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 Antofil·lita. 77536-67-5 Industrial.

 Amosita. 12172-73-5 Industrial.

 Crocidolita. 12001-28-4 Industrial.

 Tremolita. 77536-68-6 Industrial.

12. A les tres columnes que segueixen la inscripció «Terfenils policlorats» s’inclouen les inscripcions següents:

Tetraetil de plom. 78-00-2 Industrial.

Tetrametil de plom. 75-74-1 Industrial.

13. A la segona columna de la inscripció «2,4,5-T», se substitueix «93-76-5» per «93.76-5*»; a la segona columna de 
la inscripció «Dinoseb i sals de dinoseb», se substitueix «88-85-7» per «88-85-7*»; a la segona columna de la inscripció 
«Pentaclorofenol», se substitueix «87-86-5» per «87-86-5*», i s’insereix la nota següent al peu de pàgina al final de l’an-
nex III:

* Només hi figuren els números dels compostos mare del CAS. Per obtenir una llista d’altres números pertinents del CAS, es pot acudir al 
document d’orientació per a l’adopció de decisions pertinents.

 Les presents esmenes van entrar en vigor de manera 
general i per a Espanya l’1 de febrer de 2005, excepte les 
que contenen els apartats a) i b) del paràgraf 1, que van 
entrar en vigor l’1 de gener de 2006, de conformitat amb 
el que estableix el paràgraf 5 c) de l’article 22 del Con-
veni.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 26 de setembre de 2007.–El secretari general 

tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, 
Francisco Fernández Fábregas. 

CAP DE L’ESTAT
 17489 REIAL DECRET LLEI 9/2007, de 5 d’octubre, pel 

qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els 
efectes produïts per la sequera en determina-
des conques hidrogràfiques. («BOE» 240, 
de 6-10-2007.)

Les condicions climàtiques adverses han donat com a 
resultat que algunes conques hidrogràfiques tinguin acu-
sats problemes per al subministrament d’aigua, tant per 
als proveïments a les poblacions, com per a les explotaci-
ons agrícoles i ramaderes, per la qual cosa és necessari 
adoptar determinades mesures extraordinàries i de 
necessitat urgent per pal·liar els efectes de la sequera.

L’any hidrològic 2004/2005 va ser per a una gran part 
de l’Espanya peninsular el més sec d’una sèrie històrica 
de més de 100 anys. L’any hidrològic 2005/2006 va ser un 
any amb més precipitacions que l’anterior encara que 
també sec (un 16% per sota de la situació de normalitat). 
El present any hidrològic, encara que ha tingut una pluja 
en nivells normals, no ha estat suficient per solucionar el 
dèficit acumulat els dos anys anteriors en algunes con-
ques amb situació de reserves dels sistemes situades per 
sota de la mitjana dels últims cinc anys en el cas dels des-
tinats a usos de consum.

Per tot això, és convenient concedir un any més 
l’exempció de les exaccions relatives a la disponibilitat 
d’aigua per a reg, i afegir-hi la mateixa mesura per a la 
dels proveïments afectats per l’escassetat de recursos. 
L’agreujament de la situació ha obligat a fer en la capça-
lera del Tajo una reserva estratègica per la Mancomunitat 
dels Canals del Taibilla, mitjançant contractes de cessió de 
drets d’aigua, que ha originat un desequilibri pressupos-

tari imprevist i important en les operacions comercials. 
Consegüentment és necessari restablir-ne la normalitat 
econòmica mitjançant les exempcions de les exaccions 
corresponents a les despeses fixes i variables de funcio-
nament de la tarifa de conducció de les aigües, correspo-
nents a l’any 2007.

Finalment, i en relació amb el parc nacional de Las 
Tablas de Daimiel, ateses les circumstàncies excepcionals 
en què es troba i el baix aprofitament que han possibilitat 
aquestes circumstàncies sobre els recursos transvasats, 
es fa necessari concedir, així mateix, l’exempció de les 
exaccions corresponents a les despeses fixes i variables 
de funcionament de la tarifa de conducció de les aigües, 
corresponents a l’any 2007.

