins a cinc milions de pessetes, 
per acord del Consell de Ministres, tenint en compte, en 
tot cas, les circumstàncies de l’infractor i la gravetat del 
dany causat.

Dos. El Govern ha de determinar, per via reglamen-
tària, les infraccions lleus, greus i molt greus, les sancions 
que respectivament corresponguin, dins els límits de 
l’apartat anterior, i l’òrgan competent per a la imposició 
de les sancions en cada cas.

Article sisè.–El Govern, durant el període de vigència 
d’aquest Reial decret llei, pot reduir o suspendre les tari-
fes i cànons dels aprofitaments d’aigua que, amb motiu 
de la sequera, no es puguin realitzar.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–Aquest Reial decret llei té vigència fins al 
trenta-u de desembre de mil nou-cents vuitanta-dos.

Segona.–Es faculta els ministeris d’Hisenda, Interior, 
Obres Públiques i Urbanisme, Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, i Indústria i Energia, així com altres de competents, 
si s’escau, per dictar les normes de desplegament 
d’aquest Reial decret llei i el Ministeri de la Presidència 
per al que es relacioni amb l’exercici per part d’aquests de 
competències compartides o amb la realització d’actua-
cions conjuntes.

Tercera.–Queden en suspens durant el període de 
vigència d’aquest Reial decret llei totes les disposicions 
que del mateix rang o d’un rang inferior s’oposin al que 
s’hi estableix.

Quarta.–Aquest Reial decret llei entra en vigor 
l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, quatre de desembre de mil nou-cents vui-
tanta-u.

JUAN CARLOS R.

  El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

ANNEX

Relació d’obres que s’incorporen al Pla general d’obres 
públiques

Presa d’Alange (Confederació Hidrogràfica del Gua-
diana).

Presa d’Arenas (Confederació Hidrogràfica del Tajo).
Regulació de l’Arrago (Confederació Hidrogràfica del 

Tajo).
Presa de l’Arroyo Martín Gonzalo (Confederació Hidro-

gràfica del Guadalquivir).
Presa de l’Arroyo Pajarero (Confederació Hidrogràfica 

del Tajo).
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Presa del Cataveral (Confederació Hidrogràfica del 
Guadalquivir).

Canal d’enllaç Esla-Cea-Valderaduey (Confederació 
Hidrogràfica del Duero).

Presa de Gébalo (Confederació Hidrogràfica del Tajo).
Presa de Girabaile (Confederació Hidrogràfica del 

Guadalquivir).
Presa del Guadalbacar (Confederació Hidrogràfica del 

Guadalquivir).
Presa del Guadalcacín II (Confederació Hidrogràfica 

del Guadalquivir).
Presa de Huesna (Confederació Hidrogràfica del Gua-

dalquivir).
Presa de La Aceña (Confederació Hidrogràfica del Tajo).
Regulació del Lácara (Confederació Hidrogràfica del 

Guadiana).
Presa de La Serena (Confederació Hidrogràfica del 

Guadiana).
Presa de Los Montes (Confederació Hidrogràfica del 

Guadiana).
Presa de Navalmoral de la Mata (Confederació Hidro-

gràfica del Tajo).
Obres d’enllaç entre embassaments de l’Orellana i 

Zújar (Confederació Hidrogràfica del Guadiana).
Presa d’Otivar (Confederació Hidrogràfica del Sud).
Presa de Ruecas (Confederació Hidrogràfica del Gua-

diana).
Presa de San Rafael de Navallana (Confederació 

Hidrogràfica del Guadalquivir).
Conducció d’aigües residuals de Santa Cruz de Tene-

rife (Servei Hidràulic de Tenerife).
Presa de Tentudia (Confederació Hidrogràfica del Gua-

diana).
Canal Trasvasur (Servei Hidràulic de Las Palmas).
Presa de Yeguas (Confederació Hidrogràfica del Gua-

dalquivir).
Presa de Zahara (Confederació Hidrogràfica del Gua-

dalquivir).
Presa de Zapatón (Confederació Hidrogràfica del Gua-

diana). 

 28939 REIAL DECRET LLEI 19/1981, de 30 d’octubre, 
sobre pensions extraordinàries a víctimes del 
terrorisme. («BOE» 299, de 15-12-1981.)

La legislació sobre drets passius dels funcionaris civils 
i militars els reconeix el dret a percebre pensions extraor-
dinàries i indemnitzacions quan es produeixi la seva inuti-
lització o mort en acte de servei. Entre les causes que 
poden motivar aquesta inutilització o mort, es troben les 
ocasionades per actes terroristes.

