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 20785 REIAL DECRET LLEI 15/2005, de 16 de desem-
bre, de mesures urgents per a la regulació de 
les transaccions de drets a l’aprofitament d’ai-
gua. («BOE» 301, de 17-12-2005.)

I

Després del passat any hidrològic 2004-2005, en què 
les precipitacions van ser les més baixes de tota la sèrie 
registrada, l’inici de l’any hidrològic 2005-2006 presen-
tava una situació de partida crítica pel que fa a les reser-
ves d’aigües superficials embassades.

La situació de les reserves per a usos consumptius, a 
l’inici de l’any hidrològic, s’elevava a 12.257 hectòmetres 
cúbics, quantitat que representa el 34% sobre la capacitat 
d’emmagatzematge.

Esta situació suposa una disminució de més de vint 
punts percentuals sobre la situació d’inici de l’anterior 
any, dotze sobre la mitjana dels últims cinc anys i nou 
sobre la mitjana dels últims deu anys.

Les precipitacions que s’han produït en el present any 
hidrològic són semblants, en quantitat, a la mitjana histò-
rica. No obstant això, la dada més representativa de la 
situació actual és la precipitació mitjana anual dels últims 
dotze mesos, que ha sigut de 462,7 mm. A pesar de les 
pluges de les últimes setmanes, encara s’està lluny de la 
precipitació mitjana anual per al mateix període, que és 
de 669 mm. És a dir, hi ha encara un pronunciat dèficit de 
precipitacions, ja que s’està més d’un 30% per davall de la 
situació de normalitat.

A pesar que les precipitacions caigudes durant els 
mesos d’octubre i novembre han pal·liat un poc la situa-
ció existent, no obstant això, d’acord amb les estadísti-
ques de precipitacions, en els pròxims mesos difícilment 
seran tan abundants per a recuperar el dèficit acumulat, 
per la qual cosa durant el present any hidrològic és previ-
sible que la pròxima campanya de reg no podrà ser nor-
mal, circumstància que es pot també estendre a alguns 
abastiments de poblacions.

Davant d’esta situació, es fa imprescindible en la data 
actual permetre que siga una realitat la possibilitat de dur 
a terme transaccions de drets de l’ús de l’aigua. Encara 
que el volum de transaccions previst no és molt elevat, la 
seua importància pot convertir-se en crítica davant de la 
crònica insuficiència de recursos que han patit en els 
últims mesos les zones potencialment receptores de les 
transaccions.

Amb la legislació actualment vigent les transaccions 
que poden dur-se a terme resulten insuficients; per això, 
resulta crucial obrir la possibilitat que les transaccions 
puguen ser dutes a terme pels titulars de drets a l’ús d’ai-
gua de les Zones Regables d’Interés Nacional, ja que els 
cabals de què disfruten s’acosten al 80% de la totalitat 
dels recursos superficials existents.

Al mateix temps, i ja que les zones potencialment 
cedents i cessionàries estan situades en àrees geogràfi-
ques pertanyents a àmbits diferents de planificació hidro-
lògica, resulta essencial que les transaccions puguen 
realitzar-se a través de les infraestructures de connexió 
interconques, ja que, en cas contrari, els costos de trans-
port de l’aigua les farien econòmicament inviables.

La urgència en l’aprovació d’estes mesures ve deter-
minada per un conjunt de factors, els dos primers dels 
quals estan relacionats amb les conques potencialment 
receptores de l’aigua i el tercer, amb les conques 
cedents.

Quant a les conques receptores –fonamentalment, la 
conca del Segura–, es plantegen dos tipus de necessitats: 
en primer lloc, la urgència d’alleujar l’estrés hídric de 
determinats cultius llenyosos, en concret els cítrics, la 
necessitat d’aigua dels quals és crucial en este precís 
moment per raons biològiques, necessitat que es veu 

agreujada per la insuficient aportació d’aigua de l’any 
hidrològic passat, i que no podrà ser remeiada acudint als 
recursos ordinaris que provenen de la capçalera del Tajo a 
través de l’aqüeducte Tajo-Segura. Però a este primer ele-
ment, vinculat al regadiu, s’unix una altra insuficiència en 
un ús d’encara major importància: l’abastiment de pobla-
cions; en concret, l’àrea de la mancomunitat de municipis 
servits per mitjà dels recursos del Taibilla, la situació del 
qual presenta uns perfils tan ajustats que fa imprescindi-
ble comptar amb una mínima reserva d’aigua davant de 
l’eventualitat que les precipitacions en l’inici de l’hivern 
es reduïsquen novament, la qual cosa entra dins del que 
és previsible.

