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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
3901 Reial decret 255/2013, de 12 d’abril, pel qual s’estableixen la composició, 

l’estructura i el funcionament del Consell de l’Aigua de la demarcació 
hidrogràfica del Xúquer i pel qual es modifiquen diverses normes relatives a 
l’àmbit i la constitució d’aquesta demarcació hidrogràfica i de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer.

L’article 26 del text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, 
de 20 de juliol, estableix que entre els òrgans de govern, administració i cooperació de 
l’Organisme de conca, el Consell de l’Aigua de la demarcació és l’òrgan de participació i 
planificació.

En línia amb això, l’article 35 del mateix text refós crea el Consell de l’Aigua de la 
demarcació per fomentar la informació, la consulta pública i la participació activa en la 
planificació hidrològica a les demarcacions hidrogràfiques amb conques intercomunitàries.

L’objecte d’aquest Reial decret és regular la composició, les funcions i atribucions i el 
règim de funcionament del Consell de l’Aigua de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, 
de conformitat amb l’article 36 del text refós de la Llei d’aigües.

El Consell de l’Aigua de la demarcació substitueix el Consell de l’Aigua de la conca 
creat per la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües.

La seva regulació en el text refós de la Llei d’aigües introdueix modificacions 
significatives quant a les funcions i la composició, respecte a la Llei d’aigües de 1985. En 
aquest sentit, incorpora entre les noves funcions la de promoure la informació, la consulta 
i la participació pública en el procés planificador. Respecte a la composició del Consell de 
l’Aigua de la demarcació el text refós de la Llei d’aigües preveu la inclusió, entre els nous 
vocals, de representants de les entitats locals, dels serveis perifèrics de costes, autoritats 
portuàries i capitanies marítimes i d’associacions i organitzacions en defensa d’interessos 
ambientals, econòmics i socials relacionats amb l’aigua.

Quant al nombre i la distribució dels representants de les comunitats autònomes en el 
Consell de l’Aigua, la nova regulació manté les determinacions que establia l’antiga Llei 
29/1985, de 2 d’agost, per les quals s’ha d’efectuar en funció del nombre de comunitats 
autònomes de la demarcació i de la superfície i la població d’aquestes que s’hi inclouen, 
amb un mínim d’un representant per cada comunitat autònoma. Aquests criteris s’han 
aplicat considerant, en tot cas, que el nombre total de vocals del consell no en dificulti 
greument l’operativitat.

En consideració a això el nombre de vocals en el Consell de l’Aigua de la demarcació 
hidrogràfica en representació de les comunitats autònomes s’estableix com el que hi 
havia en l’anterior Consell de l’Aigua de la conca, amb la incorporació afegida d’un vocal 
per a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia. Aquesta Comunitat ja participa en el 
Comitè d’Autoritats Competents de conformitat amb el Reial decret 126/2007, de 2 de 
febrer, pel qual es regulen la composició, el funcionament i les atribucions dels comitès 
d’autoritats competents de les demarcacions hidrogràfiques amb conques 
intercomunitàries, atès que la demarcació hidrogràfica del Xúquer inclou una petita 
superfície del territori murcià. Arran d’aquesta inclusió, es fa necessari recalcular la 
representació de la resta de les comunitats autònomes, per aconseguir un nou ajust que 
requereix la consideració d’un vocal addicional en representació de la Comunitat 
Valenciana. Aquest increment de vocals en representació de les comunitats autònomes 
obliga a incrementar també la representació dels usuaris per mantenir el grau de 
participació que els correspon.

L’article 2 recull, com a funcions i atribucions del Consell de l’Aigua de la demarcació, 
les que li atribueixen el text refós de la Llei d’aigües, el Reial decret 907/2007, de 6 de 
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juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica, així com altres 
atribucions que assignaven al Consell de l’Aigua de la conca el Reglament del domini 
públic hidràulic aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, i la Llei 10/2001, de 5 de 
juliol, del Pla hidrològic nacional.

