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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
13187 Reial decret 1209/2018, de 28 de setembre, pel qual es prorroga la situació de 

sequera declarada per a l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
pel Reial decret 355/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la situació de 
sequera en l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i 
s’adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics.

L’any hidrològic 2013/14 va ser extremadament sec des del punt de vista de la 
meteorologia, i la precipitació acumulada en l’àmbit territorial de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer va ser inferior a la recollida en els últims 23 anys. La precipitació 
acumulada en aquest any va ser d’uns 281 mm mentre que el valor mitjà anual en els 
últims 23 anys és d’uns 439 mm.

Aquesta situació de falta de precipitacions i d’esgotament de les reserves embassades 
va fer que es declarés la situació de sequera en l’àmbit esmentat mitjançant el Reial 
decret 355/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la situació de sequera en l’àmbit 
territorial de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i s’adopten mesures excepcionals per 
a la gestió dels recursos hídrics, en el marc de les mesures adoptades pel Govern per 
pal·liar la situació de sequera.

Aquest Reial decret tenia una vigència temporal fins al 31 de desembre de 2015, però 
atès que la situació no havia millorat en aquesta data, es va prorrogar la declaració de 
sequera 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 masses d’aigua 
superficials i les normes de qualitat ambiental, fins al 30 de setembre de 2016.

Amb posterioritat i pel 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, es va procedir novament a la pròrroga de la declaració de sequera fins al 30 de 
setembre de 2017 i més tard es va prorrogar de nou fins al 30 de setembre de 2018 
mitjançant el Reial decret 850/2017, de 22 de setembre, pel qual es prorroga la situació de 
sequera prolongada declarada per a l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pel 
Reial decret 355/2015, de 8 de maig.

L’inici del present any hidrològic 2017-2018 ha estat inusualment sec. En els cinc 
primers mesos, la precipitació mitjana en la demarcació hidrogràfica del Xúquer ha estat 
de prop de la meitat dels valors habituals per a aquest període i les aportacions d’origen 
natural presenten un dels pitjors registres dels últims 77 anys.

Si bé durant els mesos de març i abril de 2018, data d’inici de tramitació d’aquest Reial 
decret, van tenir lloc precipitacions significatives, la qual cosa es va traduir en una millora 
lleu d’alguns indicadors, ja en data 1 de maig de 2018 la situació posava de manifest que 
cinc sistemes d’explotació estaven en alerta (Sénia-Maestrat, Túria, Xúquer, Marina Alta i 
Vinalopó-Alacantí), i el que era més preocupant, tots els sistemes d’explotació de l’àmbit 
de la demarcació tenien els indicadors de sequera prolongada, basats en el registre de 
precipitacions, amb valors molt baixos, la qual cosa podia significar un avanç del risc 
durant els propers mesos.

Aquestes previsions s’han confirmat a data 1 de setembre de 2018 en l’informe de 
seguiment d’indicadors de sequera en l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer, que assenyala la situació següent: estan en alerta els sistemes Sénia-Maestrat, 
Túria, Marina Alta i Vinalopó-Alacantí; estan en situació de prealerta els sistemes de 
Palància-Les Valls, Serpís i Marina Baixa. Per tant, del total de nou sistemes que integren 
l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, set presenten una situació que justifica 
la tramitació d’aquest Reial decret i l’aprovació de la pròrroga de la situació de sequera 
declarada durant l’any hidrològic 2018-2019.
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La situació exposada va motivar l’aprovació del Reial decret llei 10/2017, de 9 de juny, 
i de la Llei 1/2018, de 6 de març, pels quals s’adopten mesures urgents per pal·liar els 
efectes produïts per la sequera en determinades conques hidrogràfiques i es modifica el 
text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, 
l’àmbit d’aplicació del qual es projecta, com no podia ser d’altra manera, a la demarcació 
hidrogràfica del Xúquer. De manera que les mesures que conté aquest últim instrument 
complementen les previstes en l’esmentat Reial decret 355/2015, de 8 de maig.