Pel que fa a les conques cedents, la raó de la urgència 
es deriva del caràcter irreversible de la decisió que adop-
ten els usuaris de l’aigua, decisió que han de prendre en 
estes dates, ja que ens trobem en plena època de sembra 
i naixença de les llavors que donaran lloc als cultius agrí-
coles d’estes zones.

Queda clar, per tant, per les raons apuntades, que l’ai-
gua és extraordinàriament necessària, i que ho és en este 
precís moment, ja que l’ajornament de la decisió faria 
inútils les mesures contingudes en el projecte en el prò-
xim futur.

II

El projecte de reial decret-llei té com a objecte regular 
determinats aspectes relacionats amb les transaccions de 
drets a l’aprofitament d’aigua, a fi de promoure i facilitar 
la seua realització. S’integra la norma en el conjunt de 
mesures destinades a combatre la intensa sequera que 
hem patim durant l’anterior any hidrològic, i els efectes 
de la qual, a pesar de les precipitacions de les últimes 
setmanes, es mantenen amb extrema gravetat.

Essencialment, es tracta de dos mesures concretes el 
contingut i abast de les quals s’exposa a continuació.

La primera mesura s’incorpora en l’article 2 del pro-
jecte. Té com a objecte habilitar els titulars de drets a l’ús 
d’aigua pertanyents a les zones regables d’iniciativa 
pública per a la realització dels contractes de cessió de 
drets d’ús d’aigua a què es referix l’article 67.1 del text 
refós de la Llei d’Aigües.

La redacció de l’esmentat article determina la possibi-
litat d’atorgar els contractes de cessió als «concessionaris 
i altres titulars d’algun dret a l’ús privatiu de les aigües». 
El Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel 
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, dictat en desplegament 
de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües, cenyix, en l’arti-
cle 343.2 «als concessionaris d’aigües superficials i sub-
terrànies i els titulars d’aprofitaments temporals d’aigües 
privades inscrits en el Registre d’Aigües conforme a les 
disposicions transitòries segona i tercera del text refós de 
la Llei d’Aigües» la possibilitat de realitzar els dits contrac-
tes. Per tant, i atés que els títols que posseïxen els usuaris 
de les zones regables d’iniciativa pública no poden enqua-
drar-se estrictament –ja que es tracta d’un títol adminis-
tratiu «sui generis» derivat de la legislació sobre reforma 
i desenvolupament agrari– en cap de les dos categories 
que menciona el Reglament, és necessari especificar 
l’àmbit d’aplicació de l’article 67.1 del text refós de la Llei 
d’Aigües, a fi d’habilitar els dits titulars per a ser part en 
els contractes de cessió, tant en qualitat de cedents com 
de cessionaris.

En concordança amb tot el que s’ha dit, i ja que s’en-
tén equivalent el títol referit a la concessió, es declara el 
caràcter inscriptible dels dits títols.

La segona mesura, continguda en l’article 3 del pro-
jecte, establix que les infraestructures de connexió inter-
conques entre l’embassament del Negratín i el de Cuevas 
de Almanzora, així com l’aqüeducte Tajo-Segura, podran 
ser utilitzades per a les transaccions regulades en els arti-
cles 67 a 70 del text refós de la Llei d’Aigües.
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L’article 72 del text refós de la Llei d’Aigües establix 
que l’ús de les infraestructures de connexió interconques, 
per a totes les transaccions regulades en la secció, es limi-
tarà als supòsits en què el Pla Hidrològic Nacional o les 
lleis reguladores de cada transvasament així ho preve-
gen. Com que no hi ha la dita previsió, cal que una norma 
amb rang legal conferisca la cobertura precisa a la utilitza-
ció de les infraestructures de connexió interconques men-
cionades en el projecte.

