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la Renda de les Persones Físiques i Altres Normes Tri-
butàries, i l’apartat 1, paràgraf segon, del dit article, que
quedaran redactats de la forma següent:

«Article 83. Import dels pagaments a compte.

El percentatge de retenció i ingrés a compte
sobre els rendiments del treball que es perceben
per la condició d’administradors i membres dels
consells d’administració, de les juntes que actuen
en representació seua, i la resta de membres d’al-
tres òrgans representatius, serà del 35 per 100.
Este percentatge de retenció i ingrés a compte es
reduirà a la mitat quan es tracte de rendiments
obtinguts a Ceuta o a Melilla que tinguen dret a
la deducció de la quota prevista en l’article 55.4
d’esta llei.»

Article segon. Modificació de l’article 146 de la Llei
43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre
Societats.

Amb efectes a partir de l’entrada en vigor del present
reial decret llei, s’afig un nou apartat 6 en l’article 146,
«Retencions i ingressos a compte» de la Llei 43/1995,
de 27 de desembre, de l’Impost sobre Societats, amb
la redacció següent:

«6. El percentatge de retenció i ingrés a compte
sobre les rendes procedents de la cessió del dret
a l’explotació de la imatge o del consentiment o
autorització per a la seua utilització, serà del 20
per 100.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor l’endemà
de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de juny del 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

13042 LLEI 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidro-
lògic Nacional. («BOE» 161, de 6-7-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 45.2 de la Constitució Espanyola establix que
«els poders públics vetlaran per la utilització racional
de tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar
la qualitat de la vida i defendre i restaurar el medi
ambient, basant-se en la indispensable solidaritat co�ec-
tiva».

Com que l’aigua constituïx un recurs natural, la seua
disponibilitat ha de ser objecte d’una planificació ade-
quada que en possibilite l’ús racional, en harmonia amb
el medi ambient.

Encara que la planificació és una tècnica molt arrelada
en el nostre ordenament jurídic, esta adquirix un sig-
nificat nou amb la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües,
que li dóna rang legal i concep com a instrument de
racionalització i de garantia de la disponibilitat de l’aigua
per a satisfer les diferents demandes, però també com
a objecte per a aconseguir un bon estat ecològic de
les aigües.

En un país com Espanya, en què l’aigua és un recurs
escàs, marcat per greus desequilibris hídrics deguts a
la seua irregular distribució, l’adequada planificació de
la política hidràulica s’imposa com una necessitat, que
no pot quedar aliena a esta realitat, i com un instrument
de superació d’esta.

La resolució d’estos desequilibris correspon al Pla
Hidrològic Nacional, que des d’una perspectiva global,
ha de fer una previsió per a això d’un ús harmònic i
coordinat de tots els seus recursos hídrics capaç de satis-
fer de forma equilibrada els objectius de la planificació.

Precisament perquè l’aigua és símbol i expressió de
vida i de prosperitat, dóna lloc sovint a situacions extre-
mament polèmiques, i per això la decisió que este pla
propose per a solucionar els desequilibris existents no
podrà mai ser innòcua, ja que la seua transcendència
social i econòmica és de primer orde i necessita en tot
cas una avaluació ambiental.

Per este motiu, en l’elaboració del Pla Hidrològic
Nacional aprovat per la present llei han participat no
sols les diferents administracions públiques, sinó també
la societat civil a través d’un ampli procés de participació
social iniciada amb el desplegament i l’aprovació dels
plans hidrològics de conca, l’elaboració i la discussió
del Llibre Blanc de l’Aigua, i amb les deliberacions del
Consell Nacional de l’Aigua.

Esta planificació no pot entendre’s en els nostres dies
sense que el medi ambient siga la principal referència
del seu contingut.

En este sentit, el present Pla Hidrològic Nacional no
pot quedar indiferent a la recent aprovació de la Direc-
tiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 d’octubre, per la qual s’establix un marc comunitari
d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, patró pel
qual hauran de perfilar-se les polítiques hidràuliques dels
estats membres en el segle XXI.

Així, el Pla Hidrològic Nacional fa seus els principis
essencials de la directiva, prosseguint el camí ja iniciat
per la reforma de l’article 38 de la Llei d’Aigües, en
virtut de la Llei 46/1999, de 13 de desembre, en tant
que considera com un dels seus objectius «aconseguir
el bon estat de les masses d’aigua». El principi de recu-
peració de costos, la participació de la societat en el
procés d’elaboració del Pla Hidrològic Nacional, la garan-
tia de l’accés a la informació en matèria d’aigües, són
exemples clars d’esta influència i de la voluntat del legis-
lador d’incorporar al nostre dret d’aigües la filosofia ins-
piradora de la directiva.

Així mateix, culmina el procés planificador a través
de la coordinació dels plans hidrològics de conca ja
aprovats.

La present llei, que aprova el Pla Hidrològic Nacional,
se cenyix al disseny traçat pel legislador de la Llei d’Ai-
gües i regula els continguts que este havia disposat per
a ella, així com aquelles altres previsions normatives
necessàries per a garantir-ne el compliment, evitant
modificacions injustificades del marc general en què s’in-
tegra i sense extralimitar-se en les comeses que com
a llei instrumental li corresponen. D’acord amb això, regu-
la els criteris de coordinació dels plans hidrològics de
conca, la resolució de les diferents alternatives que estos
oferixen, les modificacions que es prevegen en la pla-
nificació del recurs i la previsió de les condicions de
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les transferències de recursos hidràulics entre àmbits
territorials de distints plans hidrològics de conca.

Coherent amb un model de planificació que s’ha vol-
gut plural i descentralitzat en el seu origen, àmbit i exe-
cució, el paper coordinador del Pla Hidrològic Nacional
respecte als plans hidrològics de conca es limita cons-
cientment a aquelles qüestions que no han sigut trac-
tades per estos o que ho han sigut de manera insuficient
o amb solucions incoherents entre si, i que, pel fet de
ser d’interés general, exigixen respostes homogènies a
nivell nacional.

Per això, la Llei del Pla Hidrològic Nacional fixa els
elements bàsics de coordinació dels plans hidrològics
de conca i remet a un desplegament normatiu posterior
l’establiment dels criteris tècnics i metodològics que hau-
ran de tindre’s en compte en la futura revisió d’estos.

Sens dubte, l’eix central de la present llei el constituïx
la regulació de les transferències de recursos hidràulics
entre àmbits territorials de distints plans de conca, com
a solució per la qual ha optat el legislador per a procurar
una satisfacció racional de les demandes en tot el territori
nacional. La solució a què s’arriba és la més eficient
després de considerar les diferents alternatives, procedir
a una anàlisi rigorosa del cost i el benefici de les trans-
ferències, valorar les variables ambientals, socioeconò-
miques i tècniques d’estes, i sotmetre tot això a un ampli
debat social.

Un aspecte destacat en la present llei és el paper
rellevant que s’atribuïx tant a comunitats autònomes com
a corporacions locals en el model de gestió dissenyat
per esta.

Per a garantir el dret del ciutadà a la informació
ambiental en els termes arreplegats per la Llei d’Aigües,
els fonaments sobre els quals s’ha assentat la decisió
adoptada en la present llei, arreplegats en els documents
tècnics que constituïxen els antecedents i els pressu-
postos del pla, seran objecte de publicació perquè en
qualsevol moment tota persona interessada puga
conéixer els fonaments sobre els quals s’assenta la llei.

El paper a jugar pels consumidors i els usuaris de
l’aigua també ha de resultar determinant, motiu pel qual
la llei fomenta particularment les pràctiques d’estalvi i
ús sostenible i les campanyes de conscienciació i sen-
sibilització ciutadanes.

La regulació que de les transferències fa el Pla Hidro-
lògic Nacional s’ha limitat a aquells supòsits justificats
en poderosos motius d’interés general, que responguen
a situacions de carències estructurals acreditades en el
temps.

Inclús en estos supòsits i a fi d’assegurar el com-
pliment harmònic i equilibrat dels objectius de la pla-
nificació, la llei sotmet la realització de les transferències
a cauteles ambientals i socioeconòmiques importants
destinades a garantir que en cap cas el desplegament
futur de la conca cedent puga vore’s compromés per
la transferència, havent d’assegurar-se prèviament a la
seua realització el subministrament dels aprofitaments
presents i les reserves per a usos futurs en la conca
cedent, així com la circulació obligada del cabal ambien-
tal aigües avall de la presa de derivació i el manteniment
dels ecosistemes associats.

No obstant i atés que la transferència de recursos
entre àmbits territorials de distints plans hidrològics
constituïx la solució última i més compromesa per a
solucionar els dèficits hídrics estructurals, el Pla Hidro-
lògic Nacional, sense renunciar-hi, preveu altres mesures
per a la racionalització i optimització dels recursos
hídrics.

En este sentit, el pla fomenta l’obtenció de recursos
alternatius, com són ara els procedents del dessalatge

d’aigües de mar i salobres; de la reutilització i de la depu-
ració d’aigües residuals; de la canalització i el vessament
de l’aigua de pluja i de la reposició artificial d’aigües
subterrànies. Els programes I + D, en estos i altres àmbits,
també formen part del contingut del pla.

Ha de subratllar-se igualment la voluntat restrictiva
de la present llei en la regulació de les destinacions
de les aigües transvasades, que en cap cas podran des-
tinar-se a regadius nous ni a l’ampliació dels existents
sinó exclusivament a una sèrie de supòsits taxats des-
tinats a cobrir necessitats d’abastiment urbà de la conca
receptora, a consolidar el subministrament de dotacions
de regs en situació de precarietat, sempre que s’estiga
duent a terme una gestió racional i eficient de l’aigua,
o a reequilibrar situacions d’insostenibilitat mediambien-
tal d’esta.

Una importància especial cobra, en el marc de la pre-
sent llei, la regulació del règim economic i financer de
les transferències. Este es regix pels principis de recu-
peració de costos d’acord amb allò que establix la direc-
tiva marc d’aigües, així com el principi de solidaritat,
i promou un desplegament conjunt de les conques
cedents i de les receptores, a través de l’establiment
d’un tribut ecològic que preveu una quota destinada a
compensar ambientalment la conca cedent.

En conseqüència, el transvasament es configura, en
el marc de la present llei, com un important instrument
vertebrador del territori, evitant que zones amb dèficits
estructurals de recursos hídrics vegen estrangulat i ame-
naçat el seu desenrotllament econòmic i social per la
incertesa del subministrament d’aigua, i garantint que
les conques cedents no vegen hipotecat el seu com a
conseqüència d’este, ja que rebran addicionalment una
compensació destinada a actuacions mediambientals
vinculades als usos de l’aigua.

Les transferències previstes en el Pla Hidrològic
Nacional no poden ser vistes de forma aïllada, sinó com
un dels components de l’instrument integrador que és
el Pla Hidrològic Nacional, en el qual junt amb estes
transferències es preveuen altres actuacions en què la
protecció ambiental aconseguix sens dubte una impor-
tància singular.

La llei, arreplegant la filosofia del Llibre Blanc de l’Ai-
gua, recentment elaborat, posa un èmfasi especial a
garantir un ús racional i sostenible dels recursos hidràu-
lics, preocupació que es traslluïx al llarg de tot el seu
articulat. Entre estos, per la seua singularitat, mereixen
menció especial la gestió eficaç de les aigües per a abas-
timent, l’exigència d’eficiència màxima en la gestió del
recurs en les conques receptores, la regulació de les
reserves hidrològiques per motius ambientals, la gestió
de les sequeres i la regulació de zones inundables, la
protecció de les aigües subterrànies i la conservació de
zones humides, i les actuacions de sensibilització, for-
mació i educació en l’ús sostenible de l’aigua.

Per al desplegament de les previsions establides en
els plans hidrològics de conca, la llei arreplega en
l’annex II un conjunt d’actuacions destinades a millorar
l’ús i conservació del recurs.

Finalment hui, després d’un procés dilatat de plani-
ficació, que s’ha prolongat durant quinze anys, podem
tancar, com deia el Reial Decret 1664/1998, de 24
de juliol, d’Aprovació dels Plans Hidrològics de Conca,
l’horitzó previst en la Llei d’Aigües i obtindre una imatge
definitiva del rumb de la política hidràulica dels pròxims
anys.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte de la llei.

L’objecte de la present llei és la regulació de les matè-
ries a què es referix l’article 43 de la Llei 29/1985,
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de 2 d’agost, d’Aigües, com a contingut del Pla Hidrològic
Nacional, així com l’establiment d’aquelles previsions
normatives necessàries per a garantir-ne el compliment.

Article 2. Objectius de la llei.

1. Són objectius generals de la present llei:

a) Aconseguir el bon estat del Domini Públic Hidràu-
lic, i en particular de les masses d’aigua.

b) Gestionar l’oferta de l’aigua i satisfer les deman-
des d’aigües presents i futures a través d’un aprofitament
racional, sostenible, equilibrat i equitatiu de l’aigua, que
permeta al mateix temps garantir la suficiència i qualitat
del recurs per a cada ús i la protecció a llarg termini
dels recursos hídrics disponibles.

c) Aconseguir l’equilibri i l’harmonització del desen-
rotllament regional i sectorial, en nom d’aconseguir la
vertebració del territori nacional.

d) Reequilibrar les disponibilitats del recurs, prote-
gint-ne la qualitat i economitzant-ne els usos, en har-
monia amb el medi ambient i els altres recursos naturals.

2. Per a la consecució d’estos objectius la present
llei regula:

a) Les mesures necessàries per a la coordinació dels
diferents plans hidrològics de conca.

b) La solució per a les alternatives que es proposen
en els plans hidrològics de conca.

c) La previsió i les condicions de les transferències
de recursos hidràulics entre àmbits territorials de distints
plans hidrològics de conca.

d) Les modificacions que es prevegen en la plani-
ficació de l’ús del recurs i que afecten aprofitaments
existents per a l’abastiment de poblacions i regadius.

e) Determinades matèries vinculades a una eficaç
planificació del recurs.

Article 3. Definicions.

Als efectes de la present llei s’entendrà per:

a) Aqüífers compartits: aquelles unitats hidrogeolò-
giques situades en els àmbits territorials de dos o més
plans de conca.

b) Transferència: la norma específica que autoritza
el pas de recursos hídrics d’un àmbit territorial de pla-
nificació hidrològica a un altre de diferent. Les con-
nexions entre diferents sistemes d’explotació dins d’un
mateix àmbit territorial de planificació s’ajustaran al que
disposa el seu corresponent pla hidrològic de conca.

c) Transvasament: l’autorització concreta de volums
que s’acorde transferir cada any o en cada situació
concreta.

d) Infraestructures de transvasament: les obres i les
insta�acions que resulten necessàries per a executar
cada autorització.

e) Transferències de xicoteta quantia: transferències
entre diferents àmbits territorials de la planificació hidro-
lògica el volum anual de la qual no excedisca els 5 hm3.

f) Reserves hidrològiques per motius ambientals: els
rius, trams de riu, aqüífers o masses d’aigua sobre els
quals, tenint en compte les seues característiques espe-
cials o la seua importància hidrològica, s’ha constituït
una reserva per a la seua conservació en estat natural.

g) Sistemes d’abastiment en alta: abastiment d’ai-
gua per a comarques, mancomunitats o agrupacions de
municipis en règim de servici públic.

Article 4. Àmbit d’aplicació.

La present llei s’aplicarà en tot el territori nacional,
sense perjuí d’aquelles mesures que, per la seua natu-
ralesa, hagen de tindre efectes exclusivament en els
àmbits territorials que expressament s’indique, i del
règim especial de la comunitat autònoma de Canàries,
d’acord amb el que disposa la disposició addicional ter-
cera de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües.

TÍTOL I

Continguts previstos en la Llei d’Aigües

CAPÍTOL I

Mesures de coordinació dels plans hidrològics de conca

Article 5. Dels principis rectors de les mesures de coor-
dinació.

Les mesures de coordinació dels plans hidrològics
de conca es regiran pels principis generals de precaució,
racionalitat, sostenibilitat, protecció del Domini Públic
Hidràulic, del bon estat ecològic de les aigües i de la
protecció dels cabals ambientals.

Article 6. Dels criteris de coordinació dels plans hidro-
lògics de conca.

