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1074 LLEI 9/1996, de 15 de gener, per la qual s’adop-
ten mesures extraordinàries, excepcionals i 
urgents en matèria de proveïments hidràulics 
com a conseqüència de la persistència de la 
sequera. («BOE» 15, de 17-1-1996.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La sequera que afecta de manera continuada des de 
finals de 1991 gran part d’Espanya, especialment les regi-
ons meridionals i centrals i els arxipèlags, ha assolit 
aquest any hidrològic 1994/1995 extrems d’una gravetat 
inusitada; en àmplies extensions d’aquestes regions, les 
precipitacions que hi ha hagut fins al moment han estat 
de prop de 200 mil·límetres -el límit de pluviositat que 
defineix el desert-, davant d’una precipitació que en un 
any normal és superior a 500 mil·límetres; els recursos 
hídrics que han produït aquestes precipitacions han oscil-
lat al voltant del 10 per 100 de les aportacions d’un any 
normal a les conques hidrogràfiques corresponents, quan 
fins i tot en els tres anys anteriors de sequera aquests 
recursos havien assolit al voltant del 30 per 100 de l’habi-
tual.

El Govern ha adoptat una sèrie de mesures al seu 
abast des del primer moment en què es va poder apreciar 
la gravetat d’aquesta situació meteorològica; així, a partir 
de principis de 1992 i fins al moment, s’han aprovat dos 
reials decrets que articulen mesures contra la sequera per 
dotar els organismes de conca de les facultats especials 
d’administració dels recursos hidràulics que preveu l’arti-
cle 56 de la Llei d’aigües; així mateix, s’han aprovat cinc 
reials decrets llei d’ajudes econòmiques i socials al sector 
agrícola; a més de tot això, i en coordinació amb les comu-
nitats autònomes, el Govern ha invertit una quantitat de 
l’ordre de 70.000.000.000 de pessetes en infraestructures 
específiques per millorar i assegurar el proveïment de les 
principals ciutats i comarques afectades per la sequera.

Tot i això, la persistència gravíssima de la sequera 
obliga a prendre una altra sèrie important de mesures 
extraordinàries que han de ser empreses amb la màxima 
urgència si no es vol comprometre greument el proveï-
ment el 1996 d’una població pròxima als 10.000.000 d’ha-
bitants.

Per tot això és imperativa l’adopció de les mesures 
excepcionals següents:

Amb caràcter extraordinari i validesa limitada fins al 
30 de setembre de 1996, s’autoritza la reducció temporal i 
provisional del cabal que estableix la Llei 52/1980 per al 
riu Tajo al seu pas per Aranjuez, com a forma de poder 
reduir sense afeccions significatives els desembassa-
ments d’Entrepeñas-Buendía i de garantir un ús més raci-
onal  dels recursos hídrics efectivament existents a la 
conca del Tajo.

Finalment s’articulen determinades mesures excepci-
onals hidrològiques de caràcter transitori per a les trans-
ferències de cabals des del riu Almanzora que van ser pre-
vistes en el Reial decret llei 2/1994.

Aquesta Llei es constitueix, per tant, en l’instrument 
normatiu necessari i adequat per al compliment d’aquests 
objectius i per a l’articulació d’aquestes mesures tan 
importants.

D’altra banda, la necessitat d’assegurar una realització 
més ràpida de les obres previstes, agilitant-ne el procedi-

ment de contractació, fa necessari matisar el que estableix 
l’article 129 de la Llei 13/1995, de contractes de les admi-
nistracions públiques, en matèria de disponibilitat dels 
terrenys necessaris per a les obres, matisació que és pro-
cedent fer extensiva a les altres obres d’infraestructura a 
fi de millorar el ritme d’execució dels programes d’inver-
sions corresponents.

Article 1. Modificació excepcional i transitòria del cabal 
del riu Tajo que estableix la Llei 52/1980.

1. El cabal del riu Tajo que estableix el paràgraf tercer 
de la disposició addicional primera de la Llei 52/1980, de 
16 d’octubre, de règim econòmic de l’explotació de l’aqüe-
ducte Tajo-Segura, es pot reduir fins a 3 metres cúbics per 
segon.

2. El període de vigència de la modificació a què es 
refereix l’apartat anterior comença el dia de la publicació 
del Reial decret llei 6/1995, de 14 de juliol, i finalitza el 30 de 
setembre de 1996, últim dia de l’any hidrològic 1995-1996.