La disposició addicional primera té com a objecte 
estendre l’aplicació de les previsions de l’article 2 del pro-
jecte a dos àmbits territorials, la regulació de la qual està 
continguda en lleis especials (les zones servides amb l’ai-
gua procedent de l’aqüeducte Tajo-Segura i la Mancomu-
nitat dels Canals del Taibilla).

La disposició addicional segona inclou la declaració 
d’urgent necessitat d’ocupació d’un conjunt d’actuacions 
vinculades amb la lluita contra la sequera, que es detallen 
en l’annex.

La disposició addicional tercera regula la forma de 
computar les transaccions efectuades a les conques 
receptores de l’aqüeducte Tajo-Segura.

La disposició addicional quarta establix el procedi-
ment d’autorització i els informes preceptius en les tran-
saccions que utilitzen infraestructures de connexió inter-
conques.

Finalment, el projecte té un abast temporal limitat, 
d’acord amb el seu caràcter de norma conjuntural desti-
nada a combatre els efectes de la sequera.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en 
l’article 86 de la Constitució, a proposta de la ministra de 
Medi Ambient i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la seua reunió del dia 16 de desembre 
del 2005,

D I S P O S E :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Este reial decret-llei té com a objecte l’establiment de 
mesures urgents per a la regulació de les transaccions de 
drets a l’aprofitament d’aigua, a fi de combatre els efectes 
de la sequera.

Article 2. Contractes de cessió de drets a l’ús d’aigua.

1. Els titulars de drets a l’ús d’aigua adscrits a les 
zones regables d’iniciativa pública, les dotacions brutes 
màximes dels quals figuren en els Plans Hidrològics de 
Conca podran, amb un informe previ del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, realitzar els contractes de 
cessió a què es referix l’article 67.1 del text refós de la Llei 
d’Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 
de juliol, sense perjuí de les formalitats exigides en l’arti-
cle 68.2.

2. Els títols jurídics de drets a l’ús d’aigua a què es 
referix el paràgraf anterior es consideraran inclosos en 
l’àmbit de l’article 190 a) del Reglament del Domini Públic 
Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, a 
l’efecte d’inscriure’ls en el Registre d’Aigües.

3. Els títols jurídics, en virtut dels quals cada part 
haja adquirit el dret a l’ús de l’aigua objecte del contracte, 
hauran d’estar degudament inscrits en el Registre d’Ai-
gües. En cas de no estar-ho, haurà d’instar-se la seua ins-
cripció prèviament o simultàniament a la sol·licitud d’au-
torització del contracte davant de l’òrgan competent.

L’òrgan competent per a la inscripció qualificarà el títol 
presentat pel sol·licitant. En el cas que el títol aportat es 
trobe inclòs entre els supòsits a què es referixen l’apar-
tat 1 d’este article i la disposició addicional primera, s’es-
tendrà una inscripció provisional, només a l’efecte de 
l’autorització, si és el cas, del contracte de cessió. La ins-

cripció definitiva es tramitarà d’acord amb el que preveu 
el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel 
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril.

Article 3. Utilització d’infraestructures de connexió inter-
conques.

1. Les infraestructures de connexió interconques 
existents entre l’embassament del Negratín i el de Cuevas 
de Almanzora, així com l’aqüeducte Tajo-Segura, podran 
ser utilitzades per als contractes de cessió de drets regu-
lats en els articles 67 a 70 del text refós de la Llei d’Aigües, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 
La utilització de les infraestructures per a estes transacci-
ons se subordina als fins prioritaris fixats en les respecti-
ves normes reguladores de les transferències.

2. Sense perjuí del que disposa l’article 69.3 del text 
refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret Legisla-
tiu 1/2001, de 20 de juliol, el règim economicofinancer 
aplicable a estes transaccions serà l’establit en les normes 
singulars que regulen el règim d’explotació de les infraes-
tructures corresponents.