La constitució efectiva del Consell requereix un termini per a l’elecció i la designació 
dels vocals, i per a això la disposició addicional primera estableix un termini de tres 
mesos, període durant el qual el Consell de l’Aigua de la conca continua existint i exercint 
les seves competències, segons el que estableix la disposició transitòria única.

En definitiva, aquest Reial decret estableix les directrius que s’han d’observar per a la 
constitució del Consell de l’Aigua de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, per procedir 
així al compliment de les funcions i les atribucions que li atorga el text refós de la Llei 
d’aigües i la resta de normativa vigent.

En aquest sentit, el Tribunal Constitucional, a la Sentència 30/2011, de 16 de març, es 
pronuncia sobre la constitucionalitat del principi d’unitat de gestió de la conca hidrogràfica 
(en línia amb el que expressen les STC 161/1996 i 118/1998), al concepte del qual és 
necessari afegir el de «demarcació hidrogràfica» i, al mateix temps, rebutja «qualsevol 
interpretació del que estableix la Constitució quant a la distribució de competències entre 
l’Estat i les comunitats autònomes que aculli un model de gestió fragmentada, ja que s’ha 
de fer una interpretació sistemàtica de l’article 149.1.22a de la Constitució, en relació amb 
l’article 45.2 d’aquesta, que reclama la utilització racional dels recursos naturals, per la 
qual cosa, entre les diverses interpretacions possibles de les regles de distribució de 
competències, només s’han de subscriure les que raonablement permetin complir el 
manament esmentat» (FJ 5è i 6è).

A l’empara del marc fixat pel Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem durant el mes 
de setembre de 2011 va resoldre dos recursos contenciosos administratius amb 
núm. 107/2007 i núm. 60/2007, respectivament, relatius a una qüestió d’il·legalitat 
substanciada contra determinats preceptes del Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, pel 
qual es delimita l’àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques.

El primer dels procediments esmentats el va resoldre la Sentència del Tribunal 
Suprem de 27 de setembre de 2011, que declara radicalment nul·la la delimitació de 
l’àmbit territorial de la demarcació hidrogràfica del Xúquer que estableix l’article 2.3 del 
Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, en entendre que l’exclusió, de l’àmbit de la 
demarcació, de les conques intracomunitàries de la Comunitat Valenciana respon a raons 
territorials quan «la delimitació de la demarcació hidrogràfica s’ha de basar en límits 
hidrològics i no administratius» (FJ 3r). I tot això sota la premissa que tampoc «les raons 
competencials podrien alterar el principi rector per a la planificació i la gestió de l’aigua 
que contenen l’ordenament comunitari europeu i l’ordenament intern espanyol, que no és 
un altre que el que recull l’article 45.2 de la nostra Constitució tendent a una utilització 
racional dels recursos naturals, i que exigeix, de conformitat amb els articles 2, punt 15, i 
3, apartat 1, de la Directiva marc de l’aigua, la unitat de gestió d’aquest recurs, basada en 
límits hidrològics i no competencials o administratius» (FJ 7è).

Respecte al segon dels recursos, el Tribunal Suprem, a la Sentència 6172/2011, de 
22 de setembre, considera conformes a l’ordenament jurídic l’article 2.2, la disposició 
transitòria única i la disposició final primera de l’esmentat Reial decret 125/2007, de 2 de 
febrer, atès que és el desplegament reglamentari de l’article 16 bis del text refós de la Llei 
d’aigües, pel qual s’incorpora ex novo la noció de demarcació hidrogràfica com a criteri 
rector de la planificació hidrològica en lloc del de per conques hidrogràfiques, criteri exigit 
per la Directiva 2000/60/CE, de 23 d’octubre, del Parlament i el Consell, que estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. Així en el FJ 8è declara «la 
substantivitat pròpia de la demarcació hidrogràfica que assenta el seu àmbit territorial 
incloent-hi, pel que ara interessa, les conques intracomunitàries, en el cas de comunitats 
autònomes que no hagin assumit efectivament la competència d’aigües, de què són 
titulars, perquè no s’han materialitzat les transferències de mitjans i serveis. A més, 
l’esmentada fixació de la demarcació en aquests supòsits es fa amb caràcter provisional 
com insisteix la disposició general que es recorre». I tot això sota la conjuntura que «la 
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solució contrària a l’exposada faria que es ressentís la racionalitat del sistema, i no només 
crearia els buits indicats en la gestió dels recursos hídrics (si l’Administració General de 
l’Estat s’inhibeix respecte de les conques intracomunitàries no traspassades) amb greu 
repercussió per a l’interès general, sinó també introduiria una mena d’escissió rotunda 
que bloquejaria la gestió de l’aigua i la sotmetria a una mena de descomposició lenta» 
(F.J. 11è).