El Consell de Ministres, amb un informe previ del
Consell Nacional de l’Aigua i de les administracions
hidràuliques autonòmiques de les conques intracomu-
nitàries, regularà, per mitjà de reial decret, en el termini
màxim de dos anys des de l’entrada en vigor d’esta llei,
els criteris de coordinació relatius a aspectes tècnics
i metodològics, que hauran de tindre’s en compte en
la revisió dels plans hidrològics de conca d’acord amb
les determinacions següents:

a) La identificació i definició d’un sistema d’explo-
tació únic per a cada pla, en què, de forma simplificada,
queden inclosos tots els sistemes parcials, i amb el qual
es possibilite l’anàlisi global de comportament. En cap
cas este sistema suposarà l’eliminació dels sistemes d’ex-
plotació previstos en els plans hidrològics de conca, ni
l’anu�ació de les determinacions que els afecten. Així
mateix, es fixaran els procediments homogenis per a
l’establiment de les demandes consolidades i els balan-
ços de recursos.

b) El tractament de forma integrada i sistemàtica,
per a totes les conques i amb una metodologia comuna,
dels diversos processos que constituïxen el cicle hidro-
lògic, i en particular les interrelacions entre aigües super-
ficials i subterrànies, i l’enfocament conjunt de qualitat
i quantitat.

c) La delimitació dels perímetres de protecció tant
d’aquells en què es prohibisca l’exercici d’activitats que
pogueren constituir un perill de contaminació i degra-
dació del Domini Públic Hidràulic, com els perímetres
de protecció d’aqüífers definits en el Reglament del
Domini Públic Hidràulic i altres de caràcter facultatiu.
Es determinarà igualment la relació dels dits perímetres
amb altres figures de protecció.

d) Les relatives a les matèries següents, de confor-
mitat amb la regulació establida en altres articles d’esta
llei: cabals ambientals, gestió de les sequeres, protecció
del Domini Públic Hidràulic, zones humides, actuacions
en zones inundables i informació hidrològica.
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Article 7. Aqüífers compartits.

1. Es consideren aqüífers compartits, als efectes pre-
vistos en esta llei, els que, estant situats en àmbits terri-
torials de dos o més plans hidrològics de conca, s’e-
numeren en l’annex I de la present llei. Reglamentària-
ment es determinarà el procediment per a definir i deli-
mitar la poligonal dels nous aqüífers compartits que es
determinen en cada moment. La delimitació d’aqüífers
compartits, quan afecte conques intracomunitàries, hau-
rà de ser prèviament informada per l’administració
hidràulica de la comunitat autònoma corresponent.

2. En l’annex I d’esta llei s’arreplega l’assignació dels
recursos hídrics de cada aqüífer compartit entre les con-
ques afectades. Cada pla hidrològic haurà d’arreplegar
les assignacions efectuades en esta llei.

Article 8. Règim jurídic dels aqüífers compartits.

1. L’administració dels aqüífers compartits corres-
pon a cada un dels organismes de conca en el seu res-
pectiu àmbit territorial. Sense perjuí d’açò, cada orga-
nisme de conca haurà de notificar als altres organismes
amb què compartix l’aqüífer totes les resolucions que
adopte en relació amb este.

2. Per mitjà d’acord de les juntes de govern inte-
ressades, es podrà encomanar la gestió de l’aqüífer a
un dels organismes afectats. En cas de discrepància,
resoldrà el Ministeri de Medi Ambient.

3. En els aqüífers compartits, només es considerarà
que hi ha transferència de recursos entre àmbits terri-
torials de distints plans hidrològics de conca quan hi
haja transport per mitjà de conducció artificial entre
estos. Esta consideració donarà lloc a l’aplicació del
règim jurídic de les transferències de recursos previstos
en esta llei.

Article 9. Normes sobre el bon estat ecològic de les
aigües.

1. Per a aconseguir l’objectiu d’un bon estat eco-
lògic de les aigües i previndre’n el deteriorament addi-
cional, s’aplicaran de forma general, en tots els rius, aqüí-
fers o masses d’aigua i zones sensibles els objectius
de qualitat i els límits d’emissió per a substàncies con-
cretes fixats en cada cas en la normativa que s’aplique.
En els plans hidrològics de conca podran fixar-se, de
conformitat amb esta normativa, excepcions a este prin-
cipi general, així com normes més restrictives per a les
zones designades com de protecció especial.

2. En relació amb el bon estat ecològic, i de con-
formitat amb els objectius de la planificació hidrològica,
el Ministeri de Medi Ambient i les administracions hidràu-
liques, en l’àmbit de les seues respectives competències,
desplegaran programes per a la definició, caracterització
i anàlisi de l’estat ecològic del Domini Públic Hidràulic.

3. La utilització de l’aigua per a consum o per a
bany haurà de respectar, en la captació o en la zona
de bany, els condicionants sanitaris definits per l’autoritat
sanitària.

Article 10. Coordinació amb altres polítiques sectorials.

La política de l’aigua està al servici de les estratègies
i plans sectorials que sobre els distints usos establisquen
les administracions públiques, sense perjuí de la gestió
racional i sostenible del recurs que ha de ser aplicada
pel Ministeri de Medi Ambient, o per les administracions
hidràuliques competents, que condicionarà tota autorit-
zació, concessió o infraestructura futura que se so�icite.

CAPÍTOL II

Solució a les possibles alternatives que oferisquen
els plans hidrològics de conca

Article 11. Alternatives proposades i la seua solució.

Als efectes del que preveu l’article 43.1.b. de la Llei
d’Aigües, les úniques alternatives que han previst els
plans hidrològics de conca, la solució de les quals s’a-
fronta en esta llei, són les relatives a les transferències
de recursos que es regulen en els articles següents.

CAPÍTOL III

Previsió i condicions de les transferències

SECCIÓ 1a PRINCIPIS GENERALS I PREVISIÓ

DE TRANSFERÈNCIES

Article 12. Principis generals.

1. A fi de complir els objectius generals arreplegats
en l’article 38.1 de la Llei d’Aigües i en l’article 2 d’esta
llei, podran dur-se a terme transferències de recursos
hídrics entre àmbits territorials de distints plans hidro-
lògics de conca. Les dites transferències estaran en tot
cas supeditades al compliment de les condicions que
es preveuen en la present llei.

2. Qualsevol transferència es basarà en els principis
de garantia de les demandes actuals i futures de tots
els usos i aprofitaments de la conca cedent, incloses
les restriccions mediambientals, sense que puga vore’s
limitat el desenrotllament de la dita conca emparant-se
en la previsió de transferències. Caldrà ajustar-se a més
als principis de solidaritat, sostenibilitat, racionalitat eco-
nòmica i vertebració del territori.

3. Les transferències previstes en esta llei hauran
de sotmetre’s igualment al principi de recuperació de
costos, d’acord amb els principis de la Llei d’Aigües i
de la normativa comunitària.

Article 13. Previsió de noves transferències ordinàries.

1. S’autoritzen, amb subjecció al compliment de les
condicions assenyalades en la present llei, les transfe-
rències següents:

2. La transferència d’un volum anual de fins a
190 hm3, amb origen en la zona del Baix Ebre del Pla
Hidrològic de la Conca de l’Ebre i destinació en l’àmbit
territorial del Pla Hidrològic de les Conques Internes de
Catalunya.

3. La transferència d’un volum anual de fins a
315 hm3, amb origen en la zona del Baix Ebre del Pla
Hidrològic de la Conca de l’Ebre i destinació en l’àmbit
territorial del Pla Hidrològic del Xúquer.

4. La transferència d’un volum anual de fins a
450 hm3, amb origen en la zona del Baix Ebre del Pla
Hidrològic de la Conca de l’Ebre i destinació en l’àmbit
territorial del Pla Hidrològic del Segura.

5. La transferència d’un volum anual de fins a
95 hm3, amb origen en la zona del Baix Ebre del Pla
Hidrològic de la Conca de l’Ebre i destinació en l’àmbit
territorial del Pla Hidrològic del Sud.

Article 14. Previsió de transferències de xicoteta quantia.

1. Es podran autoritzar transferències de xicoteta
quantia entre diferents àmbits territorials de planificació
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hidrològica, no previstes específicament en l’article ante-
rior, conforme a les regles següents:

a) El Ministeri de Medi Ambient podrà autoritzar la
realització de transferències el volum anual de les quals
no supere la quantia d’1 hectòmetre cúbic.

b) El Consell de Ministres podrà autoritzar la rea-
lització de transferències el volum anual de les quals
estiga comprés entre 1 i 5 hectòmetres cúbics.

2. En tot cas, es donarà tràmit d’audiència a la Junta
de Govern dels organismes de conca afectats.

3. En els acords de transferències de xicoteta quan-
tia que s’adopten, conforme al que preveu este article,
s’hauran d’especificar les prescripcions contingudes en
esta llei que s’hi apliquen.

SECCIÓ 2a CONDICIONS DE LES TRANSFERÈNCIES AUTORITZADES

EN ESTA LLEI

Article 15. Condicions ambientals.

A fi de poder determinar les repercussions ambientals
de les transferències, se sotmetran a avaluació d’impacte
ambiental de manera conjunta tots els projectes relatius
a estes, d’acord amb el procediment legalment establit,
fins i tot quan això no fóra preceptiu conforme a la legis-
lació sobre avaluació d’impacte ambiental, i les dites
transferències hauran de complir les mesures preven-
tives, protectores, correctores i de compensació incloses
en les declaracions d’impacte ambiental que a este efec-
te es dicten.

Article 16. Condicions tècniques.

1. Els volums de transferència autoritzats en esta
llei es consideraran com a màxims anuals mesurats en
el punt de presa de la conca cedent.

2. Les transferències d’aigua autoritzades en l’ar-
ticle 13 d’esta llei amb origen en el Baix Ebre, estaran
subjectes a les condicions següents:

a) No s’efectuarà cap derivació mentre no circule
pel riu, en els punts de presa, un cabal superior a la
suma del mínim ambiental fixat en el Pla Hidrològic en
la conca de l’Ebre, més el corresponent a les concessions,
si és el cas, existents aigües avall de les preses.

b) Pel conjunt de preses de les transferències només
podrà derivar-se un cabal total igual al que circula pel
riu que excedisca la suma citada anteriorment.

c) Els embassaments i els sistemes hidràulics de
la conca de l’Ebre no es voran obligats a efectuar cap
desembassament destinat a afavorir els transvasaments
des del Baix Ebre. L’explotació d’estos sistemes podrà
dur-se a terme en la forma en què decidisquen els seus
òrgans de gestió, sense que haja de considerar-se cap
servitud deguda a la transferència. L’única excepció a
este principi és la dels embassaments de Mequinensa,
Riba-roja d’Ebre i Flix, la capacitat de regulació dels quals
serà parcialment utilitzada per a facilitar l’explotació dels
transvasaments.

d) La capacitat de regulació dels embassaments de
Mequinensa, Riba-roja d’Ebre i Flix serà també utilitzada
per a ajustar-se als requeriments mediambientals de
cabals ecològics, inclosos els que necessite el delta de
l’Ebre.

3. El Ministeri de Medi Ambient aprovarà, per mitjà
d’orde ministerial, les normes tècniques d’explotació dels
transvasaments, preveient les garanties per a les con-
ques cedents que s’assenyalen en l’articulat de la llei.

El règim temporal d’explotació d’estos haurà d’ade-
quar-se a les condicions hidrològiques de cada moment,
i als requeriments mediambientals de la conca cedent
i de la receptora, amb caràcter preferent per a la conca
cedent, així com al compliment, en les masses d’aigua
afectades, dels requisits higiènics i sanitaris establits en
la legislació específica per a les aigües de consum i per
a les de bany. Esta norma d’explotació fixarà la detracció
de cabals en el període comprés entre els mesos d’oc-
tubre i maig, i regularà les condicions tècniques singulars
que, una vegada garantit el règim concessional i de
cabals ecològics, possibiliten la derivació de cabals la
resta de l’any. Als efectes del que disposa el present
apartat, els organismes de conca cedents hauran d’e-
metre un informe anual sobre la situació de les seues
conques, així com tots els informes que foren necessaris
en situacions extraordinàries.

4. Les administracions públiques competents de
totes les conques, incloent-hi les receptores i les cedents
de transvasaments, d’acord amb els seus respectius
plans hidrològics, donaran prioritat a incrementar la dis-
ponibilitat de recursos hídrics propis, incloent-hi la uti-
lització de recursos no convencionals quan siga perti-
nent, la racionalització i l’estalvi en l’ús de l’aigua, així
com aquelles mesures que pretenguen millorar la sos-
tenibilitat del medi hídric natural.

Article 17. Destinacions de les aigües transvasades.

1. Les aigües transvasades en virtut de les trans-
ferències autoritzades conforme a l’article 13 de la pre-
sent llei, només podran utilitzar-se per a:

a) Alimentar o complementar els sistemes d’abas-
timent en alta existents, així com garantir els usos actuals
i futurs de l’abastiment urbà en les conques receptores,
sempre que s’estiga duent a terme una gestió racional
i eficient de l’aigua.

b) Millorar les condicions ambientals d’aquells eco-
sistemes, trams fluvials, sectors d’aqüífers, o elements
del medi hídric natural, que es troben actualment sot-
mesos a una degradació intensa.

c) Consolidar el subministrament de les dotacions
dels regadius existents d’acord amb el que establix el
seu corresponent pla hidrològic de conca, que estiguen
en situació de precarietat, tant per situacions d’infrado-
tació, com per falta de la garantia suficient, i sempre
que s’estiga duent a terme una gestió racional i eficient
de l’aigua.

d) Eliminar situacions d’insostenibilitat actual degu-
da a la sobreexplotació existent en els aqüífers de la
conca receptora, i restablir l’equilibri del medi assegurant
la subsistència dels aprofitaments vinculats a estos aqüí-
fers.

2. En cap cas, podran destinar-se les aigües trans-
vasades a la creació de regadius nous, ni a l’ampliació
dels existents en les zones beneficiades per les trans-
ferències.

3. Per a accedir a l’ús de les aigües transvasades,
els usuaris hauran de disposar de les concessions o de
qualsevol altre títol suficient que acredite el dret a la
utilització privativa de les aigües, degudament inscrits
en el Registre d’aigües de la conca receptora. Haurà
de garantir-se, en qualsevol cas, que les aigües trans-
vasades no produïsquen alteracions ambientals nega-
tives, que puguen considerar-se significatives, en àrees
naturals de les conques receptores.

4. El títol per a l’aprofitament d’aigües amb des-
tinació a l’abastiment podrà correspondre tant al propi
nucli afectat com al sistema o entitat d’abastiment en
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què s’incloga este nucli i s’atorgarà per l’administració
hidràulica competent de la conca receptora.

5. Amb caràcter previ a la utilització de les aigües
transvasades, la Junta de Govern de l’organisme de la
conca receptora o l’òrgan de govern de l’administració
hidràulica en les conques intracomunitàries, adoptarà els
acords següents en funció de l’ús a què es destinaran
les aigües: en el cas de regadius, delimitarà el perímetre
de cada zona d’aplicació d’estes, estudiarà el seu balanç
hídric i, com a conseqüència de tot això, proposarà els
volums d’aigua necessaris. Quan es tracte d’abastiments,
determinarà l’àmbit territorial afectat, n’estudiarà el
balanç hídric i proposarà els volums d’aigua necessaris.

6. En el cas de l’apartat 1.d) serà necessari que
l’organisme de conca, prèviament a la utilització de les
aigües transvasades, haja declarat que els recursos
hidràulics subterranis estan sobreexplotats o en risc d’es-
tar-ho. En este cas, la Junta de Govern de l’organisme
durà a terme la delimitació de la zona d’aplicació de
les aigües transvasades, realitzarà l’avaluació dels seus
recursos i determinarà les aportacions d’aigua neces-
sàries per a restablir l’equilibri. Les comunitats o les agru-
pacions d’usuaris a què es referix l’article següent tra-
mitaran la disminució o la caducitat de les concessions
de cabals assignats en quanties equivalents als volums
transvasats, fins a aconseguir la condició d’equilibri natu-
ral sostenible d’estos aqüífers.

7. Conforme als criteris exposats en els apartats
anteriors, i atenent les previsions del corresponent pla
hidrològic de conca, el Consell de Ministres, per mitjà
d’un reial decret, amb un informe previ dels organismes
de conca, establirà els distints usos, zones i àmbits d’a-
plicació dels recursos transvasats, així com la seua quan-
tificació precisa. Basant-se en el que disposa la dita nor-
ma es procedirà a l’atorgament de les corresponents
concessions o, si és el cas, a la modificació de les exis-
tents, que s’adequaran a les noves circumstàncies.

8. En l’atorgament o la modificació de concessions
a què s’a�udix en l’apartat anterior, haurà de tindre’s
en compte la preferència d’ús de les conques cedents.

Article 18. Condicions d’organització dels usuaris.

1. En les conques receptores, serà necessària la
constitució d’una Junta Central d’Usuaris o una entitat
representativa equivalent per a cada una de les trans-
ferències autoritzades, que ostentarà la representació
dels usuaris de les aigües transvasades davant de les
administracions hidràuliques, en relació als transvasa-
ments.

2. Podran exceptuar-se del règim previst en el núme-
ro anterior, aquells aprofitaments en què, atenent les
seues circumstàncies específiques, així ho establisca el
Ministeri de Medi Ambient, oïts els organismes de conca
afectats.

3. Per cada zona d’aplicació de les aigües trans-
vasades, en els supòsits previstos en els apartats c) i
d) de l’article 17.1, es constituirà, en el cas que no n’hi
haja prèviament, una comunitat o agrupació d’usuaris
que serà la titular de les concessions de les aigües trans-
vasades i que, al seu torn, s’integrarà en la Junta Central
d’Usuaris o l’entitat a què s’a�udix en l’apartat 1.