Els mateixos motius aconsellen la pròrroga del Reial 
decret Llei 15/2005, de 16 de desembre, de mesures 
urgents per a la regulació de les transaccions de drets 
d’aprofitament d’aigües, atès que s’ha revelat com un 
instrument útil per a la reassignació voluntària de drets 
d’aigua. També es prorroga la vigència dels reials decrets 
1265/2005, de 21 d’octubre, i 1419/2005, de 25 de novem-
bre, pels quals es van adoptar mesures administratives 
excepcionals per a la gestió de recursos en el Xúquer, 
Segura i Tajo, Guadiana, Guadalquivir i Ebre, respectiva-
ment, encara que en aquest últim cas només se’n pror-
roga la vigència per a l’àmbit de la conca del riu Guadal-
quivir.

D’altra banda, s’inclou la declaració de necessitat 
d’ocupació urgent d’un conjunt d’actuacions vinculades 
amb la lluita contra la sequera.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’arti-
cle 86 de la Constitució, a proposta de la ministra de Medi 
Ambient i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 5 d’octubre de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret llei té per objecte establir 
mesures de suport als titulars de drets a l’ús d’aigua per a 
reg en els àmbits territorials afectats per la sequera, quan 
hagin tingut una dotació inferior al 50 per cent de la nor-
mal. Aquests àmbits figuren indicats a l’annex 1.

2. Així mateix té per objecte pal·liar el desequilibri 
econòmic produït en la Mancomunitat dels canals del 
Taibilla a causa de l’adquisició dels drets a l’ús d’aigua 
necessaris per garantir el proveïment de les seves pobla-
cions.

3. Finalment, té per objecte eximir el parc nacional 
de Las Tablas de Daimiel de l’aportació corresponent a la 
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tarifa de conducció del proveïment Tajo-Segura, atès l’es-
càs aprofitament dels recursos transvasats l’any 2007.

Article 2. Exempció de les exaccions relatives a la dispo-
nibilitat d’aigua.

1. En l’exercici 2007, per als titulars de drets a l’ús 
d’aigua per a reg inclosos en l’àmbit d’aplicació a què es 
refereix l’article 1.1, es concedeixen les exempcions 
següents:

a) La quota de la tarifa d’utilització de l’aigua i del 
cànon de regulació que estableix l’article 114 del text refós 
de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, 
de 20 de juliol.

b) Les aportacions corresponents a les despeses 
fixes i variables de funcionament de la tarifa de conducció 
de les aigües que inclouen els paràgrafs b) i c) de l’article 
7.1 de la Llei 52/1980, de 16 d’octubre, de regulació del 
règim econòmic de l’explotació de l’aqüeducte Tajo-
Segura.

c) La quota de la tarifa de conducció de les aigües 
per la infraestructura del postrasvasament (conca del 
Segura), que preveu l’article 10 de la Llei 52/1980, de 16 
d’octubre, que sigui aplicable a les aigües pròpies de la 
conca, l’ús de les quals hagi estat autoritzat provisional-
ment en virtut del que disposa el Reial decret 1265/ 2005, 
de 21 d’octubre.

2. En l’exercici 2007, la Mancomunitat dels canals del 
Taibilla està exempta de les aportacions corresponents a 
les despeses fixes i variables de funcionament de la tarifa 
de conducció de les aigües incloses en els paràgrafs b) i c) 
de l’article 7.1 de la Llei 52/1980, de 16 d’octubre.

3. En l’exercici 2007, el Parc nacional de Las Tablas de 
Daimiel està exempt de les aportacions corresponents a 
les despeses fixes i variables de funcionament de la tarifa 
de conducció de les aigües incloses en els paràgrafs b) i c) 
de l’article 7.1 de la Llei 52/1980, de 16 d’octubre.

4. Els subjectes passius de les exaccions assenyala-
des en els apartats anteriors que hagin satisfet totalment 
o parcialment les quotes corresponents tenen dret a la 
devolució de les quantitats ingressades.

Disposició addicional primera. Modificació de l’àmbit 
d’aplicació.

Es faculta el ministre de Medi Ambient per modificar 
la delimitació territorial de l’annex I amb vista a l’aplicació 
de les mesures que preveu el present Reial decret llei, una 
vegada escoltades les comunitats autònomes i les orga-
nitzacions representatives del sector.

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

Es declara la necessitat d’ocupació urgent dels ter-
renys afectats per les actuacions que esmenta l’annex II.

Disposició addicional tercera. Crèdits pressupostaris.