D’altra banda, la Sentència del Tribunal Suprem de 20 d’octubre de 2004, sobre el 
Recurs de cassació 3154/2002, i abordada a les STS de 22 i 27 de setembre, reconeixia 
l’existència de conques intracomunitàries de la Comunitat Valenciana i endorreiques de la 
Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa (F.J. 6è), la qual cosa s’ha de tenir en compte 
a l’hora de delimitar l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. En 
aquest sentit, l’article 21 del text refós de la Llei d’aigües determina que en les conques 
hidrogràfiques que excedeixin l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma, és a dir, 
conques hidrogràfiques intercomunitàries, s’han de constituir organismes de conca, amb 
la denominació de confederacions hidrogràfiques; la qual cosa no és obstacle perquè 
també assumeixin provisionalment la gestió de les conques intracomunitàries no 
transferides de conformitat amb les esmentades sentències del Tribunal Suprem de 2011.

Per tant, en virtut de l’article 16 bis.5 i del 22.3 del text refós de la Llei d’aigües, s’ha 
de procedir a efectuar una nova delimitació de la demarcació hidrogràfica del Xúquer i de 
l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a la vista de la fonamentació 
i la part dispositiva de les sentències esmentades i en el marc de la recent Sentència del 
Tribunal Constitucional 149/2012, de 5 de juliol.

En aquesta Sentència l’alt tribunal, amb motiu de resoldre el recurs d’inconstitucionalitat 
interposat per la Comunitat Autònoma d’Andalusia contra determinats preceptes de la Llei 
62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, 
defineix l’abast de l’esmentat article 16 bis.5 del text refós de la Llei d’aigües (incorporat 
per la Llei 62/2003, de 30 de desembre), i considera que aquest article «no permet a 
l’Estat incloure a la mateixa demarcació hidrogràfica conques intercomunitàries de 
competència estatal i conques intracomunitàries de competència autonòmica, ja que el fet 
cert és que, si fos d’aquesta manera, això hauria de tenir el seu reflex en la regulació dels 
aspectes organitzatius que preveu la Llei.» (F.J. 7è).

En conseqüència, la demarcació hidrogràfica del Xúquer no configura una demarcació 
mixta, l’existència jurídica de la qual és rebutjada pel Tribunal Constitucional sota la 
premissa que «en cap precepte de la Llei d’aigües s’esmenta o es preveu l’existència de 
demarcacions mixtes, ni existeix cap base jurídica –ara per ara amb la regulació actual– 
per a la seva creació, al marge, és clar, de convenis eventuals, a aquest efecte, entre 
l’Estat i les comunitats autònomes.» (F.J. 7è de la STC 149/2012).

Als efectes anteriors, i tenint presents els pronunciaments judicials esmentats, 
mitjançant les disposicions finals primera i tercera es modifiquen, respectivament, el Reial 
decret 650/1987, de 8 de maig, pel qual es defineixen els àmbits territorials dels 
organismes de conca i dels plans hidrològics, i el Reial decret 125/2007, de 2 de febrer.