Article 19. Condicions de gestió.

1. Per al conjunt de transferències autoritzades en
l’article 13 d’esta llei es crearà una Comissió de Trans-
vasaments en què estaran representats, en la forma que
reglamentàriament es determine, el Ministeri de Medi
Ambient, les administracions hidràuliques o organismes
de conca afectats com a cedents, receptors o de trànsit,

les juntes centrals d’usuaris o les entitats equivalents
de les aigües transvasades, les comunitats autònomes
afectades i els usuaris no consumptius dels embassaments
excepcionats a què es referix l’article 16.2.c), i el vice-
president segon de la Junta de Govern de l’organisme de
la conca cedent, en representació dels usuaris.

2. Correspondrà a la Comissió de Transvasaments
exercir, respecte a cada transferència, les competències
que la Llei d’Aigües reserva a les juntes d’explotació
en l’article 30 i, en particular, la so�icitud de volums
concrets a transvasar en cada període. El director general
d’Obres Hidràuliques i Qualitat de les Aigües, a proposta
de la Comissió de Transvasaments corresponent, auto-
ritzarà les condicions en què hauran d’efectuar-se els
transvasaments i el seu volum. La proposta de la comis-
sió serà vinculant si s’ha realitzat amb caràcter unànime.
En qualsevol altre cas, la resolució s’adoptarà pel director
general atenent les condicions hidrològiques i mediam-
bientals concurrents i conforme a les normes d’explo-
tació fixades per a cada transferència.

3. En el cas que una transferència exigisca l’ús d’in-
fraestructures d’emmagatzemament o de regulació,
estes es disposaran preferentment en la conca receptora.

4. La programació dels transvasaments es realitzarà
en funció de la major economia i racionalitat en l’ús
del recurs, i es podran emprar a este efecte tant les
infraestructures de nova creació com les existents en
les conques afectades, incloses les de trànsit, excepte
disposició contrària com la fixada en l’article 16.2.c),
i tenint en tot cas caràcter preferent els usos prèviament
establits en cada conca. L’ús de les infraestructures exis-
tents quedarà subjecte, si resulta d’aplicació, al paga-
ment del cànon de regulació o tarifa d’utilització previstos
en la Llei d’Aigües.

Article 20. Condicions d’execució i explotació.

La construcció i explotació de les infraestructures de
cada transferència es farà pel mecanisme pressupostari,
administratiu o societari que resulte més adequat en
cada cas, dins dels que preveu l’ordenament jurídic
vigent per a la promoció d’obres hidràuliques.

Article 21. Efectes de les autoritzacions de transferèn-
cies.

1. Es declaren d’interés general les obres d’infraes-
tructura necessàries per a la realització de les transfe-
rències autoritzades en esta llei.

2. L’aprovació dels projectes d’obres que siguen
necessàries per a l’execució d’estos transvasaments por-
tarà implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels béns i adquisició de drets, a l’efecte d’ex-
propiació forçosa i ocupació temporal, d’acord amb el
que disposa la legislació corresponent. La declaració d’u-
tilitat pública i necessitat d’ocupació es referirà també
als béns i drets compresos en el replantejament del pro-
jecte i en les modificacions de les obres que puguen
aprovar-se posteriorment.

SECCIÓ 3a RÈGIM ECONÒMIC i FINANCER DE LES TRANSFERÈNCIES

AUTORITZADES EN ESTA LLEI

Article 22. Règim econòmic i financer del transvasa-
ment.

1. S’establix un tribut ecològic denominat «cànon
del transvasament» que, per la seua naturalesa de taxa,
atendrà tant els costos de les transferències autoritzades
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per la present llei, com els derivats de les compensacions
de caràcter ambiental a les conques cedents per l’aigua
transvasada.

2. El cànon regulat en este article es regirà per la
present llei i per les altres fonts normatives que per a
les taxes s’establixen en l’article 9 de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.

3. Constituïx el fet imposable del cànon la posada
a disposició dels usuaris del transvasament, per part de
l’administració hidràulica, de l’aigua transvasada, en ori-
gen de presa, conforme al que disposa la present llei.

4. Seran subjectes passius del cànon del transva-
sament els usuaris de les aigües transvasades. En el
cas que l’execució i gestió de les infraestructures del
transvasament s’encomane a una entitat diferent de l’Ad-
ministració general de l’Estat, esta serà considerada sub-
jecte passiu del cànon, en qualitat de substitut del con-
tribuent, i l’haurà de repercutir en les tarifes que haja
de percebre dels usuaris.

5. L’import del cànon del transvasament a satisfer
pels subjectes passius per la posada a disposició en el
seu benefici de l’aigua transvasada serà el resultat de
sumar la «quota d’utilització» del transvasament i la «quo-
ta ambiental», entenent per tals, respectivament, els
imports fixats per a la compensació dels costos de la
inversió repercutibles i la gestió de les infraestructures
del transvasament i dels de caràcter mediambiental que
es generen en les conques cedents, conforme a allò
que s’ha previst en l’article 23 de la present llei.

6. Als efectes previstos en l’apartat anterior:

a) La «quota d’utilització» del cànon del transvasa-
ment es calcularà, basant-se en la memòria econòmica
i financera corresponent, en funció de l’import dels ele-
ments següents:

Els gastos de funcionament i conservació de les
infraestructures.

Els gastos d’administració dels organismes gestors,
imputables a les dites obres.

El cost anual de la compensació als usuaris no con-
sumptius en la conca cedent o de trànsit, per les afec-
cions que se’ls produïsquen.

Una anualitat d’amortització, que inclourà quota de
devolució i descompte, aplicada al cost de les inversions
repercutibles, tant de primer establiment com de repo-
sició, requerides per a l’execució de les obres.

La quantia anual de la «quota d’utilització» del cànon
del transvasament per a cada subjecte passiu es deter-
minarà reglamentàriament d’acord amb criteris de racio-
nalització de l’ús de l’aigua, equitat en el repartiment
de les obligacions i autofinançament del servici, tenint
en compte especialment el consum efectiu de l’aigua
transvasada i l’ús a què es destine, i

b) La «quota ambiental» és una quota fixa per metre
cúbic d’aigua transvasada, la quantia de la qual s’ac-
tualitzarà anualment en la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat. Inicialment es fixa la quantia en 3 cèntims
d’euro (5 pessetes) per cada metre cúbic d’aigua trans-
vasada.

7. La meritació del cànon es produirà el 31 de
desembre de cada any per l’import corresponent al con-
sum real, durant l’any, d’aigua transvasada en origen
de presa.

8. El cànon serà gestionat i recaptat pels respectius
organismes de conca o per l’administració hidràulica de
les conques receptores, en els termes que reglamen-
tàriament s’establisquen. Els dits organismes podran
subscriure un conveni amb l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària o altres administracions tributàries, per-

què siguen estes les que en duguen a terme la recaptació
i gestió.

9. El cànon serà independent de la tarifa que haja
de satisfer-se per la utilització de les infraestructures a
què es referix el número 4 de l’article 19 d’esta llei.

10. Quan l’execució i gestió de les infraestructures
del transvasament s’encomane a una entitat diferent de
l’Administració general de l’Estat, la dita entitat serà com-
pensada per la part de la «quota d’utilització» del cànon
del transvasament que corresponga a la cobertura dels
costos d’inversió i gestió que esta haja assumit.

Article 23. Compensacions de caràcter ambiental a les
conques cedents.

La quota ambiental del cànon del transvasament es
destinarà íntegrament a compensar ambientalment les
conques cedents per les aigües transvasades, conforme
als principis següents:

1. L’import recaptat per la quota ambiental, s’ingres-
sarà en un compte especial de l’organisme de conca
o, si és el cas, administració hidràulica de les conques
cedents en proporció al volum transferit de cada una
d’elles, i només es podrà destinar a les actuacions pre-
vistes en este article.

2. La compensació de caràcter ambiental, serà ges-
tionada per l’organisme de conca i es destinarà exclu-
sivament a actuacions ambientals vinculades als usos
de l’aigua, en particular, a la recuperació ambiental del
recurs i del seu entorn, la protecció del Domini Públic
Hidràulic, la millora de la qualitat de l’aigua, la restauració
hidrològica i forestal i l’ordenació ambiental en la conca
cedent. La fixació de les dites actuacions es farà de forma
coordinada amb les comunitats autònomes i les orga-
nitzacions representatives de les corporacions locals de
les conques cedents en la forma que reglamentàriament
es determine.

3. El repartiment de la compensació de caràcter
ambiental entre els territoris de les distintes comunitats
autònomes de la conca cedent es farà amb criteris de
proporcionalitat en relació a la seua superfície en la con-
ca. També es tindrà en compte l’àmbit territorial en què
es produïsca la captació de les aigües transvasades.

4. Les actuacions realitzades a càrrec de la com-
pensació ambiental seran addicionals de les que, amb
caràcter general, es realitzen en les conques hidrogrà-
fiques cedents a càrrec dels Pressupostos Generals de
l’Estat.

CAPÍTOL IV

Modificacions en l’ús del recurs

Article 24. Normes generals sobre usos.

1. En relació amb el que establix l’article 51.3 de
la Llei d’Aigües, en els expedients de declaració d’ex-
tinció de les concessions per a l’abastiment de pobla-
cions i regadiu, els seus titulars podran so�icitar-ne una
de nova amb el mateix ús i destinació per a les aigües,
excloent-ne el tràmit de projectes en competència, sem-
pre que a això no s’oposara el que disposa el Pla Hidro-
lògic de la conca corresponent.

2. Quan amb motiu de la modernització i millora
de les xàrcies d’abastiment a poblacions s’acorde una
reducció de volum concessional, la part reduïda es man-
tindrà com a reserva per al mateix abastiment, sense
perjuí que puguen atorgar-se aprofitaments sobre els dits
volums, que ho seran en precari.
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TÍTOL II

Normes complementàries a la planificació

Article 25. Reserves hidrològiques per motius ambien-
tals.

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de
Medi Ambient, amb un informe previ de les comunitats
autònomes afectades, a més de les previsions incloses
en els plans hidrològics de conca, a l’empara del que
establix l’article 40.d) de la Llei d’Aigües, podrà reservar
determinats rius, trams de rius, aqüífers o masses d’aigua
per a la seua conservació en estat natural. Tal reserva
podrà implicar la prohibició d’atorgar autoritzacions o
concessions sobre el bé reservat.

L’establiment de les dites reserves té com a finalitat
la protecció i conservació dels béns de Domini Públic
Hidràulic que, per les seues especials característiques
o la seua importància hidrològica, meresquen una pro-
tecció especial.

Els plans hidrològics de conca incorporaran les reser-
ves referides, i les consideraran com a limitacions a intro-
duir en les anàlisis dels seus sistemes d’explotació.

En les conques intracomunitàries, correspondrà a la
comunitat autònoma l’establiment, si és el cas, de les
reserves hidrològiques que s’estime oportú.

Article 26. Cabals ambientals.

1. Als efectes de l’avaluació de disponibilitats hídri-
ques, els cabals ambientals que es fixen en els plans
hidrològics de conca tindran la consideració d’una limi-
tació prèvia als fluxos del sistema d’explotació, que actua-
rà amb caràcter preferent als usos previstos en el sis-
tema. Per al seu establiment, els organismes de conca
realitzaran estudis específics per a cada tram de riu,
tenint en compte la dinàmica dels ecosistemes i les con-
dicions mínimes de la seua biocenosi. Les disponibilitats
obtingudes en estes condicions són les que poden, si
és el cas, ser objecte d’assignació i reserva per als usos
existents i previsibles.

2. Sense perjuí del que establix el número anterior
i des del punt de vista de l’explotació dels sistemes
hidràulics, els cabals ambientals tindran la consideració
d’objectius a satisfer de forma coordinada en els sis-
temes d’explotació, i amb l’única preferència de l’abas-
timent a poblacions.

3. La inexistència d’obligació expressa en relació
amb el manteniment de cabals ambientals en les auto-
ritzacions i concessions atorgades per l’administració
hidràulica, no exonerarà el concessionari del compliment
de les obligacions generals que, respecte a tals cabals,
seran assenyalades per la planificació hidrològica, sense
perjuí del possible dret d’indemnització establit en l’ar-
ticle 63.3 de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües.

Article 27. Gestió de les sequeres.

1. El Ministeri de Medi Ambient, per a les conques
intercomunitàries, a fi de minimitzar els impactes
ambientals, econòmics i socials d’eventuals situacions
de sequera, establirà un sistema global d’indicadors
hidrològics que permeta prevore estes situacions i que
servisca de referència general als organismes de conca
per a la declaració formal de situacions d’alerta i eventual
sequera, sempre sense perjuí del que establixen els arti-
cles 12.2 i 16.2 de la present llei. La dita declaració
implicarà l’entrada en vigor del pla especial a què es
referix l’apartat següent.

2. Els organismes de conca elaboraran en els àmbits
dels plans hidrològics de conca corresponents, en el ter-
mini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor de
la present llei, plans especials d’actuació en situacions
d’alerta i eventual sequera, incloent-hi les regles d’ex-
plotació dels sistemes i les mesures a aplicar en relació
amb l’ús del Domini Públic Hidràulic. Els citats plans,
amb un informe previ del Consell d’Aigua de cada conca,
es remetran al Ministeri de Medi Ambient per a la seua
aprovació.

3. Les administracions públiques responsables de
sistemes d’abastiment urbà que atenguen, singularment
o mancomunadament, una població igual o superior a
20.000 habitants hauran de disposar d’un Pla d’Emer-
gència davant de situacions de sequera. Estos plans,
que seran informats per l’organisme de conca o admi-
nistració hidràulica corresponent, hauran de tindre en
compte les regles i mesures previstes en els plans espe-
cials a què es referix l’apartat 2, i hauran de trobar-se
operatius en el termini màxim de quatre anys.

4. Les mesures previstes en els apartats 1 i 2 del
present article podran ser adoptades per l’administració
hidràulica de la comunitat autònoma, en el cas de con-
ques intracomunitàries.

Article 28. Protecció del Domini Públic Hidràulic i actua-
cions en zones inundables.

1. En el Domini Públic Hidràulic s’adoptaran les
mesures necessàries per a corregir les situacions que
afecten la seua protecció, incloent-hi l’eliminació de cons-
truccions i la resta d’insta�acions que hi estiguen situa-
des. El Ministeri de Medi Ambient impulsarà la tramitació
dels expedients de delimitació del Domini Públic Hidràu-
lic en aquells trams de rius, rierols i rambles que es
considere necessari per a previndre, controlar i protegir
el dit domini.

2. Les administracions competents delimitaran les
zones inundables tenint en compte els estudis i les dades
disponibles que els organismes de conca han de tras-
lladar a estes, d’acord amb el que preveu l’article 11.2
de la Llei d’Aigües. Per a això comptaran amb el suport
tècnic d’estos organismes i, en particular, amb la infor-
mació relativa a cabals màxims en la xàrcia fluvial, que
l’administració hidràulica haurà de facilitar.

3. El Ministeri de Medi Ambient promourà convenis
de co�aboració amb les administracions autonòmiques
i locals que tinguen com a finalitat eliminar les cons-
truccions i la resta d’insta�acions situades en Domini
Públic Hidràulic i en zones inundables que pogueren
implicar un greu risc per a les persones i els béns i
la protecció del mencionat domini.

4. Les actuacions en llits públics situats en zones
urbanes correspondran a les administracions compe-
tents en matèria d’ordenació del territori i urbanisme,
sense perjuí de les competències de l’administració
hidràulica sobre el Domini Públic Hidràulic. El Ministeri
de Medi Ambient i les administracions autonòmiques
i locals podran subscriure convenis per al finançament
d’estes actuacions.

Article 29. Aigües subterrànies.

1. El Ministeri de Medi Ambient elaborarà, per a
les conques intercomunitàries, un Pla d’Acció en Matèria
d’Aigües Subterrànies que permeta l’aprofitament sos-
tenible dels dits recursos i que inclourà programes per
a la millora del coneixement hidrogeològic i la protecció
i ordenació dels aqüífers i de les aigües subterrànies.
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2. Els organismes de conca i, si és el cas, les admi-
nistracions hidràuliques competents fomentaran la cons-
titució de comunitats d’usuaris d’una mateixa unitat
hidrogeològica o d’un mateix aqüífer, i prestaran l’as-
sistència tècnica necessària per a l’elaboració del Pla
d’Explotació del citat aqüífer que en permeta l’explotació
ordenada i sostenible.

3. El pla previst en l’apartat 1 del present article
podrà ser adoptat per l’administració hidràulica de la
comunitat autònoma, en el cas de conques intracomu-
nitàries.

Article 30. Gestió eficaç de les aigües per a abastiment.

