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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
9463 Reial decret 775/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen 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, pel qual es fixa l’àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques.

Amb data 9 de juny de 2015 s’ha dictat sentència del Tribunal Suprem en els recursos 
contenciosos administratius interposats per la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó-
Alacantí i el Consorci d’Aigües de la Marina Baixa, el Sindicat de Regulació del Riu Túria i 
la Comunitat General d’Usuaris del Canal Xúquer-Túria contra les disposicions del Reial 
decret 255/2013, de 12 d’abril, pel qual s’estableix 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, que fixaven l’àmbit de la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i delimitaven l’àmbit de la demarcació 
hidrogràfica del Xúquer (DHX).

La sentència considera parcialment els recursos contenciosos administratius 
interposats per la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó-Alacantí i el Consorci d’Aigües de 
la Marina Baixa, el Sindicat de Regulació del Riu Túria i la Comunitat General d’Usuaris del 
Canal Xúquer-Túria, i declara la nul·litat de la disposició final primera i l’apartat primer de 
la disposició final tercera de l’esmentat Reial decret 255/2013, de 12 d’abril.

Sosté el Tribunal Suprem que la prova practicada a les actuacions revela que el 
sistema format pels rius Quejola, Jardín i Lezuza juntament amb Los Llanos és un 
endorreisme natural, si bé aquesta característica no resol per si sola la situació jurídica de 
les aigües esmentades. Segons l’Alt Tribunal, la importància d’aquesta massa d’aigua i les 
seves particularitats necessiten d’una resposta normativa clara que no conté el Reial 
decret 255/2013, de 12 d’abril, per la qual cosa la sentència requereix l’Administració 
General de l’Estat perquè porti a terme una delimitació més precisa de la situació jurídica 
dels rius Quejola, Jardín i Lezuza i de Los Llanos, imposada per l’article 16 del text refós 
de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

En conseqüència, és procedent incloure en l’àmbit territorial de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer i de la demarcació hidrogràfica del Xúquer l’endorreisme natural 
format pel sistema que constitueixen els rius Quejola, Jardín i Lezuza i la zona de Los 
Llanos, fent una nova redacció de les disposicions afectades, això és: 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, pel qual es fixa 
l’àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques.

En la seva tramitació el Reial decret ha rebut l’informe del Consell de Nacional de 
l’Aigua.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 28 d’agost de 2015.
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DISPOSO:

Article primer. 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.

L’article 1.8 del Reial decret 650/1987, de 8 de maig, pel qual es defineixen els àmbits 
territorials dels organismes de conca i dels plans hidrològics, 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 i l’endorreisme natural format pel 
sistema que constitueixen els rius Quejola, Jardín i Lezuza i la zona de Los Llanos.»

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

L’article 2.3 del Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, pel qual es fixa l’àmbit territorial 
de les demarcacions hidrogràfiques, 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 i l’endorreisme natural format pel 
sistema que constitueixen els rius Quejola, Jardín i Lezuza i la zona de Los Llanos, 
juntament amb les aigües de transició. Les aigües costaneres tenen com a límit sud 
la línia amb orientació 100º que passa pel límit costaner entre els termes municipals 
d’Elx i Guardamar del Segura i com a límit nord la línia amb orientació 122,5º que 
passa per l’extrem meridional de la platja d’Alcanar.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 d’agost de 2015.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