Així mateix, tenint en compte la situació peculiar en l’assignació històrica de recursos 
en diversos territoris limítrofs amb altres demarcacions hidrogràfiques, i als efectes de 
garantir una planificació i gestió de l’aigua més racionals, s’incorpora una disposició 
addicional vuitena a l’esmentat Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, que preveu la 
coordinació dels organismes de conca corresponents a l’hora d’elaborar els plans 
hidrològics, i finalment queda supeditat al que, si s’escau, decideixi sobre això el Pla 
hidrològic nacional.

Finalment, als efectes de garantir un model de gestió integrat i no fragmentari en 
l’àmbit de la demarcació hidrogràfica del Xúquer i tenint en compte les peculiaritats 
hidrològiques de les conques que la integren, és necessari incorporar, amb aquesta 
finalitat, una disposició transitòria en relació amb l’adscripció de les conques 
intracomunitàries no traspassades de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, així com de 
les seves aigües de transició i de les costaneres corresponents.
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Aquesta adscripció és provisional i s’ha d’acabar quan les comunitats autònomes 
afectades assumeixin de manera efectiva les competències sobre les esmentades 
conques hidrogràfiques, moment en què s’ha de procedir a la revisió de l’àmbit de les 
demarcacions hidrogràfiques afectades.

D’altra banda, la disposició final segona modifica el Reial decret 924/1989, de 21 de 
juliol, amb la pretensió de reforçar la presència dels representants dels regants a la Junta 
de Govern de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per garantir adequadament la 
defensa dels seus interessos, ja que l’agricultura és un sector en ple desenvolupament 
que ha anat traslladant de manera progressiva la pressió d’ús de les aigües superficials 
sobre els recursos subterranis. En aquest sentit, es considera convenient remarcar la 
presència dels representants dels usuaris d’aigües subterrànies a la Junta de Govern de 
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i passen de cinc a set els representants dels 
usuaris d’aigua per a regadiu.

Segons el que s’ha exposat abans, aquest Reial decret constitueix un pas necessari 
per al desenvolupament del procés de planificació hidrològica de la demarcació 
hidrogràfica del Xúquer, que té com a finalitats principals atendre les demandes d’aigua 
de la demarcació i de manera prioritària els proveïments urbans, resolent problemàtiques 
generades anteriorment, com és la del proveïment a Albacete, i assolir els objectius 
ambientals en les seves masses d’aigua superficial i subterrània, garantint la racionalitat 
en la gestió i planificació dels recursos hídrics, així com la unitat de gestió en sistemes 
com el del Vinalopó-Alacantí.

El Reial decret ha rebut l’informe favorable del Ple del Consell Nacional de l’Aigua en 
què participen les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 12 d’abril de 2013,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

1. És objecte d’aquest Reial decret la regulació de la composició, l’estructura i el 
funcionament i les atribucions del Consell de l’Aigua de la demarcació hidrogràfica del 
Xúquer, d’acord amb el que preveu l’article 36 del text refós de la Llei d’aigües, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

2. De conformitat amb l’article 26.3 del text refós de la Llei d’aigües, el Consell de 
l’Aigua és l’òrgan de participació i planificació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Article 2. Funcions del Consell.

1. Corresponen, amb caràcter general, al Consell de l’Aigua de la demarcació les 
funcions següents:

a) Promoure la informació, la consulta i la participació pública en el procés 
planificador.

b) Elevar al Govern, a través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
el Pla hidrològic de la demarcació i les seves revisions ulteriors.

c) Informar les qüestions d’interès general per a la demarcació.
d) Informar les qüestions relatives a la protecció de les aigües i a la millor ordenació, 

explotació i tutela del domini públic hidràulic o les que li siguin encomanades pel president 
o la Junta de Govern de l’Organisme de conca.

2. En relació amb el procés de planificació hidrològica, també són comeses 
específiques del Consell de l’Aigua de la demarcació:

a) Informar la proposta de la Junta de Govern de revisar el Pla hidrològic.
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b) Emetre informe preceptiu sobre l’esquema provisional de temes importants en 
matèria de gestió d’aigües que preveu l’article 79.6 del Reglament de planificació 
hidrològica aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6 de juliol.

c) Emetre informe preceptiu sobre la proposta de projecte de Pla hidrològic i les 
seves revisions ulteriors amb caràcter previ al seu enviament al Govern per a la seva 
aprovació.

d) Informar els plans especials d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera 
amb caràcter previ a la seva aprovació.