1. El Ministeri de Medi Ambient impulsarà, en l’àm-
bit de les seues competències, la co�aboració amb les
administracions autonòmiques i locals per a la gestió
eficaç i sostenible dels abastiments urbans, promovent,
entre altres, l’elevació del rendiment hidràulic dels sis-
temes, la co�ocació de comptadors individuals, la ins-
ta�ació de dispositius i de tecnologies estalviadores, la
realització de xàrcies dobles de distribució d’aigües, la
limitació de l’ús d’espècies vegetals fortament deman-
dants d’aigua i el foment de l’ús d’aigües reciclades,
especialment per a usos esportius, lúdics o recreatius.

2. El Ministeri de Medi Ambient impulsarà, en l’àm-
bit de les seues competències i amb la co�aboració de
les administracions autonòmiques i locals, la utilització
preferent dels recursos hídrics de major qualitat per al
seu ús en abastiments.

3. Així mateix, es promourà la co�aboració entre
les administracions públiques i les associacions repre-
sentatives d’empresaris i treballadors, per a la recupe-
ració i utilització de l’aigua en circuit tancat en usos
industrials.

Article 31. Zones humides.

1. El Ministeri de Medi Ambient, en coordinació amb
les comunitats autònomes, establirà un sistema d’inves-
tigació i control per a determinar els requeriments hídrics
necessaris que garantisquen la conservació de les zones
humides existents que estiguen inventariades en les con-
ques intercomunitàries.

2. Així mateix, el Ministeri de Medi Ambient i les
comunitats autònomes promouran la recuperació de
zones humides, regenerant-ne els ecosistemes i asse-
gurant-ne la pervivència futura.

Article 32. Formació, sensibilització i educació quant
a ús sostenible de l’aigua.

1. El Ministeri de Medi Ambient, en coordinació amb
les administracions autonòmiques i locals, posarà en
marxa campanyes de comunicació dirigides a l’ús sos-
tenible de l’aigua, que incloguen l’elaboració i la difusió
d’un catàleg de bones pràctiques i de les millors tec-
nologies disponibles.

2. Així mateix, es realitzaran actuacions de formació
i educació que sensibilitzen sobre l’ús sostenible de l’ai-
gua tota la societat espanyola, amb incidència especial
en la població escolar i en l’àmbit rural.

Article 33. Informació hidrològica.

1. El Ministeri de Medi Ambient mantindrà un regis-
tre oficial de dades hidrològiques que inclourà, almenys,
els cabals en rius i conduccions principals, la piezometria
en els aqüífers, l’estat de les existències embassades,
i la qualitat de les aigües continentals. A estos efectes,

les comunitats autònomes facilitaran els registres dis-
ponibles sobre les conques intracomunitàries.

2. En les conques intercomunitàries, el Ministeri de
Medi Ambient definirà una xàrcia bàsica oficial de mesu-
ra de dades hidrològiques, i assumirà la responsabilitat
del complet manteniment, arxiu i actualització de les
dades generades.

3. Els ciutadans tindran lliure accés a la dita infor-
mació, que serà publicada pel Ministeri de Medi Ambient
periòdicament.

Article 34. Investigació, desplegament i coneixement
hidrològic.

1. El Govern impulsarà les activitats de I + D en
el camp dels recursos hídrics. Amb este fi, en el termini
d’un any, presentarà un programa d’investigació, desen-
rotllament i coneixement dels recursos hídrics, en què
s’identifiquen i proposen les línies mestres que contri-
buïsquen a la millora del coneixement, les tecnologies
i els processos, en aquells camps i activitats relacionats
amb l’aigua que la planificació hidrològica detecte com
a prioritaris, i en especial pel que fa a la seua gestió,
preservació de la qualitat i ús sostenible.

2. El programa d’investigació, desenrotllament i
coneixement dels recursos hídrics serà elaborat i exe-
cutat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, en co�abo-
ració amb els organismes d’investigació de l’Adminis-
tració general de l’Estat i les universitats, i coordinada-
ment amb el Ministeri de Medi Ambient, tot això sense
perjuí de les competències de les comunitats autònomes
en matèria de recursos hidràulics, medi ambient i inves-
tigació.

Article 35. Seguiment, actualització, revisió i publicitat.

1. A partir de l’entrada en vigor de la present llei,
el Ministeri de Medi Ambient publicarà cada quatre anys
un informe de seguiment sobre l’aplicació dels plans
hidrològics de conca i del Pla Hidrològic Nacional, a fi
de mantindre el ciutadà informat dels progressos rea-
litzats en la seua aplicació i facilitar la participació ciu-
tadana en la planificació. Als efectes de la seua publicació
conjunta, les comunitats autònomes facilitaran els infor-
mes corresponents als plans hidrològics de les conques
intracomunitàries.

2. El dit informe serà sotmés a la consideració del
Consell Nacional de l’Aigua, el qual, en funció dels resul-
tats obtinguts en l’aplicació dels distints plans hidrolò-
gics, podrà proposar, bé al Govern per a les conques
intercomunitàries, bé a l’administració autonòmica
corresponent per a les conques intracomunitàries, cri-
teris per a l’actualització o la revisió d’estos.

3. El Ministeri de Medi Ambient adoptarà les mesu-
res necessàries per a l’accés públic a la documentació
tècnica que constituïx els antecedents i pressupostos
del Pla Hidrològic Nacional i, a este efecte, n’ordenarà
una edició oficial en què s’incloguen la memòria i tots
els seus annexos.

Article 36. Programació d’inversions.

1. Als efectes de la programació d’inversions públi-
ques en obres hidràuliques, tindran caràcter prioritari les
inversions d’aquells sistemes d’explotació que, identifi-
cats com a problemàtics des del punt de vista de la
disponibilitat de recursos, no requerixen transferències
externes per a la satisfacció de les seues demandes.

2. En l’elaboració de la programació d’inversions
públiques en obres hidràuliques s’haurà d’establir un
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equilibri adequat entre les inversions destinades a la rea-
lització de noves infraestructures i les que es destinen
a assegurar l’adequat manteniment de les obres hidràu-
liques existents i a minimitzar-ne els impactes en l’entorn
en què s’ubiquen.

En este sentit, en les noves canalitzacions es tendirà,
sempre que siga possible, a incrementar substancialment
l’amplària del llit de màxima avinguda, revegetant estes
àrees amb arbratge de ribera autòcton. Així mateix, es
respectaran en tot moment les condicions naturals de
les riberes i marges dels rius, conservant el seu valor
ecològic, social i paisatgístic, i propiciant que es tornen
a carregar els llits i altres aqüífers relacionats amb estos.

3. En aplicació de les previsions establides en els
plans hidrològics de conca, el Govern realitzarà durant
el període 2001-2008 les inversions que es mencionen
en l’annex II de la present llei.

4. En particular, forma part del mencionat annex II,
en tota la seua extensió i contingut, d’acord amb el que
establix l’article 38 del text únic del Pla Hidrològic
de la Conca de l’Ebre aprovat per l’Orde del Ministeri de
Medi Ambient, de 13 d’agost de 1999, la Resolució
del Ple de les Corts d’Aragó, aprovada en la seua sessió
de 30 de juny de 1992, relativa als criteris sobre política
hidràulica de la Comunitat Autònoma d’Aragó. Per la
dita raó, i en aplicació del principi general de garantia
de les demandes actuals i futures de la conca cedent
a què es referix l’article 12, serà un objectiu bàsic a
aconseguir per les administracions hidràuliques compe-
tents que la major part de les infraestructures incloses
en la mencionada resolució es troben acabades o en
execució amb anterioritat a l’efectivitat de les transfe-
rències autoritzades per la present llei.

5. Totes i cada una de les obres incloses en l’annex II
es declaren d’interés general amb els efectes previstos
en l’article 44.2 i 119 de la Llei d’Aigües i 10 de la
Llei d’Expropiació Forçosa respecte de la utilitat pública
implícita en els plans d’obres de l’Estat.

Disposició addicional primera. Transferències existents
a l’entrada en vigor de la Llei 29/1985, de 2 d’agost,
d’Aigües.

1. Els aprofitaments d’aigües existents en el
moment de l’entrada en vigor d’esta llei, que constituïs-
quen una transferència de recursos entre àmbits terri-
torials de distints plans hidrològics de conca, i estiguen
emparats en títols concessionals atorgats amb anterio-
ritat a l’1 de gener de 1986, es regiran pel que disposa
el títol concessional vigent. Quan en aplicació dels títols
concessionals revertisquen a l’Administració general de
l’Estat les obres i les insta�acions, es disposarà d’estes
d’acord amb la legislació de contractes de les adminis-
tracions públiques.

2. Els aprofitaments d’aigües existents en el
moment de l’entrada en vigor d’esta llei, que constituïs-
quen una transferència de recursos entre àmbits terri-
torials de distints plans hidrològics de conca, i estiguen
emparats en títols legals aprovats amb anterioritat a l’1
de gener de 1986, es regiran pel que disposa el títol
legal actual vigent.

Disposició addicional segona. Modificació de la Llei
18/1981, de l’1 de juliol, sobre actuacions en matèria
d’aigües a Tarragona.

1. L’article 1, paràgraf 2, de la Llei 18/1981 queda
redactat de la forma següent:

«Dos. Podrà destinar-se a l’abastiment urbà i
industrial de municipis de les províncies de Tarra-

gona i Barcelona un cabal equivalent al recuperat,
amb el límit màxim de quatre metres cúbics per
segon, amb la concessió administrativa prèvia, l’a-
torgament del qual no comprometrà volums d’aigua
de l’Ebre addicionals als atorgats actualment per
als regadius del delta; als efectes del qual, es rea-
litzaran, si és el cas, els reajustaments necessaris
de les actuals concessions.»

2. Modificació de l’article 3, paràgraf 2, de la Llei
18/1981, que queda redactat de la forma següent:

«Dos. L’import total del cànon es liquidarà per
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i es recaptarà
per la Generalitat de Catalunya. El cànon es des-
tinarà, en primer lloc, al Pla d’Obres de Condicio-
nament i Millora de les Infraestructures Hidràuli-
ques del delta de l’Ebre, el sistema d’amortització
del qual serà proporcional a la inversió efectivament
realitzada per cada administració i al volum de
recaptació; això sense perjuí dels recursos que en
les lleis de Pressupostos Generals de l’Estat puguen
ser assignats al mencionat pla.

Una vegada amortitzades les inversions realit-
zades per l’Estat i la Generalitat i completades les
obres i actuacions al Delta de l’Ebre, el 80 per cent
del cànon previst en l’article 3.1 revertirà a la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre, i el 20 per cent
restant el retindrà la Generalitat de Catalunya per
a aplicar-lo a l’execució de les obres que permeten
un millor aprofitament dels recursos hídrics objecte
de concessió, en la part de la conca de l’Ebre situa-
da en el seu territori.»

Disposició addicional tercera. Transvasament
Tajo-Segura.

Quant a les transferències d’aigua aprovades des de
la capçalera del Tajo, i conforme al que disposa l’ar-
ticle 23 del seu Pla Hidrològic de Conca, es consideraran
aigües excedentàries totes aquelles existències embas-
sades en el conjunt d’Entrepeñas-Buendía que superen
els 240 hm. Per davall d’esta xifra no es podran efectuar
transvasaments en cap cas.

Este volum mínim podrà revisar-se en el futur con-
forme a les variacions efectives que experimenten les
demandes de la conca del Tajo, de forma que es garan-
tisca en tot cas el seu caràcter preferent, i s’assegure
que les transferències des de capçalera mai puguen
suposar un límit o impediment per al desenrotllament
natural de la dita conca.

Disposició addicional quarta. Pla Especial de l’Alt Gua-
diana.

1. Amb la finalitat de mantindre un ús sostenible
dels aqüífers de la conca alta del Guadiana, es durà a
terme un conjunt d’actuacions, a més de les que es tro-
ben en curs, consistents en:

a) La reordenació dels drets d’ús d’aigües, tendent
a la recuperació ambiental dels aqüífers.

b) L’autorització de modificacions en el règim d’ex-
plotació dels pous existents.

c) La concessió d’aigües subterrànies en situacions
de sequera.

d) Altres mesures tendents a aconseguir l’equilibri
hídric i ambiental permanent d’esta conca.
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2. El Govern, per mitjà d’un reial decret, i en el ter-
mini d’un any a partir de l’aprovació de la present llei,
desplegarà el règim jurídic a què s’ajustaran les actua-
cions previstes en l’apartat anterior.

Disposició addicional quinta. Regs de l’Alt Aragó.

Es manté la vigència de la reserva d’aigua per als
regs de l’Alt Aragó establida per la Llei de 7 de gener
de 1915.

Disposició addicional sexta. Excepcions als règims de
transferència.

Als efectes d’esta llei, no tindran la consideració de
transferències aquells acords específics que autoritzen
el pas i retorn posterior, en un termini màxim de quatre
anys, de recursos hídrics d’un àmbit territorial de pla-
nificació hidrològica a un altre distint a l’únic fi de la
seua regulació per mitjà de l’ús de la capacitat existent
en un dels àmbits considerats, i que presenten un balanç
hídric equilibrat.

Disposició addicional sèptima. Pla Integral de millora
de la qualitat del riu Tajo.

Amb la finalitat d’aconseguir els objectius de qualitat
que es fixen en el Pla Hidrològic del Tajo, es durà a
terme un conjunt d’actuacions, a més de les que es tro-
ben actualment en curs, consistents en:

a) L’estudi coordinat entre les administracions com-
petents de les mesures necessàries per a la millora de
la qualitat de les aigües del Tajo.

b) La programació coordinada de les actuacions de
depuració d’aigües residuals, en el marc de les respec-
tives competències.

c) Un programa de control d’abocament en tota la
conca.

Este pla estarà redactat en el termini màxim d’un
any a partir de l’aprovació de la present llei.

Disposició addicional octava. Entrada en vigor del
cànon de control d’abocaments.

1. Queda derogat, amb efectes des de l’1 de gener
del 2001, l’apartat 1 de la disposició transitòria única
de la Llei 46/1999, de 13 de desembre, de modificació
de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües.

2. L’apartat 1 de la disposició transitòria única men-
cionada en l’apartat anterior queda redactat en els ter-
mes següents:

«1. El cànon de control d’abocaments entrarà
en vigor l’1 de gener de l’any 2002. En el període
impositiu corresponent a l’any natural 2001 s’a-
plicarà el cànon d’abocament establit en l’article
105 de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües.»

Disposició addicional novena. Realització d’estudis.

Algunes de les a�egacions presentades al Pla Hidro-
lògic Nacional requerixen estudiar la possibilitat de la
incorporació al sistema hidrològic espanyol de possibles
transvasaments alternatius al previst en el projecte. En
este sentit, el Pla Hidrològic Nacional aporta diverses
possibilitats de recursos nous a llarg termini, de cara
a atendre situacions hipotètiques futures.

Tenint en compte aquelles a�egacions i esta hipòtesi,
el Ministeri de Medi Ambient realitzarà els estudis que
avaluen les opcions a llarg termini previstes en el Pla
Hidrològic, de cara a conéixer la seua viabilitat així com
totes les altres característiques tècniques.

Disposició addicional desena. Pla Integral de Protecció
del Delta de l’Ebre.

1. Amb la finalitat d’assegurar el manteniment de
les condicions ecològiques especials del delta de l’Ebre,
s’elaborarà un Pla Integral de Protecció amb el contingut
mínim següent:

a) Definició del règim hídric que permeta el des-
plegament de les funcions ecològiques del riu, el delta
i l’ecosistema marí pròxim. Així mateix, es definirà un
cabal addicional que s’aportarà amb la periodicitat i mag-
nituds que s’establisquen de forma que s’assegure la
satisfacció correcta dels requeriments mediambientals
del dit sistema. Els cabals ambientals resultants s’incor-
poraran al Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre per mitjà
de la seua revisió corresponent.

b) Definició de les mesures necessàries per a evitar
la subsidència i regressió del delta, com l’aportació de
sediments o la promoció de la vegetació halòfila.

c) La millora de la qualitat de l’aigua, de manera
que siga compatible amb la presència d’espècies a con-
servar, que no es genere eutròfia i que no hi haja con-
centracions de fitosanitaris i altres contaminants en
quantitats potencialment perilloses per al ser humà, la
flora i la fauna dels ecosistemes.

d) La millora de l’hàbitat físic dels ecosistemes (riu,
canals, llacunes, badies) i de les seues connexions.

e) La definició i l’aplicació d’un model agronòmic
sostenible en el marc de la política agrària comunitària
i la quantificació dels possibles volums d’aigua a estalviar
en les concessions de regadiu actualment existents en
el riu.

f) La interrelació entre les activitats humanes pre-
sents en el delta amb els fluxos d’aigua i nutrients neces-
saris per als ecosistemes naturals.

g) La definició, mètode de seguiment i control d’in-
dicadors mediambientals que hauran de considerar,
entre altres, els paràmetres de l’estat qualitatiu i quan-
titatiu de: la falca salina, la subsidència i la regressió
del delta, l’eutrofització de les aigües, els ecosistemes
(espècies piscícoles, aqüicultura, avifauna, flora especí-
fica...) les badies dels Alfacs i del Fangar i la contaminació
del medi.