Per tot això es fa necessari prorrogar novament les mesures extraordinàries que 
preveu el Reial decret 355/2015, de 8 de maig, fins a la finalització de l’any 
hidrològic 2018- 2019, en previsió que aquesta situació de sequera es prolongui al llarg del 
temps.

La pròrroga de la declaració de sequera en l’àmbit territorial de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer es fa en aquest Reial decret d’acord amb el que disposa l’article 27 
de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional, i en compliment de l’article 58 
del text refós de la Llei d’aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, 
i tenint en consideració l’estat dels sistemes d’explotació de la demarcació segons el 
Sistema global d’indicadors hidrològics del Ministeri per a la Transició Ecològica, que 
integra els indicadors d’estat que defineixen els plans especials d’actuació en situació 
d’alerta i eventual sequera en les conques intercomunitàries, aprovats per l’Ordre 
MAM/698/2007, de 21 de març, en compliment del que estableix la Llei 10/2001 abans 
esmentada, tenint en compte l’últim informe de data 31 d’agost de 2018.

En l’elaboració d’aquest Reial decret ha estat escoltada la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer, així com totes les comunitats autònomes que puguin estar afectades.

Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació a què es refereix 
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. En concret, compleix els principis de necessitat i eficàcia, atès 
que es tracta de l’instrument més adequat per garantir el subministrament d’aigua per a 
consum i per a reg d’una manera homogènia en tot el territori afectat, la qual cosa garanteix 
l’interès general. També s’adequa al principi de proporcionalitat, atès que no hi ha cap 
alternativa menys restrictiva de drets o que imposi menys obligacions als destinataris. Pel 
que fa als principis de seguretat jurídica, transparència i eficiència, la norma s’hi adequa 
atès que és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, s’ha procurat la participació de 
les parts interessades i s’han evitat càrregues administratives innecessàries o accessòries.

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 i informació pública, segons el que disposa l’article 26.6 de la 
Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

En virtut d’això, a proposta de la ministra per a la Transició Ecològica, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 28 
de setembre de 2018,

DISPOSO:

Article únic. Pròrroga de la declaració de sequera aprovada pel Reial decret 355/2015, 
de 8 de maig, per a l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

1. Es prorroga fins al 30 de setembre de 2019 la declaració de sequera aprovada per 
a l’àmbit del Xúquer pel Reial decret 355/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la situació 
de sequera en l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i s’adopten 
mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics. Aquesta situació es va 
prorrogar inicialment 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, i novament pel 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 
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decret 356/2015, de 8 de maig, i finalment pel Reial decret 850/2017, de 22 de setembre, 
pel qual es prorroga la situació de sequera prolongada declarada per a l’àmbit de la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer pel Reial decret 355/2015, de 8 de maig, pel qual es 
declara la situació de sequera en l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer i s’adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics.

2. La pròrroga establerta a l’apartat anterior finalitza en cas que l’organisme de conca 
i la Direcció General de l’Aigua constatin que es deixen de donar les circumstàncies 
objectives que han motivat la declaració, de conformitat amb l’evolució dels indicadors 
d’estat que estableix el Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera de 
la demarcació hidrogràfica del Xúquer que estigui vigent en aquell moment. A aquest 
efecte, la Confederació Hidrogràfica ha d’emetre el certificat corresponent en què quedi 
acreditat que no és necessari mantenir la declaració de sequera prolongada.

Disposició addicional única. Despesa pública.

1. La realització 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 
han ser finançades d’acord amb la normativa vigent i amb càrrec al pressupost de la 
Direcció General de l’Aigua.

2. Les mesures que inclou aquesta norma no poden comportar 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 el Pla hidrològic del Xúquer 
vigent i l’anterior.

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 595/2014, d’11 de juliol, s’entenen fetes 
respectivament als articles 32.1, 10.1, 12 i apèndix 6.1 del Pla hidrològic vigent, 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, 28 de setembre de 2018.

FELIPE R.

La ministra per a la Transició Ecològica,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
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