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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
12346 Ordre TEC/921/2018, de 30 d’agost, per la qual es defineixen les línies que 

indiquen els límits cartogràfics principals dels àmbits territorials de les 
confederacions hidrogràfiques d’acord amb el que estableix el 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, fixa a l’article 1 els àmbits territorials de 
les confederacions hidrogràfiques del Cantàbric, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, 
Guadalquivir, Segura, Xúquer i Ebre, en desplegament del que preveu l’article 22.3 del 
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’aigües, que en aquest sentit estableix que l’àmbit territorial dels organismes de conca 
s’ha de definir reglamentàriament i ha de comprendre una o diverses conques indivises, 
amb l’única delimitació derivada de les fronteres internacions.

D’altra banda, l’article 2 de l’esmentat Reial decret 650/1987, de 8 de maig, estableix 
que els àmbits territorials dels plans hidrològics han de coincidir amb els àmbits territorials 
de les demarcacions hidrogràfiques que es delimiten mitjançant el Reial decret 125/2007, 
de 2 de febrer, pel qual es fixa l’àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques.

És evident que, per motius de coherència i seguretat jurídica, la delimitació de l’àmbit 
territorial de les conques hidrogràfiques que resulti de totes dues normes ha de ser 
coherent, i això especialment atesa la circumstància que les conques hidrogràfiques 
s’integren en el concepte territorialment més ampli de demarcació hidrogràfica que preveu 
l’article 16 bis del text refós de la Llei d’aigües, que va incorporar aquest i altres aspectes 
mitjançant la Llei 62/2003 de 30 de desembre, amb motiu de la transposició al Regne 
d’Espanya de la Directiva marc de l’aigua, i que, com ha manifestat el Tribunal 
Constitucional en el FJ 7è de la Sentència 149/2012, de 5 de juliol, són «institucions 
diferents que s’estenen a àmbits territorials diversos. La conca comprèn únicament les 
aigües que discorren pel territori, és a dir, per la zona terrestre o continental, mentre que la 
demarcació també inclou les aigües de transició i les aigües costaneres, i es configura com 
l’àmbit no només per a la gestió de les conques, sinó també per a l’aplicació de les normes 
de protecció ambiental de les aigües que estableix el text refós de la Llei d’aigües per a les 
aigües continentals, les de transició i les costaneres».

A la pràctica, el procediment emprat per a la delimitació territorial de les conques i les 
demarcacions hidrogràfiques a les normes reglamentàries esmentades és una descripció 
textual que identifica pel seu nom les conques hidrogràfiques o la part d’aquestes que 
inclou cada àmbit i, si s’escau, assenyala els punts de tall de les divisòries hidrogràfiques 
corresponents amb la línia de costa. Quan s’ha entès necessari la descripció inclou 
l’assignació a l’un o un l’altre àmbit territorial de determinades conques endorreiques 
tangents a la traça de les divisòries hidrogràfiques principals.

Tanmateix, amb tot això no s’inclou una delimitació cartogràfica precisa que concreti la 
línia exacta que assenyala el límit entre uns àmbits i els altres, una qüestió que a vegades 
dona lloc a controvèrsies fonamentades en la utilització de diferents bases topogràfiques 
de referència per al traçat cartogràfic de les divisòries hidrogràfiques. En efecte, en zones 
de relleu suau, la utilització d’un model d’elevacions i l’altre pot donar lloc a desplaçaments 
significatius en la traça cartogràfica de les divisòries hidrogràfiques. Aquests desplaçaments 
poden fins i tot portar com a conseqüència que una determinada explotació d’aigua quedi 
dins de l’àmbit territorial d’un o d’altre organisme de conca.

El problema indicat es va resoldre per a un tram de la línia divisòria entre els àmbits del 
Guadiana i del Xúquer a la Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa mitjançant l’Ordre 
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ARM/3797/2008, de 16 de desembre, per la qual es defineix la línia comuna de delimitació 
dels àmbits territorials de les confederacions hidrogràfiques del Guadiana i del Xúquer en 
la zona compresa entre el límit dels termes municipals de Casas de Haro i Pozoamargo, a 
la província de Conca, i el límit entre els termes municipals de Villarrobledo i Munera, a la 
província d’Albacete.

Un segon problema apareix quan hi ha zones endorreiques tangents a la divisòria 
hidrogràfica l’assignació de la qual a l’àmbit d’un organisme de conca o l’altre no s’explicita 
a les normes reglamentàries de delimitació abans esmentades. En aquest cas, com a regla 
general, aquestes conques endorreiques s’assignen a l’àmbit cap al qual les seves aigües 
desbordarien en el cas hipotètic que així arribés a ocórrer. S’exceptuen d’aquesta regla 
general els casos especials i concrets en què el funcionament hidrològic real aconsella 
vincular-los a una determinada conca hidrogràfica i no a una altra, amb independència de 
la destinació d’hipotètics desbordaments. Aquesta solució excepcional s’ha usat únicament 
quan hi ha hagut un acord entre els organismes de conca implicats: Cantàbric, Duero i 
Ebre.