Disposició addicional primera. Altres drets d’aprofita-
ment d’aigua derivats de lleis especials.

1. Es consideraran inclosos en l’àmbit d’aplicació de 
l’article 2 d’este reial decret-llei els drets a l’aprofitament 
d’aigua que pogueren derivar-se dels volums assenyalats 
en la disposició addicional primera de la Llei 52/1980, 
de 16 d’octubre, de règim econòmic d’explotació de 
l’aqüeducte Tajo-Segura, amb subjecció als termes, les 
condicions i les limitacions establides en la dita norma i 
en les restants disposicions reguladores del transvasa-
ment i, en particular, als acords que adopte la Comissió 
Central d’Explotació de l’aqüeducte i, si és el cas, el Con-
sell de Ministres, pel que fa a les decisions concretes de 
transvasament.

2. Es consideraran així mateix inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de l’article 2 d’este reial decret-llei els drets a 
l’aprofitament d’aigua derivats de la Llei de 27 d’abril de 
1946, per la qual es reorganitza la Mancomunitat dels 
Canals del Taibilla, en els termes i les condicions establi-
des en la dita norma i en la restant legislació aplicable.

Disposició addicional segona. Declaració d’urgent 
necessitat d’ocupació.

Es declara la urgent necessitat de l’ocupació dels ter-
renys afectats per les actuacions que se citen en l’annex.

Disposició addicional tercera. Còmput dels volums 
objecte de transacció a les conques receptores de 
l’aqüeducte Tajo-Segura.

Els volums d’aigua que, en virtut d’este reial decret-llei, 
siguen objecte de transferència a les conques receptores 
de l’aqüeducte Tajo-Segura, es computaran com a volums 
transvasats amb caràcter general i, en particular, per al 
còmput del límit dels 240 hectòmetres cúbics establit en 
la disposició addicional tercera de la llei 10/2001, de 5 de 
juliol, del Pla Hidrològic Nacional.

Disposició addicional quarta. Autorització de les tran-
saccions interconques.

Les transaccions que impliquen la utilització d’infraes-
tructures de connexió interconques hauran de ser autorit-
zades per la Direcció General de l’Aigua, amb un informe 
previ dels organismes de conca afectats i de les altres 
entitats que hagen d’informar d’acord amb l’article 68.2 
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del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Així mateix, en el termini previst en l’esmentat article, 
la Direcció General de l’Aigua podrà exercir el dret d’ad-
quisició preferent regulat en l’article 68.3.

Disposició final primera. Desplegament normatiu.

Es faculta el ministre de Medi Ambient per a dictar les 
disposicions necessàries per al desplegament i l’execució 
d’este reial decret-llei.

Disposició final segona. Suspensió temporal d’eficàcia.

Durant la vigència d’este reial decret-llei, quedarà 
sense efecte, pel que fa a la utilització de les infraestructu-
res de connexió interconques i els contractes de cessió de 
drets a l’aprofitament d’aigua a què es referix l’article 3.1, 
el primer incís de l’article 72 del text refós de la Llei d’Ai-
gües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de 
juliol.

Disposició final tercera. Vigència.

El present reial decret-llei estarà en vigor des del 
mateix dia de la publicació en el «Boletín Oficial del 
Estado» fins al 30 de novembre de 2006.

Madrid, 16 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La presidenta del Govern en funcions,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX

Relació d’actuacions per a les quals este Reial Decret-Llei 
declara la urgent ocupació dels terrenys afectats

Abastiment als Municipis Costaners de l’Extrem Occi-
dental d’Astúries.

Abastiment d’Aigua a Lugo.
Millora d’Abastiment als Municipis de Bierzo.
Ampliació i Millora de l’Abastiment a la Mancomunitat 

del Girasol-anillo Permimetral de Tarancón.
Ampliació i Millora de l’Abastiment a Poblacions de la 

Sabra Este (Toledo).
Abastiment al Campo de Montiel des de l’embassa-

ment de la Cabezuela.
Conducció Torre Abraham a l’Embassament de Gaset.
Dessalatge i obres complementàries per al Campo de 

Dalias (Almeria).
Dessaladora en el Baix Almanzora. Nova Dessaladora 

del Baix Almanzora (Almeria).
Dessalatge i obres complementàries per al ponent 

Almeriense. Dessalinitzadora d’aigua salobre d’Adra 
(Almeria).