2. Per a la redacció del pla i per a l’execució i coor-
dinació de les seues actuacions, es crearà una organit-
zació presidida per la Generalitat de Catalunya, i inte-
grada per totes les administracions i entitats amb com-
petències i interessos en l’àmbit del delta de l’Ebre: Minis-
teri de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, ens
locals de la zona, així com dels usuaris i organitzacions
socials.

3. El pla haurà d’estar redactat i aprovat en el termini
màxim d’un any als efectes regulats en l’article 16 i la
present disposició addicional.

4. L’aprovació del pla correspon al Govern.

5. Si, com a conseqüència del seguiment dels indi-
cadors ambientals definits en el punt g) de l’apartat 1
anterior, es detectara alguna situació de risc per a l’e-
cosistema del delta de l’Ebre, s’adoptaran les mesures
preventives i correctores necessàries per part de les
administracions competents.
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Disposició addicional onze. Del principi de recuperació
de costos i del règim d’exaccions.

1. El Ministeri de Medi Ambient iniciarà, amb caràc-
ter immediat, els estudis necessaris per a la implantació
gradual del principi de recuperació de costos i les excep-
cions justificades, d’acord amb el que establix la Directiva
2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de
23 d’octubre, per la qual s’establix un marc comunitari
d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.

2. El Ministeri de Medi Ambient adoptarà les mesu-
res necessàries perquè el règim d’exaccions regulat per
l’article 106 de la Llei d’Aigües s’aplique de manera que
la seua quantia es determine sempre tenint en compte
el volum real d’aigua utilitzat.

3. En tot cas, i en allò que es dispose, en cada sis-
tema d’explotació, dels mitjans de control de cabals pre-
vistos en esta llei, s’adoptaran les mesures indicades
en l’apartat anterior.

Disposició addicional dotze. Control dels drets conces-
sionals.

1. Per a complir el que disposa l’article 53.4 de la
Llei d’Aigües, en el termini màxim d’un any a partir de
l’entrada en vigor de la present llei, els organismes de
conca determinaran els mitjans de control efectius dels
cabals concessionals i dels abocaments al Domini Públic
Hidràulic i establiran, així mateix, els procediments de
comunicació i inspecció dels dits mitjans.

2. En compliment d’allò que s’ha indicat en l’apartat
anterior, els titulars de drets concessionals estan obligats
a insta�ar i mantindre els corresponents mitjans de mesu-
rament i informació sobre els cabals utilitzats i, si és
el cas, els abocaments al domini públic, en el termini
màxim de quatre anys a partir de l’entrada en vigor de
la present llei.

3. Es qualifiquen com a greus les infraccions deri-
vades de l’incompliment del que establix l’apartat ante-
rior. La reiteració serà causa suficient per a la declaració
de caducitat de la concessió, que s’acordarà per mitjà
del procediment previst en l’ordenament jurídic.

Disposició transitòria primera. Adaptació de les trans-
ferències de xicoteta quantia.

Les transferències de xicoteta quantia existents amb
anterioritat a la present llei hauran d’adaptar-se a allò
que s’ha previst en l’article 14, en el termini d’un any.

Disposició transitòria segona. Tancament del període
d’inscripció per als titulars d’aprofitaments d’aigües
privades.

1. S’atorga, als titulars d’aprofitaments d’aigües pri-
vades afectats per allò que s’ha regulat en la disposició
transitòria quarta de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Ai-
gües, un termini improrrogable de tres mesos comptat
a partir de l’entrada en vigor d’esta llei per a so�icitar
la seua inclusió en el catàleg d’aigües de la conca.

2. Transcorregut este termini sense haver-se omplit
esta obligació no es reconeixerà cap aprofitament d’ai-
gües qualificades com a privades si no és en virtut de
resolució judicial ferma.

Disposició transitòria tercera. Efectes sobre els plans
hidrològics de conca.

Els plans hidrològics de conca aprovats en virtut del
Reial Decret 1664/1998, de 24 de juliol, excepte les

adaptacions derivades de les previsions específicament
establides en la present llei, no es voran modificats en
virtut de l’aprovació del Pla Hidrològic Nacional, sense
perjuí de l’aplicació, en el procés de revisió d’estos, dels
criteris de coordinació que es fixen conforme al que dis-
posa l’article 6.

Disposició derogatòria única. Règim de l’embassament
d’Alarcón.

A l’entrada en vigor de la present llei quedarà derogat
l’article segon de la Llei 21/1971, de 19 de juny, sobre
l’aprofitament conjunt Tajo-Segura, pel que fa a la uti-
lització de l’embassament d’Alarcón.

L’aqüeducte Tajo-Segura podrà utilitzar l’embassa-
ment d’Alarcón únicament i exclusivament per a regular
cabals procedents del transvasament, d’acord amb les
condicions següents:

1. Sempre, i en tot moment, tindran preferència per
a ser embassades les aigües procedents del riu Xúquer,
per la qual cosa els òrgans de gestió de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer hauran d’arbitrar les mesures
i establir els resguards de garantia necessaris per a fer
efectiva esta prioritat.

2. No es desembassaran aigües de l’embassament
d’Alarcón, amb destinació a l’aqüeducte Tajo-Segura,
que no hagen sigut emmagatzemades prèviament pro-
cedents d’este.

3. Es computaran a càrrec dels recursos de l’aqüe-
ducte Tajo-Segura les pèrdues per evaporació que es
produïsquen com a conseqüència de l’increment de
volum emmagatzemat per les aigües procedents del
transvasament. Estes pèrdues es calcularan i compen-
saran degudament.

4. En cas de produir-se abocaments, es compensarà
la part del volum abocat que siga imputable a la pèrdua
de capacitat deguda al volum d’aigua del transvasament
present en l’embassament.

5. Els usuaris de l’aqüeducte Tajo-Segura contribui-
ran als gastos de l’embassament d’Alarcón com a bene-
ficiaris d’este amb subjecció a la legislació d’aigües.

Disposició final primera. Autorització per al desplega-
ment reglamentari.

El Consell de Ministres i el ministre de Medi Ambient,
en l’àmbit de les seues respectives competències, dic-
taran les normes reglamentàries que foren necessàries
per al compliment d’esta llei.

Disposició final segona. Habilitació competencial.

Esta llei es dicta a l’empara de les competències exclu-
sives reconegudes a l’Estat per les regles 13a i 22a de
l’article 149.1 de la Constitució.

Per tant,

Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 5 de juliol del 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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ANNEX I

Llista d’unitats hidrogeològiques compartides

Denominació Assignació (hm3/any)

La Bureba. Duero (12). Ebre (5).

Araviana-Vozmediano. Duero (20). Ebre (30).

Almazán-Aranda de Moncayo. Duero (170). Ebre (30).

Cella-Molina de Aragón. Tajo (60). Xúquer (30). Ebre (30).

Campo de Montiel. Guadiana I (130). Guadalquivir (10).

Almonte-Marismas. Guadiana II (25). Guadalquivir (190).

Serra de Líbar. Guadalquivir (10). Sud (80).

Serra de Cañete. Guadalquivir (10). Sud (7).

Serra Gorda-Polje de Zafarraya. Guadalquivir (100). Sud (25).

Tejera-Almijara-Las Guájaras. Guadalquivir (60). Sud (80).

Serra de l’Oliva. Segura (1). Xúquer (3).

Jumilla-Villena. Segura (6). Xúquer (2).

Salinas. Segura (1.8). Xúquer (2.5).

Quibas. Segura (1.3). Xúquer (1.3).

Serra de Crevillent. Segura (0.8). Xúquer (0.8).

Baix Ebre-Montsià. Ebre (250). C.I. de Catalunya (11).

Llosa. Ebre (20). Nord III (5).

ANNEX II

Llista d’inversions

Conques del nord d’Espanya

Presa d’Herrerías.
Presa d’Ibiur.
Terminació de la regulació de la conca alta del riu

Besaya.
Modernització del regadiu del Bierzo.
Conduccions des de la presa d’Herrerías per a l’a-

bastiment al sistema Nervión i comarques limítrofes.
Abast iment a Santander . Bi t ransvasament

Ebre-Besaya-Pas.
Abastiment a Ourense.
Regulació de l’Alto Aller.
Abastiment a Lugo.
Estació de tractament d’aigües potables del sistema

Aramo-Quiros.
Millora de l’abastiment d’aigua a Oviedo.
Abastiment d’aigua al municipi de Villaviciosa a través

de CADASA.
Presa del Boeza.
Depòsit general d’aigua tractada de CADASA.
Millora de l’abastiment d’aigua als municipis costa-

ners turístics de l’extrem occidental d’Astúrias.
Reforç de l’abastiment d’aigua a Gijón a través de

CADASA.

Nous depòsits de l’ETAP de Venta Alta.
Depòsits reguladors de l’abastiment d’aigua al muni-

cipi de Llanera.
Depòsit regulador de l’abastiment d’aigua a Oviedo

a través de CADASA.
Depòsit nou d’El Cristo.
Co�ectors interceptors del sanejament general de la

conca Saja-Besaya.
EDAR de Lamiako.
Emissari terrestre i submarí de la conca del sistema

Saja-Besaya.
Estació depuradora d’aigües residuals de Loiola.
Sanejament i depuració de l’Alto Deba.
Depuració i abocament de la ria de Guernica.
Sanejament de la conca del riu Louro: co�ectors inter-

ceptors del riu Louro. Trams I, II i III.
Sanejament de les Marismas de Santoña: emissari

submarí.
Emissari de Xago (ria d’Avilés).
Sanejament de les Marismas de Santoña: EDAR de

San Pantaleón.
EDAR de Torrelavega: sanejament del Saja Besaya

(EDAR de Vuelta Ostrera).
Sanejament de Bierzo Bajo: EDAR de Villapalos.
Sanejament de les Marismas de Santoña: co�ector

interceptor general Santoña-Laredo-Colindres. Tram I,
EDAR de Santoña-Gama.

Co�ector general de la conca sud d’Oviedo (riu Nora).
Sanejament de la conca del riu Louro: EDAR de Gui-

llarei.
Co�ector de sanejament del Bajo Oria per a incor-

poració al de San Sebastián-Bahía de Pasajes.
Emissari submarí d’Aboño.
Emissari submarí de Mompas.
Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Gijón Este.
Millora del sanejament d’Ourense: EDAR d’Ourense.
Millora del sanejament de Lugo: EDAR de Lugo.
EDAR de Gijón Oeste.
EDAR d’Avilés (EDAR de Maqua).
Reutilització d’aigua residual depurada, procedent del

sanejament de la badia de Santander.
Sanejament de Bierzo Bajo: co�ector interceptor dels

rius Barredos, Burbia i Cúa.
Sanejament de les Marismas de Santoña: co�ector

interceptor general Santoña-Laredo-Colindres. Tram II.
Santoña-Laredo.

Sanejament de la conca del riu Louro: co�ectors gene-
rals dels rius Miño i Casuelas.

Sanejament i depuració de l’Alto Nervión.
Millora del sanejament de Lugo: condicionament dels

co�ectors dels rius Rato, Chanca i Fervedoira. (Co�ectors
generals).

Sanejament de Bierzo Bajo: co�ector interceptor del
riu Sil, tram Ponferrada-EDAR de Villapalos.

Sanejament de les Marismas de Santoña: co�ector
interceptor del riu Asón.

Sanejament de les Marismas de Santoña: co�ector
interceptor general Santoña-Laredo-Colindres. Tram III,
Laredo-Colindres.

Sanejament de la conca del riu Louro: co�ectors inter-
ceptors de la conca alta del riu Louro.

Millora del sanejament d’Ourense: condicionament de
co�ectors, marge dret del riu Miño.

Estació Depuradora d’Aigües Residuals del riu Cubia.
Estació Depuradora d’Aigües Residuals del riu Gafo.
Co�ector interceptor del riu Gafo.
Emissari terrestre Loiola-Mompás.
Millora del sanejament d’Ourense: condicionament

dels co�ectors generals del riu Barbaña.
Co�ectors del riu Miño. Tram N-VI-EDAR de Lugo.
Millora del sanejament de Lugo: co�ectors del riu

Miño. Tram N-VI.



Suplement núm. 3 Dissabte 1 setembre 2001 219

Co�ector nord d’Oviedo (riu Nora).
Co�ector interceptor general del riu Nalón, tram Cal-

das-Soto del Rey.
Sanejament de la conca del riu Louro: co�ectors gene-

rals del riu Seixal i del Miño a Tuy.
Millora del sanejament d’Ourense: condicionament de

co�ectors, marge esquerre del riu Miño.
Co�ector interceptor general de la ria d’Avilés.
Sanejament de la conca del riu Louro: co�ector gene-

ral de Porriño.
Sanejament de les Marismas de Santoña: co�ector

general de la ria de Rada.
Co�ectors interceptors del riu Cubia.
Co�ector interceptor del riu Tuluergo (ria d’Avilés).
Millora del sanejament de Lugo: condicionament dels

co�ectors del riu Chanca.
Condicionament dels rius Cúa, Burbia, Barredos, Sil

i Boeza a El Bierzo.
Condicionament hidràulic del rierol Otero a Santa Cruz

de Bezana.
Defensa de Monforte de Lemos contra les avingudes

del riu Cabe.
Condicionament de marges del riu Miño a Ourense.
Canalització urbana del riu Piles a Gijón.
Actuacions de condicionament de marges dels rius

Caudal i Nalón.
Millora hidràulica de la xàrcia fluvial a Liendo.
Ordenació hidràulica del riu Nalón a La Felguera.
Ordenació de marges i túnel de desviació del riu Gafo

en la zona de Las Caldas.
Restauració de marges i retirada de residus del llit

del riu Nalón.
Condicionament de llits en els marges dels rius Rato

i Fervedoira.
Condicionament del marge dret del riu Miño entre

els ponts Nuevo i Romano.
Actuacions del Pla Hidrològic i Forestal. Protecció i

regeneració d’enclavaments naturals.
Implantació del SAIH a la conca del Norte.
Programa de control i seguiment de la qualitat de

les aigües.
Ordenació i protecció dels recursos subterranis.
Delimitació del Domini Públic Hidràulic (LÍMIT).
Ordenació i control dels aprofitaments hídrics.
Xàrcia bàsica de control d’aigües subterrànies.

Galícia Costa

Nou abastiment d’aigua a Pontevedra i a la seua ria.
Conducció d’aigües residuals, depuració i abocament

de Ferrol.
Millora de la depuració i abocament de A Coruña:

EDAR de Bens.
Millora dels co�ectors generals i EDAR de Santiago.
Millora de la depuració i abocament de A Coruña:

emissari submarí de A Coruña.
Condicionament hidràulic del riu Mero entre la presa

de Cecebre i la seua desembocadura.

Conca del Duero

Presa de Castrovido.
Regulació i aprofitament del riu Eria. Presa d’El Coba-

nallo.
Regulació i aprofitament del riu Duerna. Presa d’El

Sardonal.
Presa d’Irueña.
Presa de Casares de Arbás.
Variants de carreteres afectades per l’embassament

d’Irueña.
Aprofitament hidroelèctric de Sahechores.
Canal Bajo de los Payuelos.

Ramals principals del Canal Alto de los Payuelos.
Modernització del Canal del Pisuerga.
Xàrcia de séquies i ramals principals de la zona rega-

ble del Páramo Bajo.
Assut de derivació i canal principal de la zona regable

del riu Adaja.
Ordenació del riu Eresma.
Canals principals de la zona regable del marge

esquerre del riu Tera.
Modernització de la zona regable del canal de Man-

ganeses.
Modernització dels regadius de Babilafuente.
Condicionament del canal del Páramo i basses de

regulació.
Modernització dels regadius de La Maya.
Reparació i revestiment del canal de Macías Picavea.
Reparació de la zona regable del canal de Palencia.
Modernització de la zona regable del canal d’Olmillos.
Reconstrucció i modernització del canal de La Reten-

ción i la seua zona regable.
Gran reparació del canal Toro-Zamora i ampliació de

la zona regable de la séquia de Molacillos.
Captació i conducció per a abastiment a Salamanca.
Subministrament d’aigua i condicionament d’infraes-

tructura d’abastiment de fonts a La Granja de San Ilde-
fonso.

Presa de Valseco per a abastiment a Cerezo de Abajo.
Co�ector general sud i EDAR de Salamanca.
Mesures correctores dels abocaments de l’Alto Órbigo.
Estació depuradora d’aigües residuals d’Aranda de

Duero.
Emissari i EDAR de Medina del Campo.
Estacions depuradores i emissaris de les poblacions

de l’Alto Duero.
Emissari des de l’EDAR d’Ávila fins a aigües avall de

la presa de Cogotas.
Emissaris i estació depuradora d’aigües residuals de

Palencia.
Actuacions de forestació i de restauració hidrologi-

coforestals en canals i zones extraembassament a la
conca del Duero.

Actuacions mediambientals i obres de canalització
en trams urbans de la conca del Duero.

