
Suplement núm. 9 Any 1987 77

17801 LLEI 14/1987, de 30 de juliol, sobre declaració 
d’interès general de l’Estat de les obres neces-
sàries per al subministrament d’aigua per a 
consum urbà i industrial a la zona de Sagunt. 
(«BOE» 182, de 31-7-1987.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

La reconversió industrial del sector siderúrgic ha supo-
sat per a Sagunt i la seva zona d’influència una gran reduc-
ció del seu índex d’ocupació i producció, cosa que va por-
tar el Govern, en ús de les facultats que li confereix la Llei 
152/1963, de 2 de desembre, a declarar l’àrea de Sagunt 
com a zona de localització industrial i industrial agroali-
mentària preferent, en virtut dels reials decrets 2715/1983  
i 2748/1983, tots dos de 28 de setembre, respectivament.

Per al desenvolupament adequat de les indústries a 
l’àrea de Sagunt és necessari subministrar nous cabals 
d’aigua, inexistents a la mateixa zona, i això exigeix l’exe-
cució de les obres d’infraestructura necessàries, que en 
permetin la portada i conducció des de llocs de fora 
d’aquesta.

La regulació de l’embassament de Contreras, al riu 
Cabriel, afluent del riu Xúquer, i del domini de l’Estat, per-
met l’alliberament de cabals suficients per reservar un 
metre cúbic per segon, amb destinació al consum urbà i 
industrial en aquesta zona.

L’interès general de les obres necessàries per submi-
nistrar a l’àrea de Sagunt les aigües necessàries que per-
metin el seu desenvolupament industrial adequat deriva 
de la naturalesa de la reconversió del sector siderúrgic 
com d’interès general de la Nació. D’altra banda, la Llei 
d’aigües de 2 d’agost de 1985, a l’article 44, estableix que 
les obres públiques de caràcter hidràulic que siguin d’in-
terès general han de ser aprovades per llei i incorporades 
al Pla hidrològic nacional.

Les obres d’infraestructura per a la conducció dels 
cabals són les compreses únicament des del canal Xúquer-
Túria fins a Sagunt, atès que des del riu Xúquer fins al riu 
Túria les aigües han de ser conduïdes pel canal Xúquer-
Túria, actualment en explotació.

Finalment, a falta de Pla hidrològic, és procedent 
establir la reserva de cabals amb càrrec a la qual s’han 
d’atorgar, al seu moment, les corresponents concessi-
ons.

Article 1

Es declaren d’interès general de l’Estat les obres 
necessàries per a la conducció del cabal d’un metre cúbic 
per segon, des del canal Xúquer-Túria fins al barranc de 
Puzol, a la província de València, que queden incorpora-
des al Pla general d’obres públiques, com a obres d’infra-
estructura de recursos hidràulics, i, al seu moment, al Pla 
hidrològic nacional.

Article 2

Es reserva a favor de la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer un cabal d’un metre cúbic per segon, procedent 
de la regulació de l’embassament de Contreras, al riu 
Cabriel, amb destinació al consum urbà i industrial a l’àrea 
de Sagunt.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

compleixin aquesta Llei i que la facin Complir.

Palma de Mallorca, 30 de juliol de 1987.

JUAN CARLOS R.
  El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