La compensació de les disminucions d’ingressos que 
es produeixin en les confederacions hidrogràfiques com a 
conseqüència de les exempcions que preveu l’article 2 
d’aquest Reial decret llei han de ser finançades en un 50 
per cent amb càrrec al Fons de contingència d’execució 
pressupostària. El 50 per cent restant s’ha de finançar 
amb càrrec als crèdits del Pressupost del Ministeri de 
Medi Ambient, i a aquests efectes s’han de fer les transfe-
rències de crèdit que correspongui sense que sigui aplica-
ble la limitació que conté l’article 52.1.a) de la Llei 47/2003, 

de 26 de novembre, general pressupostària, respecte de 
la realització de transferències de crèdit des d’operacions 
de capital a operacions corrents.

Disposició final primera. Pròrroga de mesures excepcio-
nals.

1. Es prorroga fins al 30 de novembre de 2008 la 
vigència del Reial decret llei 15/2005, de 16 de desembre, 
de mesures urgents per a la regulació de les transaccions 
de drets a l’aprofitament d’aigua.

2. Es prorroga fins al 30 de novembre de 2008 la 
vigència del Reial decret 1265/2005, de 21 d’octubre, pel 
qual s’adopten mesures administratives excepcionals per 
a la gestió dels recursos hidràulics i per corregir els efec-
tes de la sequera en les conques hidrogràfiques dels rius 
Xúquer, Segura i Tajo.

3. Es prorroga fins al 30 de novembre de 2008, única-
ment i exclusivament per a l’àmbit de la conca hidrogrà-
fica del riu Guadalquivir, el Reial decret 1419/2005, de 25 
de novembre, pel qual s’adopten mesures administrati-
ves excepcionals per a la gestió dels recursos hidràulics i 
per corregir els efectes de la sequera en les conques 
hidrogràfiques dels rius Guadiana, Guadalquivir i Ebre.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara de l’article 
149.1, 22a de la Constitució, que atribueix a l’Estat compe-
tència exclusiva en matèria de legislació, ordenació i con-
cessió de recursos i aprofitaments hidràulics quan les 
aigües discorrin per més d’una comunitat autònoma.

Disposició final tercera. Facultats de desplegament.

El Govern i el ministre de Medi Ambient, en l’àmbit de 
les seves competències, han de dictar les disposicions 
necessàries per al desplegament i l’execució del que esta-
bleix aquest Reial decret llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret llei entra en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 5 d’octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANNEX I

Àmbits territorials d’aplicació del Reial decret llei

Confederació Hidrogràfica del Tajo

Sistema Tajuña.

Confederació Hidrogràfica del Guadiana

Sistema Gasset.
Sistema El Vicario.

Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir 

Sistema d’explotació de la regulació general.
Zona regable Salado de Morón.
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Zona regable Guadalmellato.
Zona regable Sierra Boyera.
Zona regable del Rumblar.
Regs Quéntar-Canales.
Regs del Cubillas.
Regs del Colomera.
Sistemes de l’Alt Guadiana Menor.
Sistema de l’Hoya del Guadix.

Confederació Hidrogràfica del Segura

Cierva.
Vegas del Segura.
Argos.
Guadalentín.
Zones regables transvasament.

Confederació Hidrogràfica del Xúquer 

Canal Xúquer-Túria.
Manxa Oriental.
Regadius tradicionals del Túria.
Canal Camp del Túria.

ANNEX II

Relació d’actuacions per a les quals aquest Reial decret 
llei declara l’ocupació urgent dels terrenys afectats

Dessalació a la Costa del Sol.
Conducció de la Venta del Pobre al Campo de Tabernas 

(Almeria).
Conducció enllaç Carboneras-Los Llanos de Almería 

(Almeria).
Conduccions a la zona regable de l’embassament de 

Cuevas de Almanzora.
Modernització de les infraestructures hidràuliques 

dels regadius de la Vega Alta fins a Ojós (Múrcia).
Modernització de les infraestructures hidràuliques 

dels regadius de la comarca de Los Vélez (Almeria).
Dessalació i obres complementàries per a la Marina 

Baixa (Alacant). Solució Mutxamel.
Dessaladora d’Orpesa del Mar i obres complementà-

ries. (Castelló).
Planta d’osmosi de Moncofa i millora de la gestió d’ai-

gües salobres al sud de la comarca de la Plana (Castelló).
Adequació de l’embassament d’Arenós (Castelló).
Ampliació de la capacitat de depuració d’aigua a 

Sueca i reutilització d’aigües residuals de l’EDAR de Sueca 
(València).