Actuacions del Pla Hidrologicoforestal. Protecció i
regeneració d’enclavaments naturals.

Restauració hidrologicoforestal de la conca alta del
riu Águeda.

Implantació del SAIH a la conca del Duero.
Programa de control i seguiment de la qualitat de

les aigües.
Delimitació del Domini Públic Hidràulic (LÍMIT).
Ordenació i control dels aprofitaments hídrics.
Ordenació i protecció dels recursos subterranis.
Xàrcia bàsica de control d’aigües subterrànies.

Conca del Tajo

Presa de regulació de l’Almonte i abastiment a Cáce-
res.

Carretera de connexió entre ambdós marges de l’em-
bassament de Buendía.

Millora del sobreeixidor de la presa de Borbollón.
Reparació i control de la presa de La Tajera.
Modernització de la zona regable del Jarama.
Regulació de l’Alberche.
Modernització dels regs de l’Alagón.
Presa de Monteagudo. Regulació del riu Tiétar i con-

solidació dels regadius existents.
Modernització de la zona regable del canal de Las

Aves.
Modernització de la zona regable de la reial séquia

del Tajo, Azuda i Cazchico.
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Modernització de la zona regable del canal d’Estre-
mera (Madrid).

Modernització de regadius de la zona regable del
Rosarito. Riu Tiétar.

Modernització dels regs de l’Arrago.
Modernització de la zona regable del canal d’Estre-

mera (Guadalajara).
Reparació del canal i camí dels regs de l’Alagón.
Modernització de regadius del Canal Bajo del Al-

berche.
Rehabilitació general del canal III-A dels regs de

l’Arrago.
Reparació dels camins generals números 1 i 2 de

la zona regable de Rosarito.
Modernització de la zona regable de Castrejón, marge

esquerre.
Rehabilitació i reforç del revestiment de la xàrcia de

séquies de la zona regable del canal de l’Henares.
Abastiment a Madrid. 2n anell principal, 1a fase.
Abastiment des de l’embassament de Picadas a la

zona de Torrijos, La Puebla de Montalbán i Fuensalida.
Ampliació i millora de l’abastiment a la Mancomunitat

de Algodor.
Abastiment a poblacions de l’Alto Tiétar des de l’Al-

berche.
Abastiment a CASRAMA amb recursos del Manza-

nares.
Abastiment als municipis de l’entorn d’Entrepeñas i

xicotets nuclis de Guadalajara.
Millora de l’abastiment al sistema Torrelaguna, ramal

sud.
Millora integral de l’abastiment en les comarques de

Las Hurdes i La Vera.
Presa, conduccions i ampliació de l’ETAP de Las

Navas del Marqués.
Ampliació de l’abastiment a la Mancomunidad Cabe-

za del Torcón, Mancomunidad La Milagra, San Martín
de Montalbán, Polan i Guadamur.

Abastiment als municipis de l’entorn de l’embassa-
ment de Buendía i xicotets nuclis de Cuenca.

Nova mancomunitat del Campo Arañuelo: Navalmoral
de la Mata, Talayuela, Peraleda de la Mata i altres.

Ampliació de l’ETAP del Sorbe.
Artèria de la Fundación Sur per a l’abastiment a

Madrid.
Interconnexió de les conques Jarama-Lozoya i Alber-

che-Guadarrama.
Artèria de l’eix de la N-III: tram Rivas, Arganda i Velilla

San Antonio.
Nova mancomunitat d’aigües presa de Santa Lucía:

Trujillo, Madroñera, Ibahernando i altres.
Millora de l’abastiment a localitats amb altes deman-

des estacionals i potencial turístic: Torrejón el Rubio,
Garrovillas, Hervás i altres.

Ampliació de l’ETAP de Talavera.
Depòsit regulador de Colmenar.
Reforç del sistema CASRAMA des de l’embassament

de La Aceña.
Reforç del Sifón d’El Pardo (ramal esquerre) i artèria

de Fuencarral.
Estació depuradora del Culebro-Getafe i co�ectors.
Sanejament i depuració de La Vera, comarca de Cáce-

res, Hervás i pobles transfronterers.
Estació depuradora d’aigües residuals de la conca mit-

jana-alta del rierol Culebro.
Sanejament de la conca del Butarque.
Estació depuradora d’aigües residuals de La Gavia.
Co�ectors i depuradora de Guadalajara.
Depuració de la conca de l’Alberche.
EDAR i co�ectors de Béjar.
Depuració i co�ectors de Las Navas del Marqués.
Ampliació i millora de la depuradora de Santa María

de Benquerencia (Toledo).

Condicionament del riu Henares des d’Humanes fins
a la seua desembocadura en el Jarama.

Camp de pous del Guadarrama.
Ordenació hidràulica del riu Tajo entre Bolarque i Tala-

vera (tram Talavera de la Reina).
Protocol amb la comunitat autònoma de Madrid:

canalitzacions i altres projectes.
Evacuació d’avingudes de la presa d’Ontígola i res-

tauració del rierol aigües avall.
Ordenació hidràulica del Tajo entre Bolarque i Tala-

vera. (Zona d’Aranjuez).
Condicionament del riu Jarama entre la carretera

MP-1312 a Algete i el riu Henares.
Actuacions del Pla Hidrologicoforestal. Protecció i

regeneració d’enclavaments naturals.
Dics inundables per al desenrotllament recreatiu de

l’embassament d’Entrepeñas.
Restauració hidrologicoforestal de la conca de l’em-

bassament d’Alcorlo.
Dics inundables per al desenrotllament recreatiu de

l’embassament de Buendía.
Reparacions de diversos trams del canal de l’aqüe-

ducte Tajo-Segura.
Obres de control del transvasament Tajo-Segura.
Ordenació i control dels aprofitaments hídrics.
Manteniment del SAIH de la conca del Tajo.
Ordenació i protecció dels recursos subterranis.
Xàrcia bàsica de control d’aigües subterrànies.
Programa de control i seguiment de la qualitat de

les aigües.
Delimitació del Domini Públic Hidràulic (LÍMIT).

Conques del Guadiana, Piedras, Tinto i Odiel

Presa de La Coronada.
Presa de l’Andévalo.
Transvasament entre les conques dels rius Pizarroso,

Alcollarín i Búrdalo.
Presa del Golondrón.
Presa de l’Alcollarín.
Ampliació de la conducció entre la presa del Chanza

i el túnel de San Silvestre.
Presa de Villalba de los Barros.
Presa de Pedro Arco.
Presa del Búrdalo.
Presa en l’embassament de l’Andévalo.
Reforç i condicionament de les carreteres restituïdes

pels embassaments de Cíjara i altres.
Presa d’Alcolea.
Canal del Trigueros 1a fase.
Conducció de Connexió Alcolea-Canal del Piedras.
Regulació del canal de Montijo.
Tancament de la conducció entre el ramal del Tinto

i final de conducció a la zona industrial de Huelva.
Regulació del canal de Lobón.
Recreixement del canal de Piedras.
Transformació en regadiu dels sectors VII-VIII, I i II

de la ZR centre d’Extremadura i canalitzacions de la zona
regable.

Presa de La Cerrada en el Arroyo Atalaya.
Transformació en regadiu de sectors VI, V-2 i XII de

la zona regable de centre d’Extremadura.
Presa del Corumjoso.
Assut de Los Riscos i presa de Los Puertos.
Bassa de Regulación de Tariquejo.
Desdoblament dels ramals principal i del Tinto des

dels depòsits reguladors de Huelva.
Canal d’alimentació al d’Orellana des de la presa de

Sierra Brava.
Desdoblament del Sifón Vaciadero i Salinas.
Transformació de regadius de La Serena (1a fase).
Regulació del Sifón del Odiel.
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Modernització dels regadius de Peñarroya.
Substitució de canonades de la zona regable del canal

del Zújar.
Regulació del canal del Zújar.
Impermeabilització de diversos trams en terraplé del

canal del Zújar.
Reforç del paviment i senyalització dels camins de

la zona regable del Zújar.
Conducció d’aigua des de l’Aqüeducte Tajo-Segura

per a incorporació de recursos a la Llanura Manchega.
Distribució a partir de la conducció principal (sense

incloure-hi Puerto Lápice-Puertollano).
Millora de l’abastiment d’aigua a Badajoz i pobles

del seu entorn.
Abastiment a Ciudad Real i Puertollano. Trams Puerto

Lápice-Casa Bolote-Ciudad Real-Puertollano.
Abastiment als nuclis immediats a l’Aqüeducte

Tajo-Segura.
Conducció des de la presa de Torre Abraham a l’em-

bassament de Gasset per a abastiment a Ciudad Real
i la seua comarca.

Abastiment al Consorcio Presa de Los Molinos: man-
comunitats de Los Molinos, Jaime Ozores i Feria, i Zafra.

Presa de La Colada.
Interconnexió dels embassaments de Los Molinos i

Tentudia.
Millora del sistema d’abastiment de la comarca d’A-

zuaga.
Nova impulsió de Bocachanza.
Millora de l’abastiment en l’entorn de la presa d’A-

lange (Almendralejo, Arroyo de San Serván i altres).
Millora de l’abastiment a la Mancomunitat de Vegas

Altas.
Bombament i nova impulsió des de Chanza fins al

canal d’El Granado.
Abastiments en el marge esquerre dels rius Zújar i

Guadiana.
Millora de la conducció i nou depòsit a Ciudad Real.
Sanejament i depuració d’aigües residuals a Vegas

Bajas.
Sanejament i depuració d’aigües residuals a la comar-

ca de la Campiña Sur.
Sanejament i depuració d’aigües residuals urbanes

a Almendralejo.
Depuració de la zona d’influència del riu Guadajira.
Sanejament i depuració d’aigües residuals urbanes.

Marismas del Odiel.
Sanejament i depuració de municipis de les Lagunas

de Ruidera.
Sanejament i depuració de municipis de les Tablas

de Daimiel.
Sanejament i depuració de Palma del Condado, Bona-

res, Villalba del Alcor, Villarrasa, Niebla i Lucena del
Puerto.

Sanejament i depuració d’aigües residuals urbanes.
Argamasilla de Alba i Tomelloso.

Sanejament de la conca del riu Tinto. 2a fase.
Sanejament i depuració d’aigües residuals urbanes.

Conca del riu Amargillo.
Ampliació de l’EDAR de Ciudad Real i co�ectors.
Sanejament i depuració de l’entorn de Doñana (Mo-

guer, Beas, Trigueros i San Juan del Puerto).
Sanejament i depuració d’aigües residuals urbanes.

Bolaños i Almagro.
Defensa contra avingudes del rierol Albarregas.
Defensa contra avingudes dels rierols Rivillas i Cala-

món.
Regeneració de marges i protecció d’avingudes del

riu Guadiana entre el riu Matachel i la presa de Montijo.
Recuperació ambiental i regeneració de marges dels

rierols Bonhabal, Tripero i altres.
Actuacions del Pla Hidrologicoforestal. Protecció i

regeneració d’enclavaments naturals.

Canalitzacions a Quintana de la Serena, Puebla de
la Calzada i pont de Valdetorres.

Implantació del sistema automàtic d’informació hidro-
lògica en la conca hidrogràfica del Guadiana.

Ordenació i control dels aprofitaments hídrics.
Insta�ació i subministrament de cabalímetres i limi-

tadors de cabal (2a fase).
Ordenació i protecció dels recursos subterranis.
Programa de control i seguiment de la qualitat de

les aigües.
Infraestructura de reforç de recàrrega artificial a l’Alto

Guadiana.
Delimitació del Domini Públic Hidràulic (LÍMIT).
Xàrcia bàsica de control d’aigües subterrànies.

Conca del Guadalquivir

Presa de Melonares.
Presa de San Calixto sobre el riu Genil.
Alternativa a Úbeda la Vieja (Regulació Guadiana

Menor).
Presa de La Solana del Peñón.
Canal de Castril, per a regs a Castril, Castillejar, Bena-

maurel i Cortes de Baza.
Presa de Velillos.
Presa de Siles.
Nou sobreeixidor de la presa del Jándula.
Presa d’Aguasanta.
Manteniment de preses a la conca del Guadalquivir.
Renovació dels desaigües de fons de la presa d’Iz-

najar.
Presa de Zapateros.
Presa de La Breña II.
Modernització de la zona regable del Bajo Guadal-

quivir. Abancalament i Balsa de Guadaira.
Modernització de la zona regable de Bembezar.
Presa de l’Arenoso.
Reconversió de la zona regable del Guadalmellato.
Construcció de la segona fase del canal principal de

la zona regable Genil-Cabra, trams II i III.
Modernització de la zona regable del Viar.
Sistemes de regulació i xàrcies primària i secundària

en la zona regable del Guadalcacín.
Modernització de les zones regables de les Vegas

Altas, Medias i Bajas, de Jaén, Rumblar i Guadalmena.
Modernització de la zona regable del Valle Inferior.
Modernització de la zona regable del Genil, marge

esquerre.
Modernització de la zona regable del Barbate.
Modernització de regs amb presa directa en el Gua-

dalquivir.
Canal de la Hoya de Guadix.
Remodelació del canal del Guadalmellato al seu pas

per Córdoba.
Modernització i reparació del canal principal de la

zona regable del Guadalcacín.
Obres d’infraestructures necessàries per a completar

la posada en reg de la comarca Baza-Huéscar (Granada).
Modernització de la zona regable de Salado de Morón.
Estació d’elevació en el sector B-XII de la zona regable

del Bajo Guadalquivir (Lebrija).
Modernització i millora de regadius a Vegas de Gra-

nada.
Ampliació de la zona regable Genil-Cabra.
Modernització de la zona regable del Genil, marge

esquerre. Estació de bombament i impulsió a Peñaflor.
Tram final del canal del Bajo Guadalquivir (1a fase).
Modernització de la zona regable del Genil, marge

esquerre. Estació de bombament i impulsió de Ramblilla.
Modernització de la zona regable del Genil, marge

dret. Nova estació de bombament de Mohino.
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Abastiment a Jaén.
Abastiment a Puertollano.
Abastiment a la zona Gaditana.
Nou traçat de la carretera C-503 de Jerez a Cortes

i conducció d’abastiment a Algar.
Abastiment al camp de Montiel.
Sanejament i depuració de La Janda.
Sanejament i depuració de l’entorn de Doñana (Es-

cacena del Campo, Paterna del Campo, Chucena i Man-
zanilla).

Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Azuaga.
Depuradores a El Rocío i Hinojos i ampliació de l’EDAR

d’Almonte-Rociana.
Unió dels llits dels barrancs situats en la zona nord

de Granada en el riu Genil.
Remodelació del riu Guadalquivir al seu pas per Cór-

doba. Segona fase.
Condicionament del llit dels rius Genil i Cubillas a

la Vega de Granada.
Doñana 2005: restauració de l’Arroyo del Partido.
Doñana 2005: recuperació del CañoTravieso.
Doñana 2005: recuperació del Caño Guadiamar.
Remodelació del Canal del Bajo Guadalquivir en la

Barriada de Torreblanca.
Canalització i condicionament de marges del riu

Monachil entre Monachil i Granada.
Remodelació del riu Guadalquivir al seu pas per Cór-

doba. Primera fase.
Doñana 2005: recuperació del Brazo de la Torre.
Reconstrucció de l’assut d’El Portal en el riu Guada-

lete.
Presa de Gor.
Condicionament de la rambla de Fiñana i riu Guadix

i restauració hidrològica i forestal de la seua conca.
Canalització del riu Genil entre Puente de la Duquesa

i tram urbà de Granada.
Canalització del rierol Salado a la Vega de Santa Fe.
Trasllat del pont Ariza afectat per l’embassament de

Giribaile.
Canalització i ordenació del riu Guadalete a Arcos

de la Frontera.
Desviació de rierols i canalització a Los Palacios i

Villafranca.
Correcció del riu Guadalimar aigües avall de la presa

de Giribaile.
Correcció hidrogràfica del riu Genil a Écija.
Canalització del riu Guadalimar afectat per la presa

de Giribaile.
Canalització del riu Genil al seu pas per Villanueva

de Mesía.
Canalització del rierol Burriana en la seua desembo-

cadura en el riu Genil.
Actuacions del Pla Hidrologicoforestal. Protecció i

regeneració d’enclavaments naturals.
Restauració forestal en l’embassament de San Cle-

mente.
Programa de control i seguiment de la qualitat de

les aigües.
Delimitació del Domini Públic Hidràulic (LÍMIT).
Explotació, manteniment i conservació del Sistema

Automàtic d’Informació Hidrològica de la conca del Gua-
dalquivir.

Ordenació i control dels aprofitaments hídrics.
Ordenació i protecció dels recursos subterranis.
Xàrcia bàsica de control d’aigües subterrànies.
Presa de laminació en la confluència dels rius Eliche

i Quiebrajano.

Conca del sud d’Espanya

Presa de Rules.
Túnel del transvasament Genal-Sistema Verde de Mar-

bella.