3. Així mateix, són comeses i atribucions del Consell de l’Aigua de la demarcació les 
següents:

a) Informar la delimitació dels perímetres de protecció d’aqüífers, amb caràcter previ 
a la seva aprovació per la Junta de Govern.

b) Informar sobre la determinació dels perímetres d’aqüífers dins dels quals no és 
possible atorgar noves concessions d’aigües subterrànies, amb caràcter previ a la seva 
aprovació.

c) Informar sobre les modificacions en relació amb l’amplada de les zones de 
servitud i de policia del domini públic hidràulic, amb caràcter previ a la seva aprovació per 
la Junta de Govern.

d) Qualssevol altres que li siguin atribuïdes legalment.

Article 3. Estructura.

1. El Consell de l’Aigua de la demarcació pot actuar en Ple i en comissions.
2. El Ple pot acordar la constitució de comissions específiques per a l’estudi i 

l’informe dels assumptes que aquell decideixi encomanar-li.
3. En tot cas hi ha d’haver una comissió de Planificació Hidrològica I Participació 

Ciutadana per a l’estudi i l’informe dels assumptes que el Ple decideixi encomanar-li en 
relació amb la planificació hidrològica i la participació ciutadana, la composició de la qual 
s’estableix a l’article 7.

Article 4. Composició del Ple.

1. El Consell de l’Aigua de la demarcació hidrogràfica del Xúquer està constituït pel 
president, dos vicepresidents, un secretari i els vocals que es concreten a l’article següent.

2. És president del Consell el de l’Organisme de conca. En cas de vacant, absència, 
malaltia o una altra causa legal, és substituït pel comissari d’Aigües de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer.

3. La Vicepresidència primera correspon al vocal que sigui elegit pels qui representin 
les comunitats autònomes i entre aquests. La Vicepresidència segona recau sobre el 
vocal que sigui elegit pels vocals representants dels usuaris i entre aquests. En les dues 
situacions el cessament com a vocal implica, en tot cas, el cessament com a vicepresident.

4. Com a secretari del Consell, amb veu però sense vot, actua el secretari general 
de l’Organisme de conca. En cas de vacant, malaltia o una altra causa legal, és substituït 
per un funcionari de l’Organisme de conca designat pel president.

Article 5. Distribució de vocals.

En funció dels criteris que preveu l’article 36.1 del text refós de la Llei d’aigües, són 
vocals del Consell de l’Aigua de la demarcació:

a) En representació dels departaments ministerials relacionats amb la gestió de les 
aigües i l’ús dels recursos hidràulics, els vocals següents: Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, tres vocals; Indústria, Energia i Turisme, dos vocals; Foment, dos vocals; 
Hisenda i Administracions Públiques, dos vocals; Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, un 
vocal; Defensa, un vocal; Interior, dos vocals i Economia i Competitivitat, un vocal.
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b) En representació dels serveis tècnics de l’Organisme de conca, el comissari 
d’Aigües, el director tècnic i el cap de l’Oficina de Planificació Hidrològica; de les unitats 
perifèriques d’Alacant, València i Castelló de la Plana de la Direcció General de 
Sostenibilitat de la Costa i el Mar, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
un vocal per cada una; de les capitanies marítimes d’Alacant, València i Castelló de la 
Plana, un vocal per cada una; de les autoritats portuàries dels ports d’interès general 
d’Alacant, València i Castelló, un vocal per cada una, i en representació dels ports de 
titularitat autonòmica, un vocal per la Comunitat Valenciana.

c) En representació de les comunitats autònomes, els vocals següents: Aragó, dos 
vocals; Castella-la Manxa, sis vocals; Catalunya, un vocal; Regió de Múrcia, un vocal; i 
Comunitat Valenciana, onze vocals.

d) En representació de les entitats locals el territori de les quals coincideixi totalment 
o parcialment amb el de la demarcació, tres vocals.

e) En representació dels usuaris, vint-i-nou vocals.
f) En representació de les associacions i organitzacions de defensa d’interessos 

ambientals, econòmics i socials relacionades amb l’aigua, sis vocals amb la distribució 
següent: associacions agràries, dos vocals; associacions ecologistes, dos vocals; 
associacions empresarials, un vocal, i organitzacions sindicals, un vocal.