En l’actualitat es disposa de models digitals d’elevacions de gran precisió, que 
permeten fer anàlisis específiques molt detallades en zones on la traça de la divisòria 
hidrogràfica podria ser discutida. Mitjançant la tecnologia LIDAR (Light Detection and 
Ranging) es disposa de registres de la informació topogràfica nacional amb un detall d’1,2 
m de resolució planimètrica espacial i precisió decimètrica a la cota. Aquesta informació 
bruta l’ha processat l’Institut Geogràfic Nacional en productes finals a 5 metres de resolució 
i també a 1 m de resolució espacial.

El Centre d’Estudis Hidrogràfics del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres 
Públiques (CEDEX), partint d’un model de 25 metres de resolució espacial, va delimitar 
amb detall els àmbits territorials dels plans hidrològics aprovats mitjançant el Reial decret 
1/2016, de 8 de gener, pel qual s’aprova la revisió dels plans hidrològics de les 
demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 
Segura i Xúquer, i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric 
Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre.

Per tant, i fent ús de les millors tecnologies disponibles a data d’avui, s’estableix 
mitjançant aquesta disposició la traça cartogràfica de les línies divisòries principals que 
delimiten l’àmbit territorial dels organismes de conca. No es modifiquen formalment ni el 
text del Reial decret 650/1987, de 8 de maig, ni el del Reial decret 125/2007, de 2 de 
febrer, atès que aquests es limiten a la descripció genèrica dels àmbits territorials. No 
obstant això, i fent ús de la potestat reglamentària que s’atribueix al titular del departament, 
es completa i precisa al detall la delimitació esmentada, que ha de ser a partir d’ara la que 
s’utilitzi als efectes de l’aplicació de tots dos reials decrets, de manera que els àmbits 
territorials dels organismes de conca i demarcacions hidrogràfiques han d’adequar i ajustar 
les seves actuacions al que s’assenyala en la cartografia a què es refereix aquesta Ordre.

La delimitació cartogràfica precisa resultant dels treballs realitzats, amb fonament al 
que indiquen els paràgrafs anteriors, constitueix una disposició administrativa de caràcter 
general, que es dicta a l’empara de la disposició final del Reial decret 650/1987, de 8 de 
maig, que autoritza a l’aleshores Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, que en aquell 
moment tenia assumides les competències sobre l’aigua, a dictar totes les disposicions 
que el compliment del Reial decret esmentat exigeix, i, especialment, per resoldre 
qualsevol conflicte que es pugui suscitar entre diferents confederacions hidrogràfiques en 
relació amb la delimitació dels àmbits territorials que s’hi defineixen.

En la tramitació d’aquesta norma s’han consultat les comunitats autònomes i els 
representants dels sectors afectats. A més, ha rebut l’informe del Consell Nacional de 
l’Aigua.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Delimitació dels àmbits.

1. L’objecte d’aquesta Ordre és delimitar cartogràficament els àmbits territorials de 
les nou confederacions hidrogràfiques a tots els efectes que preveuen el text refós de la 
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Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, 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.

L’àmbit territorial dels organismes de conca a què s’ha fet referència en el paràgraf 
anterior és el que determina la cartografia detallada dels seus límits que es concreta en 
l’arxiu digital de les línies divisòries principals que publica el Ministeri per a la Transició 
Ecològica en el seu node de la infraestructura de dades espacials, amb la denominació 
«Límits cartogràfics de les confederacions hidrogràfiques», al qual s’accedeix públicament 
a través del portal web conjunt dels ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació i per a la 
Transició Ecològica.

2. Des del mateix sistema és possible la descàrrega de l’arxiu comprimit amb la 
informació espacial esmentada. El codi criptogràfic (hash) que, si s’utilitza l’algoritme MD5, 
identifica el fitxer esmentat és el següent: «73 dB 04 3e fb 6c 87 2b 54 ab 12 7e 4b 4c e4 89».

Disposició addicional primera. Inscripció en el Registre central de cartografia.

Es trasllada l’arxiu de delimitació cartogràfica, a què fa referència l’article únic, al 
Registre central de cartografia adscrit al Ministeri de Foment a través de la Direcció 
General de l’Institut Geogràfic Nacional, a fi i efecte de complir el que estableix el Reial 
decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el Sistema Cartogràfic Nacional.

Disposició addicional segona. Adaptació de la cartografia per part de les confederacions 
hidrogràfiques.

A l’entrada en vigor d’aquesta disposició les confederacions hidrogràfiques estan 
obligades a adaptar la seva cartografia al contingut de l’arxiu que esmenta l’apartat 2 de 
l’article únic.

Disposició transitòria única. Habilitació a favor de la Direcció General de l’Aigua.

La Direcció General de l’Aigua, una vegada que s’acordi el sistema de gestió dels 
servidors del Ministeri per a la Transició Ecològica, queda habilitada per publicar en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» la direcció URL a què es refereix l’article únic.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroga l’Ordre ARM/3797/2008, de 16 de desembre, per la qual es defineix la línia 
comuna de delimitació dels àmbits territorials de les confederacions hidrogràfiques del 
Guadiana i del Xúquer a la zona compresa entre el límit dels termes municipals de Casas 
de Haro i Pozoamargo, a la província de Conca, i el límit entre els termes municipals de 
Villarrobledo i Munera, a la província d’Albacete.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 30 d’agost de 2018.–La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera 
Rodríguez.

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