A vegades són víctimes d’aquestes accions terroris-
tes, precisament per la seva anterior condició de funcio-
nari, personal civil i militar en situació de jubilat i retirat, 
els quals no estan compresos en els beneficis anteriors.

En aquests casos concorren, evidentment, circums-
tàncies anàlogues a les exposades anteriorment, per la 
qual cosa es fa necessari, per raons d’equitat, donar un 
tractament equiparable, si bé cal tenir en compte la dife-
rent situació administrativa d’aquests últims respecte 
d’aquells per a la fixació dels corresponent drets passius 
de caràcter extraordinari.

Amb la finalitat d’emparar, com més aviat millor,  les 
persones i els seus familiars en les quals concorren les 
circumstàncies exposades, és necessari una norma de 
rang adequat que reconegui els beneficis esmentats.

En virtut d’això, amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia trenta d’octubre de mil 
nou-cents vuitanta-u i en ús de l’autorització inclosa a 
l’article vuitanta-sis de la Constitució, 

D I S P O S O :

Article primer.–El personal civil o militar que estigui 
en situació de jubilat o retirat, que resulti inutilitzat o mort 
com a conseqüència d’actes terroristes per la seva ante-
rior condició de funcionari, causa al seu propi favor o al 
dels seus familiars una pensió extraordinària d’una quan-
tia del cent seixanta per cent de la base reguladora que 
hagi correspost per a la determinació de la pensió 
ordinària, amb independència del seu dret a causar-la.

Article segon.–U. Així mateix, el personal esmentat o 
la seva família té dret, a més de la pensió indicada a 
l’article anterior, a una indemnització, per una sola 
vegada, equivalent a una mensualitat de l’haver regula-
dor per cada any de servei computable als efectes de 
triennis, amb un mínim de cent mil pessetes i un màxim 
de dotze mensualitats.

Dos. Aquesta indemnització és incompatible amb la 
que regula l’article setè del Reial decret llei tres/mil nou-
cents setanta-nou, de vint-i-sis de gener, i es reconeix al 
beneficiari el dret a optar per una d’aquestes.

Article tercer.–U. És un requisit previ inexcusable per 
al reconeixement dels beneficis que estableixen els arti-
cles anteriors la instrucció d’un expedient d’esbrinament 
de si les causes de la inutilitat o mort han estat amb motiu 
de la seva anterior condició de funcionari.

Dos. L’expedient a què es refereix l’apartat anterior 
ha de ser incoat, a instància de part legítima, pel Ministeri 
de l’Interior o de Defensa, segons que el causant sigui 
jubilat o retirat, respectivament, d’acord amb les normes 
que cadascun dels departaments esmentats dicti a l’efecte 
de la seva tramitació.

Tres. Els interessats, una vegada resolt favorable-
ment l’expedient esmentat, han de sol·licitar els beneficis 
establerts en aquest Reial decret llei a la Direcció General 
del Tresor del Ministeri d’Hisenda si el funcionari és civil i 
al Consell Suprem de Justícia Militar, si és militar.

Article quart.–Són beneficiaris de les pensions extraor-
dinàries i les indemnitzacions que s’estableixen en aquest 
Reial decret llei el funcionari jubilat o retirat, quan es tracti 
d’inutilitat o, en cas de mort, en primer lloc, el cònjuge 
viudo i, si no, els fills menors de vint-i-tres anys o més grans 
d’aquesta edat que, des d’abans de complir-la, estiguin 
incapacitats per a qualsevol treball i siguin pobres en el 
concepte legal, sempre que hi concorrin, a més, els requi-
sits d’aptitud legal establerts en la legislació general sobre 
drets passius dels funcionaris de l’estat civils o militars.

Article cinquè.–La pensió extraordinària a què es refe-
reixen els articles anteriors és incompatible amb 
l’ordinària que pugui correspondre al causant o als seus 
drethavents.

Article sisè.–El que disposa aquest Reial decret llei té 
efectes econòmics des del primer dia del mes següent al 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», per a les 
pensions causades amb anterioritat a aquesta data, o des 
del primer dia del mes següent del fet causant quan 
aquest hagi tingut lloc amb posterioritat.

Article setè.–La sol·licitud d’instrucció de l’expedient 
previ a què es refereix l’article tercer d’aquesta disposició 
s’ha de formular en el termini de cinc anys, a comptar del 
naixement del dret; les presentades una vegada transco-
rregut aquest termini tenen efecte econòmic a partir del 
primer dia del mes següent al de presentació de la 
sol·licitud.

Madrid, trenta d’octubre de mil nou-cents vuitanta-u.

JUAN CARLOS R.

  El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 