Ordenació i terminació de la reutilització de les aigües 
residuals de la planta de Pinedo.

Reutilització d’aigües residuals depurades de l’Albu-
fera sud. TTMM Almussafes i altres (València).

Terminació de la modernització de regs de la Plana de 
Castelló.

Modernització dels regs d’Escalona, Carcaixent, 
Sueca, Cullera i Quatre Pobles. (València).

Reordenació de la infraestructura de l’horta i xarxa de 
sanejament de l’àrea metropolitana de València: Silla i 
altres.

Gran reparació i automatització del canal principal del 
Camp de Túria (València).

Modernització dels regs del Camp del Túria.
Reforç del sistema de proveïment de l’àrea metropoli-

tana de València i el Camp de Morvedre, planta desnitrifi-
cadora de l’Eliana (València).

Control i laminació d’avingudes a la conca mitjana del 
riu Serpis (València).

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

Programa de qualitat de les aigües del delta de l’Ebre. 
Alimentació de les badies amb aigua dolça dels canals de 
reg. 1a fase.

Programa per a la implantació de xarxes d’indicadors 
ambientals del delta de l’Ebre.

Eliminació de la contaminació química de l’embassa-
ment de Flix. (Tarragona).

Restauració hidrològica de la continuïtat del riu Ebre.
Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 

(PSARU 2002) a la conca de l’Ebre. 1a fase (Tarragona i 
Lleida).

Xarxa de proveïment de la Llosa del Cavall 
(Barcelona).

Millora del proveïment a l’entorn de la presa d’Alange, 
1a fase, dipòsits a Almendralejo.

Millora del proveïment a l’entorn de la presa d’Alange, 
2a fase.

Proveïment al Consorci de Los Molinos, 2a fase.
Millora de la conducció i nou dipòsit en Ciudad Real.
Millora del proveïment a la comarca d’Almadén.
Ampliació de l’EDAR de Ciudad Real i col·lectors.
Sanejament i depuració d’aigües residuals urbanes. 

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

Bolaños i Almagro.
Sanejament i depuració de municipis de Las Tablas de 

Daimiel.
Sanejament i depuració d’aigües residuals urbanes. 

Conca del riu Amarguillo.
Proveïment als nuclis immediats a l’aqüeducte Tajo-

Segura.
Construcció de l’ETAP de capçalera a la xarxa de pro-

veïment a la plana manxega.
Ramals de distribució a partir de la conducció d’aigua 

que des de l’aqüeducte Tajo-Segura incorpora recursos a 
la plana manxega.

Projecte de construcció de la presa d’Enciso.
Projecte regulació del riu Leza. Presa de Soto-Ter-

roba.
Projecte de regulació integral del canal de Terreu.

Conducció proveïment a Càceres des de l’embassa-
ment de Portaje i altres (Càceres).

Adequació i millora de la xarxa de proveïment a la 
nova Mancomunidad del Guadiela.

Proveïment a la futura mancomunitat d’aigües dels 
nuclis adjacents amb els embassaments d’Entrepeñas i 
Buendía (Conca i Guadalajara).

Ordenació hidràulica del riu Tajo entre Bolarque i 
Talavera, tram Aranjuez.

Reparació i adequació de l’entorn del dipòsit d’aigua 
tractada de l’ETAP del sistema de proveïment. Almo-
guera-Mondéjar.

Ampliació de l’ETAP de Talavera de la Reina.
Ampliació i millora proveïment als municipis de la 

zona del sistema Alberche.

Restauració ambiental del Arroyo Riopudio.
Agrupació d’abocaments urbans, sobreeixidors i esta-

cions de bombament de pluvials i emissari fins a l’EDAR 
d’Écija.

Defensa de la ciutat d’Écija enfront de les avingudes 
del riu Genil, 2a fase.

Nova conducció d’impulsió de l’estació elevadora de 
peu de presa de Guadalcacín per a la millora del proveï-
ment a la zona gaditana.

2a Fase del sistema Quiebrajano-Víboras: renovació 
de la resta de xarxa del sistema del Quiebrajano.

2a Fase del sistema Quiebrajano-Víboras: Tram Cuér-
niga-Arjona. 