Article 6. Designació dels vocals.

La designació de vocals del Consell de l’Aigua de la demarcació s’efectua de la 
manera següent:

a) Els vocals en representació dels departaments ministerials i de les unitats 
perifèriques de costes de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar són 
designats pel ministeri corresponent. Les capitanies marítimes estan representades pel 
seu titular. Els vocals en representació de les autoritats portuàries de València, Alacant i 
Castelló són designats pel seu Consell d’Administració respectiu; i el representant dels 
ports de titularitat autonòmica de la Comunitat Valenciana són designats per l’òrgan 
autonòmic competent a aquest efecte.

b) Els vocals en representació de les comunitats autònomes són designats per 
l’òrgan autonòmic competent a aquest efecte.

c) Els vocals en representació de les entitats locals són designats per la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies, tenint en consideració la proposta de les federacions 
territorials de municipis, per un període de tres anys.

d) Els vocals en representació dels usuaris són elegits, per un període de tres anys, 
entre els membres de l’Assemblea d’Usuaris de l’Organisme de conca, els representants 
en aquesta de cada una de les classes d’aprofitaments, respectant la proporcionalitat que 
hi ha a l’Assemblea.

e) Els vocals en representació de les associacions i organitzacions de defensa 
d’interessos ambientals, econòmics i socials són designats per un període de tres anys 
pel titular del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a proposta de les 
associacions i organitzacions amb més implantació o més representatives en la 
demarcació hidrogràfica.

f) Per a cada un dels vocals del Consell es pot designar un suplent.
g) Els suplents són designats de la mateixa manera que el titular. En casos 

d’absència o de malaltia i, en general, quan concorri alguna causa justificada, les 
organitzacions representatives d’interessos socials i altres membres del Consell poden 
substituir els seus membres titulars per d’altres, acreditant-ho davant la Secretaria del 
Consell.

Article 7. Composició de la Comissió de Planificació Hidrològica i Participació Ciutadana.

1. La Comissió de Planificació Hidrològica i Participació Ciutadana està presidida 
pel president del Consell de l’Aigua de la demarcació i integrada per vocals d’aquest 
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Consell, de la manera següent: tres pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
un pel Ministeri de Foment, un pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, un pel 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i un pel Ministeri d’Economia i Competitivitat; per 
les comunitats autònomes, els representants següents: un per Aragó, dos per Castella-la 
Manxa, un per Catalunya, un per la Regió de Múrcia i tres per la Comunitat Valenciana; 
dotze representants dels usuaris, entre els quals han d’estar representats sempre els 
usos de proveïment, regadius i usos energètics; dos representants de les entitats locals el 
territori de les quals coincideixi totalment o parcialment amb el de la demarcació i quatre 
representants de les associacions i organitzacions de defensa d’interessos ambientals, 
econòmics i socials relacionats amb l’aigua, distribuïts de la manera següent: un que 
representi els interessos ambientals, un els econòmics, un els sindicals i un els agraris.

2. L’elecció del representant de cada grup s’ha de fer entre els seus membres i per 
un període de tres anys. A més s’integren en la Comissió el comissari d’Aigües, el director 
tècnic i el cap de l’Oficina de Planificació Hidrològica de l’Organisme de conca. Com a 
secretari de la Comissió actua el cap de l’Oficina de Planificació Hidrològica.

Article 8. Règim de funcionament.

1. El Consell de l’Aigua de la demarcació pot elaborar un reglament de règim interior 
que en reguli el funcionament, que ha de ser aprovat pel Ple.