3. Els recursos hídrics que es generin en el sistema 
Entrepeñas-Buendía com a conseqüència del que disposa 
l’apartat 1, els ha d’assignar el Consell de Ministres priori-
tàriament i fonamentalment per al proveïment de poblaci-
ons tenint en compte les necessitats existents, les priori-
tats i urgències, i les previsions per al bienni hidrològic 
següent.

Article 2. Modificació de l’article 109 de la Llei d’aigües.

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 2 de l’article 109 
de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües, amb la redacció 
següent:

«La comissió d’una segona infracció molt greu 
als territoris i moments en què hagi estat declarada 
pel Govern l’aplicació de les mesures que preveu 
l’article 56, pot ser sancionada pel Consell de Minis-
tres a proposta del ministre d’Obres Públiques, 
Transports i Medi Ambient, amb la caducitat de la 
concessió de l’infractor.»

Article 3. Modificació de l’article 63 de la Llei d’aigües.

Es modifica l’article 63 de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, 
d’aigües, que queda redactat de la manera següent:

«Article 63.
1. Les concessions poden ser revisades:
a) Quan de forma comprovada s’hagin modifi-

cat els supòsits determinants del seu atorgament.
b) En casos de força major, a petició del con-

cessionari.
c) Quan ho exigeixi la seva adequació als plans 

hidrològics.
2. Així mateix, les concessions per al proveï-

ment de poblacions i regadius es poden revisar en 
els supòsits en els quals s’acrediti que l’objecte de la 
concessió es pot complir amb una dotació inferior o 
una millora de la tècnica d’utilització del recurs, que 
contribueixi a un estalvi d’aquest.

A aquests efectes, les confederacions hidrogràfi-
ques han de fer auditories i controls de les concessi-
ons, a fi de comprovar l’eficiència de la gestió i utilit-
zació dels recursos hídrics objecte de la concessió.

3. Només en el cas assenyalat a la lletra c) de 
l’apartat 1, el concessionari perjudicat té dret a 
indemnització, de conformitat amb el que disposa la 
legislació general d’expropiació forçosa.

4. La modificació de les condicions concessio-
nals en els supòsits de l’apartat 2 no atorga al con-
cessionari cap dret a compensació econòmica. 
Sense perjudici d’això, es poden establir per regla-
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ment ajudes a favor dels concessionaris per ajustar 
les seves instal·lacions a les noves condicions con-
cessionals.»

Disposició addicional primera.

Modificació dels articles 20, 21 i 34 de la Llei 13/1995, de 
18 de maig, de contractes de les administracions públiques.

Es modifica l’apartat a) de l’article 20 de la Llei 13/1995, 
de 18 de maig, de contractes de les administracions públi-
ques, que queda redactat de la manera següent:

«a) Haver estat condemnades mitjançant sen-
tència ferma per delictes de falsedat o contra la propi-
etat o per delictes de suborn, malversació de cabals 
públics, tràfic d’influències, negociacions prohibides 
als funcionaris, revelació de secrets o ús d’informació 
privilegiada o delictes contra la Hisenda pública.

La prohibició de contractar afecta les persones 
jurídiques que tinguin uns administradors o repre-
sentants, vigent el seu càrrec o representació, en la 
situació esmentada per actuacions realitzades en 
nom o a benefici de les esmentades persones jurídi-
ques o en les quals concorrin les condicions, quali-
tats o relacions que requereixi la corresponent figura 
de delicte pel fet de ser subjecte actiu d’aquest.»

Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 
21 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques, que queda redactat de la 
manera següent:

«1. (.../...) La prohibició de contractar per les 
causes que preveu la lletra a) de l’article anterior, 
l’han d’apreciar de manera automàtica els òrgans de 
contractació. No obstant això, l’abast de la prohibi-
ció s’ha de determinar en el procediment que, de 
conformitat amb el que disposen els apartats 2 i 3 
d’aquest article, s’ha d’instruir necessàriament.»

Se suprimeix de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administraci-
ons públiques, l’expressió «en cas de condemna per sen-
tència ferma», que queda redactat de la manera següent:

«3. (.../...) que preveuen les lletres a) i d) de l’arti-
cle anterior (.../...) .»

Es modifica l’apartat b) del número 4 de l’article 34 de 
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les admi-
nistracions públiques, que queda redactat de la manera 
següent:

«b) Haver iniciat un expedient de quitament i 
espera o de suspensió de pagaments o haver presen-
tat la sol·licitud judicial de fallida o de concurs de cre-
ditors, mentre, si s’escau, no siguin rehabilitats.»

