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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
8756 Reial decret 335/2016, de 23 de setembre, pel qual es prorroga la situació de 

sequera declarada per a l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer pel Reial decret 355/2015, de 8 de maig, i per a l’àmbit territorial de la 
Confederació Hidrogràfica del Segura pel Reial decret 356/2015, de 8 de 
maig.

L’escassetat de recursos hídrics el 2014/2015 en l’àmbit territorial de les confederacions 
hidrogràfiques del Xúquer i del Segura va conduir a la declaració de sequera aprovada per 
sengles reials decrets 355/2015, de 8 de maig, i 356/2015, de 8 de maig, en el marc de les 
mesures adoptades pel Govern per pal·liar la situació de sequera que s’estava patint amb 
especial intensitat en aquestes zones.

Tots dos reials decrets tenien una vigència temporal fins al 31 de desembre de 2015, 
però atès que la situació no havia millorat en aquesta data, la declaració de sequera es va 
prorrogar per la disposició addicional tercera del Reial decret 817/2015, d’11 de setembre, 
pel qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües 
superficials i les normes de qualitat ambiental, fins al 30 de setembre de 2016.

En el cas de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, la situació dels diferents sistemes 
d’explotació des d’aquella data ha estat desigual. Així, en els sistemes amb menys 
dependència dels recursos superficials, l’índex d’explotació i, en conseqüència, l’estat ha 
millorat lleugerament gràcies a les precipitacions registrades des de llavors. Tanmateix, les 
precipitacions durant el present any hidrològic es tornen a situar per sota de la mitjana, fet 
que ha motivat una disminució dels recursos embassats en les principals infraestructures 
de regulació de la Confederació, per la qual cosa els índexs d’explotació dels sistemes 
d’explotació amb més dependència dels recursos superficials tendeixen a disminuir; els 
casos més singulars són els sistemes Túria i Xúquer. Així, si bé el sistema d’explotació 
Túria continua en situació de prealerta, el sistema d’explotació Xúquer, que atén les 
principals demandes urbanes i agrícoles de la demarcació, ha estat de gener a juny en 
estat de prealerta. S’ha de destacar igualment la preocupant situació que pateixen el 
sistema Marina Baixa, que va entrar en estat d’emergència el mes de juny, i el sistema 
Serpis, que només va abandonar la situació d’emergència durant els mesos de desembre 
de 2015 i gener de 2016. És especialment preocupant la situació dels proveïments 
dependents del Consorci d’Aigües de la Marina Baixa, entre els quals hi ha la població de 
Benidorm, així com la situació de les poblacions de la Marina Alta.

En el cas de la demarcació hidrogràfica del Segura, és necessari destacar que aquesta 
es constitueix com un sistema d’explotació únic, amb dos subsistemes principals, el de 
conca i el del transvasament. De l’anàlisi de la situació de tots dos s’observa que si bé el 
que va motivar inicialment la declaració de sequera va ser l’estat en què es trobaven els 
aprofitaments vinculats al transvasament Tajo-Segura, aquesta situació d’escassetat 
comença a afectar també en l’actualitat les explotacions que depenen dels recursos propis 
de la conca.

La falta de precipitacions en el que portem d’any hidrològic en el conjunt de la conca 
(una mitjana de 130 l/m2) ha motivat un descens tant de l’aportació als embassaments com 
del volum que aquests emmagatzemen, fet que ha portat l’indicador d’estat corresponent 
al subsistema conca des de la normalitat a la prealerta. En aquest sentit, es pot afirmar 
que les aigües subterrànies i els aprofitaments sense regulació que es proveeixen de les 
capçaleres del riu Segura i els seus afluents han suportat un dèficit de precipitacions a la 
conca durant aquest any superior al 50% de la seva mitjana històrica, com a conseqüència 
d’una pluviometria en el que va d’any d’aproximadament 130 mm enfront d’un valor mitjà 
anual de 365 mm.
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Per la seva banda, l’indicador d’estat del subsistema transvasament s’ha mantingut 
durant pràcticament la totalitat de l’últim any en situació d’emergència, i el passat gener va 
arribar a assolir un valor de 0,02 en una escala del 0 a 1. Encara que a partir d’aquest mes 
s’ha produït una certa recuperació, com a conseqüència de l’augment de precipitacions a 
la capçalera del Tajo, a dia d’avui es manté la situació d’alerta.

En relació amb el subsistema transvasament és necessari observar, en tot cas, el que 
estableix la disposició addicional cinquena «regles d’explotació del transvasament Tajo-
Segura», de la Llei 21/2015, de 20 de juliol, de forests, atès el seu caràcter de règim jurídic 
prevalent, de manera que la declaració de sequera que ara es prorroga no deroga, ni 
permet la inaplicació del règim especial previst a la Llei esmentada, que és d’aplicació 
obligada en les diferents situacions que es puguin produir.