2. Sense perjudici de les peculiaritats que preveu aquest Reial decret, el Consell ha 
d’ajustar el seu funcionament al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, per al funcionament dels òrgans col·legiats.

3. El Ple del Consell s’ha de reunir quan ho consideri necessari el president i, en tot 
cas, almenys un cop l’any.

4. No obstant el que preveu l’apartat anterior, el president pot sotmetre un assumpte 
determinat a la consideració del Consell i sol·licitar les observacions dels seus membres a 
la qüestió mitjançant un procediment escrit, sense necessitat de celebració del Ple del 
Consell o les seves comissions, per raons d’urgència. No es pot utilitzar aquest 
procediment quan es tracti de la discussió i informe del Pla hidrològic de conca, llevat que 
ja s’hagi debatut amb anterioritat en Ple o suposi modificacions no rellevants. Una vegada 
iniciat el procediment esmentat, el Ple del Consell o les seves comissions s’han de 
pronunciar en un termini no superior a un mes, i aquest tràmit s’entén substanciat 
transcorregut el termini esmentat.

5. A les sessions de les comissions del Consell de l’Aigua de la demarcació hi poden 
assistir, quan així ho acordi el president del Consell, funcionaris de l’Organisme de conca 
o de les administracions autonòmiques implicades, així com representants de les 
organitzacions agràries i d’usuaris no concessionals o altres persones de reconegut 
prestigi i experiència en matèria d’aigües, amb veu però sense vot, l’assistència dels 
quals és voluntària i sense cap remuneració.

6. Els assumptes que s’hagin de sotmetre al Consell de l’Aigua de la demarcació els 
prepara la Junta de Govern de l’Organisme de conca.

7. Per a tots els acords del Ple, així com les diferents eleccions, s’aplica el principi 
de majoria. En cas d’empat o de no arribar a acord ha de resoldre el president del Consell.

Article 9. Òrgans de suport.

L’òrgan de suport tècnic del Consell de l’Aigua de la demarcació és l’Oficina de 
Planificació Hidrològica de l’Organisme de conca.

Disposició addicional primera. Constitució del Consell de l’Aigua de la demarcació.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer, ha de portar a terme les actuacions necessàries perquè el 
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Consell de l’Aigua de la demarcació es constitueixi en el termini de tres mesos a partir de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició addicional segona. Constitució de la Comissió de Planificació Hidrològica i 
Participació Ciutadana.

Després de la constitució del Consell, la Comissió de Planificació Hidrològica i 
Participació Ciutadana s’ha de constituir en un termini no superior a un mes.

Disposició addicional tercera. Règim econòmic.

La constitució i el funcionament del Consell de l’Aigua de la demarcació que regula 
aquest Reial decret no ha de suposar cap increment de la despesa pública i s’ha d’atendre 
amb els recursos personals i materials existents a la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer.

Disposició transitòria única. Consell de l’Aigua de la conca.

Fins que no estigui constituït el Consell de l’Aigua de la demarcació, el Consell de 
l’Aigua de la conca continua existint i exercint les seves pròpies funcions.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat l’article 5 del Reial decret 924/1989, de 21 de juliol, pel qual es 
constitueix l’Organisme de conca Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 650/1987, de 8 de maig, pel qual 
es defineixen els àmbits territorials dels organismes de conca i dels plans hidrològics.

El Reial decret 650/1987, de 8 de maig, pel qual es defineixen els àmbits territorials 
dels organismes de conca i dels plans hidrològics, queda modificat de la manera següent:

Es modifica l’apartat 8 de l’article 1, que queda redactat de la manera següent:

«8. Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Comprèn el territori de les conques 
hidrogràfiques intercomunitàries i, provisionalment, mentre s’efectua el 
corresponent traspàs de funcions i serveis en matèria de recursos i aprofitaments 
hidràulics, el territori de les conques hidrogràfiques intracomunitàries compreses 
entre el marge esquerre de la Gola del Segura en la seva desembocadura i la 
desembocadura del riu Sénia, inclosa la seva conca; i a més la conca endorreica 
de Pozohondo.»