Connexió Hozgarganta-Guadarranque.
Laminació d’avingudes i regulació del riu Antas.
Recreixement de la presa de Guadarranque.
Interconnexió Charco Redondo-Guadarranque.
Presa d’Otivar.
Presa en el riu Ojén.
Conduccions derivades de l’embassament de Rules.
Presa a l’Alaminos.
Bol amortidor i tractament de marges aigües avall

de la presa de Cuevas de Almanzora.
Sobreeixidor complementari en l’embassament de

Cuevas de Almanzora.
Camins d’accés a les preses del transvasament Gua-

dalmansa-Guadalmina-Guadaiza.
Dessaladora d’aigua de mar de Carboneras.
Connexió presa Cuevas de Almanzora-Poniente Alme-

riense (sector sud).
Connexió Negratín-Almanzora.
Impulsió de la dessaladora de Carboneras a la Venta

del Pobre (amb connexió a Almanzora-Poniente Alme-
riense).

Dessaladora d’aigua de mar de Carboneras 2a fase.
Millora de la xàrcia de regs antics del riu Guadalhorce.
Connexió presa Cuevas de Almanzora-Poniente Alme-

riense (sector nord).
Conduccions en la zona regable de l’embassament

de Cuevas de Almanzora.
Regadius del marge dret del Plan Guaro.
C o n d u c c i o n s p e r a r e g s a c o t a 2 0 0 a

Motril-Salobreña.
Conducció principal de reg del marge dret del riu

Vélez.
Millora dels regs de la zona del Poniente de Adra.
Cobriment del canal principal de regs i abastiment

a Málaga.
Dessaladores a Campo Dalías.
Presa de Cerro Blanco (riu Grande).
Recreixement de la presa de La Concepción.
Aprofitament dels recursos hídrics subterranis del

Bajo Guadalhorce i dessaladora a El Atabal.
Correcció d’abocaments salins a l’embassament de

Guadalhorce.
Millora de la connexió Málaga-Costa del Sol Occi-

dental.
Conducció de Cerro Blanco-ETAP d’El Atabal.
Aprofitament hidrològic dels aqüífers de l’Alberquilla

i Sierra de Almijara.
Impulsió, depòsit i conducció d’aigua per a reg urbà

de la zona nord de San Roque.
Nous depòsits reguladors en l’explotació del Campo

de Gibraltar.
Sanejament, depuració i reutilització d’aigües del

Campo de Dalías.
Estació Depuradora d’Aigües Residuals de

Motril-Salobreña.
Co�ectors de sanejament de la zona oriental de la

Bahía de Algeciras.
Estacions de bombament i co�ectors del sector

Manilva.
Reutilització a partir de les depuradores de la Costa

del Sol.
Obres de sanejament en la Costa del Sol (2a fase).
Sanejament d’Algeciras.
Ampliació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals

del rierol de la Miel (EDAR de Benalmádena).
Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Ronda.
Reutilització de les aigües tractades de l’EDAR de

La Línea de la Concepción.
Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Nerja.
Sanejament i depuració de Torrox.
Estació Depuradora d’Aigües Residuals del sector

Fuengirola.
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Estació Depuradora d’Aigües Residuals de
Vélez-Málaga.

Co�ectors interceptors, impulsió i emissaris subma-
rins de Vélez-Málaga.

Co�ectors interceptors, impulsió i emissaris subma-
rins del Rincón de la Victoria.

Co�ectors interceptors, impulsió i emissaris subma-
rins de Nerja.

Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Rincón de
la Victoria.

Co�ectors d’Almuñécar.
Co�ectors de Motril-Salobreña.
Sanejament i depuració dels municipis de la conca

del riu Guadiaro.
Dragatge i protecció de marges de la rambla de Los

Santos.
Co�ector d’Istán. Co�ector principal. Sector Estepona.
Adequació del curs baix del riu Guadalhorce.
Construcció de les rambles de Buenavista i Almecete

i desviació de l’Almecete a la rambla del Loco.
Neteja, adequació i protecció de les rambles d’Al-

jibillos, Peñas Negras i Capitán Andrés Pérez.
Canalització del riu Andarax.
Canalització del riu Almanzora.
Reposició i adequació de la canalització del riu Adra.
Canalització de rierols a La Línea de la Concepción

i San Roque.
Neteja, dragatge i defensa parcial de marges de la

rambla d’El Pantano. (Níjar).
Canalització del riu Guadarranque al seu pas per l’es-

tació de San Roque.
Canalització de la rambla del Saliente.
Terminació de la canalització del riu Aguas Vega.
Actuacions per a la defensa i recàrrega dels aqüífers

del Poniente Almeriense.
Restauració hidrologicoforestal a Guadalmedina.
Actuacions del Pla Hidrologicoforestal. Protecció i

regeneració d’enclavaments naturals.
Ordenació i protecció dels recursos subterranis.
Ordenació i control dels aprofitaments hídrics.
Manteniment i explotació del Sistema Automàtic d’In-

formació Hidrològica de la conca hidrogràfica del sud.
Xàrcia Hidrosur 3a etapa.

Programa de control i seguiment de la qualitat de
les aigües.

Delimitació del Domini Públic Hidràulic (LÍMIT).
Xàrcia bàsica de control d’aigües subterrànies.
Programa de control de pèrdues en els subministra-

ments i correcció d’estes.
Programa de control i correcció de fonts de conta-

minació.
Programa d’equipament de sistemes de mesurament

i control de consums.
Abastiment d’aigua a Jimena del Guadarranque.

Àrea hidrogràfica de Ceuta

Ampliació i millora de la xàrcia de distribució d’aigua
potable a Ceuta.

Sanejament i depuració de Ceuta.
Actuacions del Pla Hidrologicoforestal. Protecció i

regeneració d’enclavaments naturals.

Àrea hidrogràfica de Melilla

Dessaladora de Melilla.
Millora de l’abastiment de la Ciutat de Melilla.
Depòsit regulador d’aigua en la Ciutat de Melilla

(2n depòsit).
Sanejament i depuració de Melilla.
Actuacions del Pla Hidrologicoforestal. Protecció i

regeneració d’enclavaments naturals.

Conca del Segura

Preses de les rambles de Torregorda i Seca Salada.
Recreixement de la presa de Valdeinfierno.
Presa de la rambla de Lebor.
Recreixement de l’embassament de Camarillas.
Dragatge de l’embassament de l’assut d’Ojós i ade-

quació ambiental del seu entorn.
Pont de la Vicaría sobre l’embassament de La Fuen-

santa.
Canal alt del marge dret.
Dessaladora al Campo de Cartagena.
Xàrcies de reg, desaigües i camins de les zones rega-

bles de Lorca i Valle del Guadalentín.
Modernització de regadius de la Vega Baja del Segura.
Modernització de regadius de la Vega Alta.

Ojós-Contraparada.
Modernització de regadius de la Vega Alta fins a Ojós.
Planta dessaladora per a regs a Murcia.
Planta dessaladora en Alto Guadalentín.
Planta dessaladora ”La Pedrera”.
Co�ector d’evacuació d’aigües salines a la Vega Baja

del Segura i dessalinitzadora.
Co�ector d’evacuació d’aigües salines en la vall del

Guadalentín i dessalinitzadora.
Modernització de regadius de la Vega Media.
Aportació de recursos del transvasament a la comarca

de Mula (Plec).
Ampliació dels regs d’Hellín.
Planta dessaladora. Millora de la qualitat a Pilar de

la Horadada.
Zona regable de Librilla.
Conducció d’aigües des de l’Embalse del Cenajo a

plantes potabilitzadores.
Ampliació de la dessaladora de la Mancomunitat de

los Canales del Taibilla a Murcia.
Túnel Talave-Cenajo.
Ampliació de la dessaladora de la mancomunitat dels

canals del Taibilla a Alacant.
Abastiment a l’Alfoz de Murcia.
Ampliació del Sistema Lorca-Puerto Lumbre-

ras-Águilas.
Connexió Fuensanta-Taibilla.
Ampliació de sifons en canals del Taibilla.
Millora de la potabilitzadora de Sierra de la Espada.
Depòsit, potabilitzadora i insta�acions complementà-

ries d’abastiment d’Hellín.
Recuperació ambiental i millora de la qualitat de les

aigües del riu Segura a la Vega Baja.
Co�ectors i EDAR del Mar Menor Norte.
Interceptors d’aigües pluvials dels barris nord i oest

de Cartagena.
Recirculació de cabals en el tram urbà de Murcia.
Conducció d’aigües residuals de la zona sud del Mar

Menor.
Ampliació de l’EDAR d’Hellín.
Canalització de la rambla de l’Albujón.
Ordenació i protecció dels recursos subterranis.
Preses de les rambles del Port de la Cadena, Tabala

i Arroyo Grande.
Canal sobreeixidor del riu Segura cap al regueró d’Hur-

cillo.
Desaigüe de les avingudes de la rambla de Nogalte

a la conca d’Almanzora.
Correccions hidrològiques en conques altes.
Canalització de la rambla Abanilla.
Presa de Rambla Salada.
Ampliació de la desembocadura de la rambla de Las

Moreras.
Canalització de les rambles Polope i Sierra.
Presa de la rambla del Puerto del Garruchal.
Canalització de les rambles de San Cayetano i Amo-

rós.
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Condicionament i restauració ambiental del Segura
a Albacete.

Correccions hidrològiques a Benipila i Albujón.
Obres complementàries de la canalització del riu

Segura.
Correccions hidrològiques en el Bajo Guadalentín.
Presa de Moratalla.
Usos recreatius en embassaments de capçalera de

la conca del Segura.
Recuperació ambiental del riu Segura entre Ojós i

Contraparada.
Canalització i protecció contra avingudes de la rambla

de Benipila a Cartagena.
Actuacions del Pla Hidrologicoforestal. Protecció i

regeneració d’enclavaments naturals.
Recuperació ambiental del riu Segura al seu pas pel

nucli urbà d’Archena.
Presa de la Risca.
Automatització i telecomandament dels canals i ins-

ta�acions principals del posttransvasament Tajo-Segura.
Conservació i condicionament del Domini Públic

Hidràulic en el riu Segura, Contraparada-Guardamar
(tram Alacant).

Conservació i condicionament del Domini Públic
Hidràulic en el riu Segura, Contraparada-Guardamar
(tram Murcia).

Ordenació i protecció dels recursos subterranis.
Manteniment i explotació del Sistema Automàtic d’In-

formació Hidrològica de la conca hidrogràfica del Segura.
Obres per al mesurament i control de cabals en el

riu Segura.
Ampliació del SAIH de la conca del Segura.
Ordenació i control dels aprofitaments hídrics.
Programa de control i seguiment de la qualitat de

les aigües.
Xàrcia bàsica de control d’aigües subterrànies.
Delimitació del Domini Públic Hidràulic (LÍMIT).

Conca del Xúquer

Presa de Vilamarxant.
Presa del riu Sellent.
Presa de Montesa.
Presa del Marquesado.
Terminació de la nova presa de Tous.
Embassament de Los Alcamines sobre el riu Alfambra.
Regulació per a recàrrega dels excedents hivernals

del riu Belcaire.
Adequació del parament dels sobreeixidors de la pre-

sa d’Alarcón.
Presa de l’embassament de Mora de Rubielos.
Obres de regulació de la rambla de Cerverola.
Assut de regulació diària en el tram baix del riu Túria.
Dragatge i neteja de l’embassament d’Almansa.
Conducció Xúquer-Vinalopó.
Obres de modernització de la Séquia Real del Xúquer.
Modernització del Canal del Camp del Túria.
Gran reparació i automatització del canal principal

del Camp del Túria.
Modernització del canal Xúquer-Túria.
Modernització dels regs tradicionals d’Escalona, Car-

caixent, Sueca, Cullera i Cuatro Pueblos.
Pla de modernització de regs de la Plana de Castelló.
Millora, drenatge i reparació del camí de servici i

accessos del canal Xúquer-Túria.
Canal del marge esquerre del riu Magre.
Modernització de regadius tradicionals en el Xúquer

(Cuenca i Albacete).
Reposició de la séquia major de Sagunt afectada per

la construcció de la presa d’Algar.
Abastiment a Albacete des de l’Aqüeducte

Tajo-Segura.

Abastiment als municipis de l’entorn de l’embassa-
ment de Contreras.

Abastiment a La Manchuela amb aigües superficials.
Reutilització d’aigües residuals depurades de l’EDAR

de Monte Orgegia i Rincón de León.
Co�ectors de Benidorm i la Vila Joiosa i ampliació

de l’EDAR de Benidorm.
Estació depuradora d’aigües residuals d’Alzira.
Depuració integral de l’Albufera Sud.
Co�ectors i estació depuradora d’aigües residuals de

Novelda i Monforte del Cid.
Reutilització i bassa de regulació a la Vila Joio-

sa-Marina Baixa.
Ampliació de l’estació depuradora i els co�ectors d’Al-

tea, Callosa, Polop i la Nucia.
Co�ectors generals i EDAR de Sueca.
Condicionament del riu Xúquer entre Carcaixent i l’au-

topista A-7.
Restitució i adaptació dels llits naturals dels barrancs

de Torrent, Chiva i Pozalet.
Canalització dels barrancs de Carraixet i Palmaret.
Canalització del riu Sec entre l’autopista A-7 i la seua

desembocadura al mar.
Restitució i adaptació dels llits naturals del barranc

del Pedrís. (Fase I).
Interconnexió Manises-Picassent.
Canalització, defensa i urbanització en el riu Barxell.
Condicionament del Baix Túria i nou llit del riu.
Millora del drenatge de la marjal sud del riu Xúquer.
Laminació i millora del drenatge en la conca del riu

Vaca.
Laminació i millora del drenatge de la conca de la

rambla Gallinera.
Laminació i control d’avingudes en la conca mitjana

del riu Serpis.
Canalització de la capçalera del barranc de les Ovelles.
Millora i condicionament del canal de María Cristina.
Actuacions del Pla Hidrologicoforestal. Protecció i

regeneració d’enclavaments naturals.
Espill d’aigua en la cua de l’embassament d’Alarcón

per a usos recreatius.
Correccions de l’impacte ambiental i paisatgístic de

la presa de Bellús.
Integració mediambiental i foment social de la presa

d’Escalona.
Ordenació i protecció dels recursos subterranis.
Infraestructura per a substitució de bombaments en

aqüífer de la Mancha Oriental.
Ampliació del Sistema Automàtic d’Informació Hidro-

lògica de la conca del Xúquer.
Ampliació del manteniment i explotació del Sistema

Automàtic d’Informació Hidrològica de la conca hidro-
gràfica del Xúquer.

Xàrcia bàsica de control d’aigües subterrànies.
Delimitació del Domini Públic Hidràulic (LÍMIT).
Infraestructura de reforç de recàrrega artificial en el

Xúquer.
Programa de control i seguiment de la qualitat de

les aigües.
Ordenació i control dels aprofitaments hídrics.
Manteniment i explotació del Sistema Automàtic d’In-

formació Hidrològica de la conca hidrogràfica del Xúquer.

Conca de l’Ebre

Presa de Mularroya, assut de derivació i conducció
de transvasament.

Regulació en l’Alcanadre.
Embassament de Biscarrués.
Recreixement de la presa de Yesa.
Embassaments d’El Espeso, Carabán, Umbrías i Orera

(Jalón).
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Embassament de San Salvador.
Regulació del riu Linares.
Presa de Lechago.
Embassament de Beranuy (Ésera).
Presa d’Enciso.
Embassament de Montearagón.
Presa de La Fresneda-Torre del Comte.
Dics inundables de Nagore i Oroz-Betelu en l’embas-

sament d’Itoiz.
Restitució de carreteres locals en l’entorn de l’em-

bassament de Yesa.
Embassament de Molino de las Rocas.
Regulació del riu Oja.
Reposició de la carretera A-137 afectada pel recreixe-

ment de Yesa.
Embassament de Cigudosa-Valdeprado.
Embassament del Vero.
Dic de cua en l’embassament de Rialb.
Presa de Terroba.
Embassament de La Loteta fins al Canal Imperial

d’Aragó.
Presa d’Andagoya (riu Bayas).
Embassament d’Araia.
Embassament de Luna (Arbás).
Obres complementàries de la presa de Rialb.
Embassament de Valtejedores. Regs de l’Alto Aragón.
Embassament de Valdepatao i co�ector per a regs

de l’Alto Aragón.
Presa del Batán sobre el riu Martín.
Reposició de la carretera A-1601 afectada pel

recreixement de Yesa.
Presa de Villagalijo.
Embassament de Las Parras (Martín).
Embassament de Biota.
Gran reparació de la presa de La Sotonera.
Embassament de Trasobares.
Adequació de l’embassament d’Escuriza (Martín).
Regulació en capçalera del Tastavins (Matarraña).
Embassament de Valcodo.
Recreixement de l’embassament de Las Torcas.
Gran reparació de la presa d’Ardisa.
Recreixement de l’embassament de La Tranquera.
Gran reparació de la presa de Mediano.
Embassament del Pontet sobre el riu Matarraña.
Embassament de Ciscar (Guadalope).
Regulació de l’Alchozasa (Guadalope).
Rehabilitació total dels desaigües de fons de la presa

d’Oliana.
Contrapresa en l’embassament de Moneva (Aguas

Vivas).
Presa de Nuévalos.
Ampliació de la capacitat de l’embassament de Pena.
Obres complementàries de regulació dels rius Queiles

i Val.
Canal de Navarra.
Canal Segarra-Garrigues.
Embassament de Santaliestra.
Revestiment i modernització del Canal Imperial de

Aragón entre p k. 31 i 77.
Canal de la Hoya de Huesca.
Embassament per a regs de l’Alto Aragón.
Revestiment i modernització del Canal Imperial de

Aragón (tram Navarra).
Canal Xerta-Sènia.
Elevacions per als regs de la Litera alta.
Regadius del Bajo Gállego.
Recreixement i modernització del canal de Lodosa

2a i 4a fase.
Embassaments laterals en el sistema de regs de Bar-

denas. (Malvecino i Laverné).
Elevacions de l’Ebre als regadius infradotats del marge

dret, tram Zaragoza-Fayón.