Disposició addicional segona. Agilitació dels expedients 
de contractació.

En la tramitació dels expedients de contractació refe-
rents a obres d’infraestructures hidràuliques i de trans-
ports, es dispensa del requisit previ de disponibilitat dels 
terrenys, que preveu l’article 129 de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, sense perjudici que 
l’ocupació efectiva d’aquells no es realitzi fins que s’hagi 
formalitzat l’acta d’ocupació.

Disposició addicional tercera.

Es modifica el contingut del grup 151 corresponent a 
l’agrupació 15, divisió 1, de l’annex 1 del Reial decret 
legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’apro-
ven les tarifes i la instrucció de l’impost sobre activitats 
econòmiques, que queda redactat de la manera següent:

«Grup 151. Producció, transport i distribució 
d’energia elèctrica.

Epígraf 151.1: producció d’energia hidroelèc-
trica.

Quota de: per cada kW de potència de genera-
dors, 120 pessetes.

Nota: les denominades centrals de «bomba-
ments» per a producció d’energia hidroelèctrica tri-
buten al 50 per 100 de la quota d’aquest epígraf.

Epígraf 151.2: producció d’energia termoelèctrica 
convencional.

Quota de: per cada kW de potència en genera-
dors, 70 pessetes.

Epígraf 151.3: producció d’energia electronu-
clear.

Quota de: per cada kW de potència en genera-
dors, 85 pessetes.

Epígraf 151.4: producció d’energia no especifi-
cada en els epígrafs anteriors, incloent-hi l’energia 
procedent de marees, energia solar, etc.

Quota de: per cada kW de potència en genera-
dors, 120 pessetes.

Nota: no s’inclouen en aquest epígraf les cen-
trals mixtes, és a dir, les que produeixen diverses 
classes d’energia, que es s’han de classificar a l’epí-
graf que correspongui a la seva activitat principal.

Epígraf 151.5: transport i distribució d’energia 
elèctrica.

Quota de: per cada kW de potència contractada:
Quota mínima municipal: 7 pessetes.
Quota provincial: 11 pessetes.
Quota nacional: 11 pessetes.
Notes comunes al grup 151:
1a Per determinar la potència dels generadors, 

tractant-se de corrent altern, s’ha de tenir en compte 
el factor de potència mesurat a la central i, si no, el 
valor cosinus de a = 0,8.

2a Si es tracta de centrals hidràuliques o tèr-
miques, el nombre de quilowatts subjectes a tribu-
tació és la suma de les potències dels generadors 
elèctrics, sense incloure-hi els de reserva; però si 
la potència que poden subministrar les turbines o 
els motors tèrmics és inferior, la quota s’ha de 
fixar d’acord amb la potència que poden produir 
les turbines o els motors que accionen els genera-
dors.

3a A les centrals hidroelèctriques que disposin 
d’una tèrmica com a reserva o adquireixin energia 
d’un altre fabricant amb el mateix fi, coincidint aquesta 
utilització amb períodes d’estiatge, avingudes o ava-
ries de la hidràulica que signifiquin una disminució en 
el rendiment normal d’aquesta, i sempre que la potèn-
cia total utilitzada, suma de la d’origen hidràulic i 
reserva, sigui igual o inferior a la declarada, la de 
reserva no s’ha de considerar. En el cas que sigui supe-
rior, la diferència està subjecta a tributació.

4a La potència elèctrica destinada en la central 
a força motriu no tributa.

5a Als efectes de l’aplicació de l’epígraf 151.5, els 
quilowatts contractats s’han de prendre en el punt de 
lliurament, segons contracte, al consumidor final.»

Disposició transitòria única.

Amb efectes fins al 31 de desembre de 1996, s’auto-
ritza una transferència anual de fins a 10 hectòmetres 
cúbics d’aigua des de l’embassament d’Almanzora, a la 
conca hidrogràfica del sud, fins als regadius meridionals 
de la conca hidrogràfica del Segura.
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Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei, i 
expressament el Reial decret llei 6/1995, de 14 de juliol, 
així com el Reial decret 1589/1992, de 23 de desembre, pel 
qual es dicten les normes per a les reduccions correspo-
nents a la producció d’energia elèctrica.

Disposició final primera.

Es faculta el ministre d’Obres Públiques, Transports i 
Medi Ambient per dictar les disposicions i arbitrar les 
mesures necessàries per al desplegament d’aquesta Llei.

Disposició final segona.

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la publica-
ció 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.

Madrid, 15 de gener de 1996.

JUAN CARLOS R.  

  El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