L’estat global de la conca, que aglutina els dos subsistemes esmentats, el de conca i 
el transvasament, actualment està en situació de prealerta, i és previsible que en els 
propers mesos torni a entrar en la situació d’alerta, situació en la qual s’ha mantingut 
durant la major part d’aquest últim any.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es fa necessari prorrogar novament les 
mesures extraordinàries que preveuen els reials decrets 355/2015 i 356/2015 fins a la 
finalització de l’any hidrològic 2016/17, en previsió que aquesta situació de sequera es 
prolongui al llarg del temps.

La pròrroga de la declaració de sequera es fa en aquest Reial decret en compliment 
del que disposa l’article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional, i 
tenint en consideració l’estat dels sistemes d’explotació de totes dues demarcacions 
segons el Sistema Global d’Indicadors Hidrològics del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient, que integra els indicadors d’estat definits en els plans especials d’actuació 
en situació d’alerta i eventual sequera a les conques intercomunitàries, aprovats segons 
l’Ordre MAM/698/2007, de 21 de març, en compliment del que estableix la Llei 10/2001, de 
5 de juliol, abans esmentada.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han oït les confederacions hidrogràfiques del 
Segura i del Xúquer, així com totes les comunitats autònomes que puguin resultar 
afectades.

Atès el caràcter d’urgència que revesteix aquesta disposició, derivat de les 
conseqüències que la situació de sequera provoca, en la seva elaboració s’ha abreujat el 
tràmit d’audiència, segons el que disposa l’article 24.1.c) de la Llei 50/1997, de 27 de 
novembre, del Govern, si bé s’han pres en consideració totes les al·legacions que van 
arribar fora de termini. Així mateix, és aplicable el que disposa l’article 58 del Reial decret 
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües.

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 23 de setembre de 2016,

DISPOSO:

Article únic. Pròrroga de la declaració de sequera aprovada pels reials decrets 355/2015, 
de 8 de març, i 356/2015, de 8 de maig, per als àmbits de les confederacions 
hidrogràfiques del Xúquer i Segura, respectivament.

Es prorroga fins al 30 de setembre de 2017 la declaració de sequera aprovada pels 
reials decrets 355/2015, de 8 de març, per a l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer, i 356/2015, de 8 de maig, per a l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Segura, 
i prorrogada pel Reial decret 817/2015, d’11 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris 
de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat 
ambiental.

La pròrroga que estableix l’apartat anterior està condicionada a l’evolució de l’indicador 
d’estat del sistema global de les conques del Xúquer i Segura tal i com estableix l’Ordre 
MAM/698/2007, de 21 de març, per la qual s’aproven els plans especials d’actuació en 
situacions d’alerta i eventual sequera en els àmbits dels plans hidrològics de conques 
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intercomunitàries. En aquest sentit, els organismes de conca afectats i la Direcció General 
de l’Aigua del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient han de constatar que 
l’evolució de les aportacions de recursos es manté en les condicions d’escassetat que han 
determinat la necessitat de declarar la sequera.

Disposició addicional única. Despesa pública.

L’execució d’obres i altres actuacions tècniques que siguin necessàries com a 
conseqüència de la pròrroga de la declaració de sequera que estableix aquest Reial decret 
s’han de finançar d’acord amb la normativa vigent i amb càrrec al pressupost de la Direcció 
General de l’Aigua.

Les mesures incloses en aquesta norma no poden suposar un increment de dotacions 
ni de retribucions, ni d’altres despeses de personal.

Disposició final primera. Títol competencial.

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

Disposició final segona. Concordança de preceptes entre els plans hidrològics vigents i 
els derogats.

1. Als efectes del que estableix la disposició addicional segona del Reial decret 
355/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la situació de sequera en l’àmbit de la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, les referències fetes als articles 8.1, 10.1, 12 i 
apèndix 6.1 del Pla hidrològic del Xúquer, aprovat pel Reial decret 594/2014, d’11 de juliol, 
s’entenen fetes respectivament als articles 32.1, 10.1, 12 i apèndix 6.1 del vigent Pla 
hidrològic aprovat pel Reial decret 1/2016, de 8 de gener.

2. Als efectes del que estableix la disposició addicional segona del Reial decret 
356/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la situació de sequera en l’àmbit de la 
Confederació Hidrogràfica del Segura, les referències fetes als articles 23, 33, 26, 48, 
capítol IV, i la taula XI.1 de l’annex XI del Pla hidrològic del Segura, aprovat pel Reial 
decret 595/2014, d’11 de juliol, s’entenen fetes respectivament als articles 28, 33, 10, 56, 
capítol IV i apèndix 6.1.3 i 6.1.4 del vigent Pla hidrològic aprovat pel Reial decret 1/2016, 
de 8 de gener.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de setembre de 2016.

FELIPE R.

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