Actuacions complementàries de reutilització d’aigües 
residuals en el Campo de Dalias (Almeria).

Interconnexió Carboneras-Cuevas de Almanzora. Con-
ducció de la dessaladora de Carboneras al Valle de Alman-
zora (Almeria). (Connexió Presa Cuevas de Almanzora-po-
nent Almeriense, Sector Nord.)

Projecte de connexió de la conducció Beninar-Agua-
dulce amb els regs de la Vega de Adra (Almeria). (Millora 
de les infraestructures hidràuliques dels regs de la zona 
de ponent d’Adra.)

Reutilització d’aigües residuals a la Costa del Sol Occi-
dental (Màlaga).

Reutilització d’aigües residuals a la ciutat de Màlaga.
Planta dessaladora per a garantir els regadius del 

Transvasament Tajo-Segura.

Nova dessaladora d’Águilas/Guadalentín. Ampliació 
de la dessaladora d’Águilas. (Planta dessaladora per a reg 
a Múrcia.)

Ampliació de l’estació dessaladora d’aigües salobres 
del Mojón i els seus col·lectors (Múrcia).

Modernització de les infraestructures hidràuliques 
dels regadius de la Vega Alta. Ojós-Contraparada.

Interceptors d’aigües pluvials dels barris nord i oest 
de Cartagena (Múrcia).

Dessalatge i obres complementàries per a la Marina 
Alta. Terme Municipal de Dénia (Alacant).

Dessalatge i obres complementàries per a la Marina 
Alta. Terme Municipal del Campello (Alacant).

Desenvolupament de programes d’aigües subterrà-
nies i dessalatge per a abastiments i regadius a Castelló.

Obres de regulació per a recàrrega dels excedents 
hivernals del riu Belcaire (Castelló).

Reforç del sistema d’abastiment de l’àrea metropoli-
tana de València.

Reforç del sistema d’abastiment del Camp de 
Morvedre. Dessaladora de Sagunt (València).

Laminació i millora del drenatge de la Conca de la 
Rambla Gallinera (València).

Prevenció contra avingudes del Barranc de Benimodo 
(València).

Abastiment a Alcanyís, Calanda, Torrecilla, Valde-
algorfa i Castelserás (Terol). 

 21099 LLEI ORGÀNICA 6/2005, de 22 de desembre, 
per la qual s’autoritza la ratificació per Espanya 
del Tractat d’Adhesió a la Unió Europea de la 
República de Bulgària i de la República de 
Romania. («BOE» 306, de 23-12-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

orgànica següent i jo la sancione. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb la firma a Luxemburg el 25 d’abril de 2005, del 
Tractat d’Adhesió de la República de Bulgària i de la Repú-
blica de Romania a la Unió Europea, culmina un procés 
negociador, iniciat l’any 2000, per a la integració dels dits 
països a la Unió Europea.

De conformitat amb el que preveu l’article 93 de la 
Constitució, és necessari que la prestació del consenti-
ment de l’Estat per a ratificar el mencionat Tractat d’Adhe-
sió siga autoritzada mitjançant una Llei Orgànica, tal com 
va ocórrer amb motiu de l’adhesió de la República Txeca, 
la República d’Estònia, la República de Xipre, la República 
de Letònia, la República de Lituània, la República 
d’Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, 
la República d’Eslovènia i la República Eslovaca a la Unió 
Europea.

Article únic. Autorització per a la ratificació.

S’autoritza la ratificació pel Regne d’Espanya del Trac-
tat fet a Luxemburg, el 25 d’abril de 2005, d’Adhesió a la 
Unió Europea de la República de Bulgària i de la Repú-
blica de Romania.