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 924/1989, de 21 de juliol, pel qual 
es constitueix l’Organisme de conca Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

El Reial decret 924/1989, de 21 de juliol, pel qual es constitueix l’Organisme de conca 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, queda modificat de la manera següent:

Es modifica l’apartat b) de l’article 4, que queda redactat de la manera següent:

«b) Usuaris:

De proveïment a poblacions: dos representants.
De regadiu: set representants.
D’usos energètics: un representant.
D’altres usos: dos representants.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 89  Dissabte 13 d'abril de 2013  Secc. I. Pàg. 9

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, pel qual 
es fixa l’àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques.

El Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, pel qual es fixa l’àmbit territorial de les 
demarcacions hidrogràfiques, queda modificat de la manera següent:

U. Es modifica l’apartat 3 de l’article 2, que queda redactat de la manera següent:

«3. Demarcació hidrogràfica del Xúquer.

Comprèn el territori de les conques hidrogràfiques intercomunitàries i, 
provisionalment, mentre s’efectua el corresponent traspàs de funcions i serveis en 
matèria de recursos i aprofitaments hidràulics, el territori de les conques 
hidrogràfiques intracomunitàries comprès entre el marge esquerre de la Gola del 
Segura en la seva desembocadura i la desembocadura del riu Sénia, inclosa la 
seva conca; i a més la conca endorreica de Pozohondo, juntament amb les aigües 
de transició. Les aigües costaneres tenen com a límit sud la línia amb orientació 
100° que passa pel límit costaner entre els termes municipals d’Elx i Guardamar 
del Segura i com a límit nord la línia amb orientació 122,5° que passa per l’extrem 
meridional de la platja d’Alcanar.»

Dos. S’afegeix una nova disposició addicional vuitena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional vuitena. Coordinació entre organismes de conca.

A les zones situades dins del territori de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, 
que tradicionalment estiguin rebent recursos de la demarcació hidrogràfica del 
Segura, l’assignació de recursos en la planificació hidrològica s’ha d’efectuar de 
manera coordinada entre els dos organismes de conca, i finalment queda 
supeditada al que, si s’escau, decideixi sobre això el Pla hidrològic nacional.»

Tres. La disposició transitòria única passa a ser disposició transitòria primera i 
s’incorpora una disposició transitòria segona, que queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria segona. Adscripció provisional de les conques no 
traspassades de la demarcació hidrogràfica del Xúquer.

1. A la demarcació hidrogràfica del Xúquer es poden segregar conques 
hidrogràfiques intracomunitàries quan aquesta segregació no menyscabi l’eficiència 
en la planificació i en la gestió de l’aigua i a mesura que es produeixi la transferència 
de les funcions i els serveis en matèria d’aigua a la comunitat autònoma competent.

2. L’adscripció de conques intracomunitàries no traspassades de la 
demarcació hidrogràfica del Xúquer, així com de les seves aigües de transició i de 
les costaneres corresponents, és provisional fins que es produeixi la transferència 
de les funcions i serveis en matèria d’aigua a què fa referència l’apartat anterior. A 
continuació s’ha de procedir a revisar la delimitació de l’àmbit territorial de la 
demarcació hidrogràfica del Xúquer.

3. La revisió de l’àmbit territorial de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, de 
conformitat amb el que preveuen els apartats anteriors, ha d’anar acompanyada, si 
s’escau, d’una revisió de l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica, que s’ha 
d’efectuar per un reial decret que ha de modificar aquest Reial decret, així com els 
que regulen la composició dels seus òrgans de govern, administració i cooperació, 
d’acord amb el que preveu l’article 26 del text refós de la Llei d’aigües.»

Disposició final quarta. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.22a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre la legislació, l’ordenació 
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i la concessió de recursos i aprofitaments hidràulics quan discorrin per més d’una 
comunitat autònoma.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 12 d’abril de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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