Canonades d’alimentació dels sectors VIII i IX de la
zona regable de Monegros.

Recreixement de l’embassament de Santolea.
Adequació del Canal de Monegros, trams I, II i III.
Regadius del canal Calanda-Alcañiz.
Revestiment del canal de Tauste.
Recreixement i modernització del canal de Lodosa

3a fase.
Infraestructures de reg de Terra Alta.
Infraestructures de reg d’Aldea Camarles.
Modernització del canal de Lodosa, 5a fase.
Modernització de la zona regable del riu Najerilla.
Prolongació del canal de Caspe.
Modernització del canal de Lodosa, 6a fase.
Séquia Monegrillos. Regs de l’Alto Aragón.
Conduccions de la xàrcia en alta dels regadius de

zones regables de les Valles Alaveses, riu Rojo-Berantevilla
i Rioja Alavesa.

Regulació integral i modernització del canal de Terreu.
Aprofitaments hidroelèctrics en el Canal de Navarra.
Gran reparació del canal de La Violada.
Co�ectors principals de la zona occidental. Zona rega-

ble, 2a part de Monegros.
Canal de la cota 540 amb presa en l’embassament

de Montearagón.
Línies elèctriques i subestacions de la zona regable

de Monegros.
Embassaments laterals en el sistema de regs de Bar-

denas. (Carcastillo).
Sifón de Cardiel. Regs de l’Alto Aragón.
Tram II del canal de Sastago.
Co�ectors principals de la zona oriental. Zona regable

2a part Monegros.
Regulació i modernització del canal de Pertusa.
Modernització del canal d’Aragó i Catalunya.
Reparació i ampliació del camí CG-2 i reconversió

de la carretera Sadaba-Carcastillo.
Elevació d’aigua des del riu Ebre a la conca del

Matarraña.
Canal de Bardenas. Adequació i terminació de diver-

sos trams del tros V.
Modulació del canal de Piñana.
Séquia de Las Planas.
Adequació, reparació i terminació. Séquia de Sora.
Transformació en regadiu a Oliana, Peramola i Basella.
Desaigüe séquia principal de Sora.
Gran reparació del canal del Flumen 1a fase.
Terminació de l’obres del túnel de serra d’Alcubierre.
Reparació del camí de la zona regable de Monegros.
Transformació en regadiu a Baronia de Rialb i Ponts.
Ampliació i gran reparació del canal de Caspe.
Infraestructures de reg de la Ribera d’Ebre.
Reparació, adequació i terminació tros VI. Canal de

Bardenas.
Variant del canal d’Aragó i Catalunya, tram comprés

entre els p k. 25,804 i 26,325.
Derivació de cabals del riu Matarraña.
Condicionament i millora del desaigüe d’Albelda.
Revestiment de la séquia major de reg de Piñana.
Terminació del Sector VIII. Zona regable, Tram III.

Canal de Monegros.
Projecte de la séquia A-20-5. Zona regable canal del

Cinca.
Revestiment de la séquia Valdera a Sariñena.
Construcció de la séquia d’Ontiñena.
Xàrcia de co�ectors i desaigües del canal de Bar-

denas.
Gran reparació del canal del Flumen 2a fase.
Desaigües del pla coordinat d’obres de la zona de

regs del canal del Cinca.
Condicionament i millora del desaigüe de Faleva.
Condicionament i millora del desaigüe d’Olriols.
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Revestiment i adequació de diversos trams tros III.
Canal de Bardenas.

Gran reparació del canal del Flumen 3a fase.
Ampliació del camí CG-4 i reconversió a carretera

comarcal de Pinsoro a Bardena.
Modernització del canal de Lodosa, 1a fase.
Abastiment d’aigües a Zaragoza i corredor de l’Ebre.
Abastiment a Lleida i la seua comarca des de l’em-

bassament de Santa Ana. Fase II.
Abastiment dels municipis de la zona d’influència de

la presa d’Enciso.
Abastiment mancomunat als nuclis del Bajo Ebro

aragonés.
Abastiment a Lleida i la seua comarca des de l’em-

bassament de Santa Ana. Fase I.
Abastiment a Huesca des de Montearagón.
Abastiment dels municipis del riu Oja.
Abastiment als nuclis del Bajo Alcanadre i Bajo Cinca.
Abastiment a Alcañiz, Calanda, Castellserás i altres.
Abastiment a Bujaraloz, Peñalba i Candasnos.
Abastiment a Huerto, Vicien, Taberna de Isuela, Baña-

les i Cascasas.
Sanejament del riu Cidacos i EDAR de Calahorra.
Xàrcia de sanejament del riu Huerva.
Depuració de nuclis pirinencs.
Estacions depuradores d’aigües residuals de Nájera

i Alfaro.
Depuradora d’aigües residuals de Miranda de Ebro.
Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Logroño.
Canalització i condicionament del riu Zadorra.
Laminació d’avingudes en el riu Bergantes.
Abastiment d’aigües a Zaragoza i corredor de l’Ebre.

(Mesures de compensació ambiental).
Pla de restitució territorial del recreixement de la presa

de Yesa.
Restitucions territorials en obres de regulació de

Huesca i Zaragoza.
Actuacions mediambientals orientades a la restitució

territorial d’El Valle del Ésera.
Restitució territorial en l’entorn d’Itoiz i Yesa.
Actuacions mediambientals orientades a la restitució

territorial de l’entorn de l’embassament de l’Ebre.
Foment dels usos mediambientals, culturals i recrea-

tius de l’embassament d’Enciso.
Actuacions del Pla Hidrologicoforestal. Protecció i

regeneració d’enclavaments naturals.
Actuacions en riberes i llits per a l’adequació mediam-

biental en la conca de l’Ebre (part II).
Adequació ambiental de la presa de Rialb.
Actuacions en riberes i llits per a l’adequació mediam-

biental en la conca de l’Ebre (part I).
Manteniment i explotació del Sistema Automàtic d’In-

formació Hidrològica de la conca hidrogràfica de l’Ebre.
Ordenació i control dels aprofitaments hídrics.
Delimitació del Domini Públic Hidràulic (LÍMIT).
Ordenació i protecció dels recursos subterranis.
Programa de control i seguiment de la qualitat de

les aigües.
Renovació de la xàrcia de comunicacions del Sistema

Automàtic d’Informació Hidrològica de la conca hidro-
gràfica de l’Ebre.

Xàrcia bàsica de control d’aigües subterrànies.
Neteja i condicionament dels Ibones: IP, Arrieles, Res-

pumosos, Campoplano, Bachimaña, Brazatos, Bramatue-
ros, Ibón Azul, Marboré i Urdicieto.

Tractament dels marges i de les riberes del riu Vero
al seu pas per Barbastro.

Tractament del riu Cinca al seu pas per Fraga.
Parc Fluvial de Mequinensa.
Actuacions mediambientals en riu Cinca i Ésera (en

els voltants dels embassaments d’El Grado i Barasona).

Adequació ambiental en els rius Queiles i Val en terme
municipal Los Fayos.

Actuacions mediambientals en el Cinca tram mitjà
i baix.

Adequació mediambiental eix de l’Ebre en les con-
fluències rius Guadalope, Matarraña i Cinca.

Actuacions mediambientals en el Bocal i Zaragoza,
Canal Imperial de Aragón.

Abastiment Mancomunat Matarraña.
Abastiment al Bajo Jiloca.
Abastiment riu Queiles des d’embassament del Val

a Tarazona.
Centre d’Interpretació i Formació Aigua i Regadius,

Paisatge i Naturalesa. Huesca.
Actuacions mediambientals en el riu Ara.
Actuació en riu Sosa. Monzón.
Condicionament mediambiental en els barrancs

periurbans de Calatayud, Munegra i Nuez de Ebro.
Construcció assut riu Ebre a Zaragoza.
Depuració rius pirinencs.
Pla Director del riu Ebre a Zaragoza.
Abastiment des de la presa de Rialb (Solsonès,

Segarra i Urgell).
Millora d’abastiment de Les Garrigues.
Abastiments diversos (Terra Alta, Ribera d’Ebre i

Montsià).
Actuacions ambientals derivades del Plan Integral de

Protección del Delta del Ebro.

Conques Internes de Catalunya

Interconnexió de conques.
Dessalatge en la conca del Tordera.
Depuradora del Prat de Llobregat i reutilització.
Depuradora de Besós.
Canalització del riu Llobregat.
Desaigüe del riu Francolí al port de Tarragona.
Canalització de la riera d’Arenys de Munt.
Soterrament de les rieres de Tiana i Miquel Matas.
Soterrament de la riera de Teia.
Canalització dels trams urbans de les rieres de Sant

Domènec, Gavarra i Buscarons i del torrent de Can Figue-
rola (Canet de Mar).

Connexió CAT-Abrera.
Plantes de dessalatge en l’àmbit territorial de la Costa

Brava i de la Costa Daurada.
Xàrcia d’abastiment de la Llosa del Cavall.

Balears

Aprofitament dels recursos hidràulics de la serra de
Tramuntana.

Artèries de conducció i depòsit regulador per a l’a-
bastiment d’aigua a Calvià i Andratx.

Abastiment a la zona de Palma de Mallorca.
Ampliació de la dessaladora de la badia de Palma.

”Fase II”.
Dessaladores a Mallorca.
Dessalinitzadora de Menorca.
Ampliació de la dessaladora de la badia de Palma.

(Línies 8, 9 i depòsit).
Artèries generals de la dessalinitzadora a les xàrcies

de distribució. Eivissa.
Dessaladora d’Eivissa (Santa Eulàlia).
Ampliació de la dessaladora de Formentera i adap-

tació abocament.
Dessaladora de Formentera: artèries generals. Con-

ducció a xàrcies de distribució.
Ampliació i remodelació de la Depuradora de Palma I.
Ampliació de l’EDAR de Palma I i tractament de fangs.
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EDAR de Lluchmayor i emissari.
Condicionament i millora de llits.
Actuacions del Pla Hidrologicoforestal. Protecció i

regeneració d’enclavaments naturals.
Xàrcia bàsica de control d’aigües subterrànies.

Las Palmas

Presa de Salto del Perro.
Regulació de la xàrcia de transvasament insular a

Gran Canaria.
Presa de Los Palos.
Increments de recursos en el nord de Gran Canaria.
Terminació de túnels i obres accessòries exteriors del

transvasament de les preses del sud (Trasvasur).
Pla de basses de Medianías, 2a fase.
Ampliació de la dessaladora Lanzarote IV.
Dessalatge d’aigua de mar a Fuerteventura.
IDAM Las Palmas IV.
Xàrcia arterial d’abastiment a Las Palmas de Gran

Canaria.
IDAM de Telde.
Dessaladora d’aigua de mar de Las Palmas-Telde.
Dessaladora de Puerto del Rosario (1a i 2a fase).
Millora de les conduccions Puerto del Rosario-Gran

Tarajal i Corralejo i Tuineje-La Lajita.
Depòsits reguladors a Finmaparte i Tiscamanita.
IDAM de Telde, 2a fase.
IDAM de Mogán i San Bartomé, 2a fase.
Millora i ampliació de la dessaladora Las Palmas III.
Ampliació de l’estació dessaladora d’aigua de mar

de Guía (2a fase).
Bassa de regulació de l’abastiment de Medianías.
IDAM Galdar-Agaete, 2a fase.
Regulació de la dessaladora d’Arrecife.
Xàrcies d’adducció i depòsits a Medianías.
Conducció Maneje-Arrieta-Magüez.
Dessaladora de San Bartomé i Mogán.
Dessaladora d’Arucas-Moya (2a fase).
Potabilitzadora a San Nicolás de Tolentino.
Sanejament, depuració i reutilització d’aigües a Corra-

lejo, Gran Tarajal i Puerto del Rosario.
Ampliació de l’EDAR de Las Palmas.
EDAR de Tías.
Millora del sanejament i depuració de Las Palmas

de Gran Canaria.
Tractament terciari, Barranco Seco, 2a fase.
Millora de sanejament. EDAR de Tamaraceite.
Millora del sanejament i depuració en el nord de Gran

Canaria.
Sistema insular de depuració i reutilització d’aigües

residuals (Fuerteventura).
Estacions depuradores d’aigües residuals del sector

sud de Gran Canaria.
Conducció per a la reutilització d’aigües depurades

de Las Palmas-Norte.
Millora qualitat d’aigües depurades i xàrcies en el nord

de Gran Canaria.
Millora del sistema de depuració de Telde.
Depuració i reutilització en l’illa de Lanzarote.
Tractament terciari, Hoya del Pozo.
Dessaladora de Janubio de 10.000 m/dia, 1a fase.
Depuració d’aigües residuals del sector nord-oest de

Lanzarote.
Sistema de sanejament, depuració i reutilització

d’Arrecife, La Caleta del Sebo, Orzola, El Golfo i Playa
Quemada.

Santa Cruz de Tenerife

Embassament de La Viña.
Sistema hidràulic de La Viña. Embassament de Las

Rosas.

Sistema hidràulic insular (El Hierro).
Sistema hidràulic de La Viña, 2a fase.
Conduccions en els barrancs de Las Angustias. Zona

de reg de la vall d’Aridane.
Infraestructura hidràulica de La Gomera (Orone I i III).
Sistema hidràulic de La Viña, canal d’enllaç de la lla-

cuna de Barlovento amb Garafía.
Embassament de Cumbrecita-El Paso a l’illa de La

Palma.
Sistema hidràulic de La Viña, transvasament d’aigües

de la vessant est a l’oest.
Bassa de Bediesta.
Transvasament Teno-Adeje.
Estació dessaladora d’aigua de mar de l’oest (Tene-

rife).
Adducció general de l’abastiment urbà del nord-est

de Tenerife.
EDAM de Santa Cruz de Tenerife, 2a fase.
Millora de l’abastiment urbà a l’illa de La Gomera.
Ampliació de l’abastiment general de l’illa d’El Hierro.
Estacions dessaladoras d’aigües salobres en el nord

i oest de Tenerife.
Remodelació de l’embassament de Los Campitos amb

aprofitament de vessaments del barranc de Santos.
Adducció general de l’abastiment urbà d’El Valle de

la Orotava.
Dessaladora de la Playa de las Américas, 2a fase.
Adducció general de l’abastiment urbà d’El Valle de

Güimar.
Dessaladora de Granadilla.
Abastiment a l’àrea metropolitana de La Laguna.
Dessaladora d’aigua de mar de Santa Cruz de Tene-

rife.
Captació d’aigua subterrània per a l’abastiment urbà

de l’illa de La Gomera (Orone II).
Depòsit de capçalera per a l’abastiment de Santa Cruz

de Tenerife.
Co�ectors generals de sanejament d’El Valle de la

Orotava.
Reutilització de les aigües depurades de l’EDAR Ade-

je-Arona.
Sistema de reutilització d’aigües a l’illa de La Palma.
Sanejament i depuració a l’illa de La Palma.
Sistema de depuració i reutilització d’aigües residuals

de Granadilla.
Sistema de depuració d’Adeje-Arona, 2a fase.
Depuració i reutilització a Arona este i San Miguel.
Millora i ampliació de l’EDAR de Santa Cruz de Tene-

rife.
Sistema de depuració i reutilització d’aigües residuals

del nord-oest de Tenerife.
Sistema de depuració d’aigües residuals del nord-est

de Tenerife, 2a fase.
Sistema de depuració i reutilització d’aigües residuals

de l’oest de Tenerife.
Sistema de depuració d’aigües residuals d’Arona i San

Miguel, 2a fase.
Depòsits reguladors per a reutilització d’aigües a Guía

d’Isora i Santiago del Teide.
Sistema de depuració d’aigües residuals de la comar-

ca d’Acentejo.
Infraestructura de canalització i defensa de La Gomera.

Servicis centrals

Programa de control i seguiment de la qualitat de
les aigües.

Xàrcia d’estacions foronòmiques.


