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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
16675

Llei 10/2018, de 5 de desembre, sobre la transferència de recursos de 19,99
hm³ des de la demarcació hidrogràfica dels rius Tinto, Odiel i Piedras a la
demarcació hidrogràfica del Guadalquivir.
FELIPE VI
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
I
L’article 45.2 de la Constitució espanyola estableix entre els seus principis rectors de
la política social i econòmica la utilització racional de tots els recursos naturals, per a la
defensa del medi ambient i amb el suport de la solidaritat col·lectiva indispensable.
Les transferències de recursos hídrics entre àmbits territorials de diferents plans
hidrològics de conca que preveu el títol I, capítol III, de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del
Pla hidrològic nacional, es configuren en la norma esmentada com un important instrument
vertebrador del territori i la solució última i més compromesa per evitar que zones amb
dèficits estructurals de recursos hídrics es vegin estrangulades i vegin amenaçats el seu
desenvolupament socioeconòmic i el seu interès ambiental per la incertesa del
subministrament d’aigua, i garanteixin que les conques cedents no vegin hipotecat el seu
com a conseqüència d’aquest.
La Llei del Pla hidrològic nacional sotmet la realització de les transferències a
importants cauteles ambientals i socioeconòmiques destinades a garantir que, en cap cas,
el desenvolupament futur de la conca cedent no es pugui veure compromès per la
transferència, i s’han d’assegurar prèviament a la seva realització el subministrament dels
aprofitaments presents i les reserves per a usos futurs en la conca cedent, així com la
circulació obligada del cabal ambiental aigües avall de la presa de derivació i el
manteniment dels ecosistemes associats.
II
Aquesta Llei es fonamenta en les necessitats de recursos hídrics en la zona sudoriental de la província de Huelva, a la comarca d’El Condado, que és a la demarcació
hidrogràfica del Guadalquivir i a l’àmbit d’influència de l’espai natural protegit de Doñana,
amb l’objectiu ambiental de preservar l’equilibri de l’aqüífer Masub 05-51 AlmonteMarismas i dels ecosistemes que s’hi associen.
El 15 de febrer de 2008 el Consell de Ministres va autoritzar una transferència de 4,99
hm3 d’aigua des de l’aleshores conca atlàntica andalusa, i l’origen del recurs de la qual
pertany a la demarcació hidrogràfica actual del Tinto, l’Odiel i el Piedras, a la demarcació
hidrogràfica del Guadalquivir, segons el que preveu l’article 14.b) de la Llei 10/2001, de 5
de juliol, del Pla hidrològic nacional, que estableix la possibilitat que el Consell de Ministres
autoritzi transferències de petita quantia entre diferents àmbits de planificació, i el volum
anual de la qual estigui comprès entre un i cinc hm3. En l’Acord esmentat de Consell de
Ministres s’indicava que l’aportació de 4,99 hm 3 pretenia contribuir a assegurar el
proveïment dels pobles de la Mancomunitat dels Municipis d’El Condado de Huelva, el
subministrament del qual a partir de l’embassament del Corumbel disposava de garantia
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escassa, i també s’hi indicava que aquest volum addicional permetria la recuperació dels
aqüífers de la zona, i contribuiria a l’equilibri hídric de l’entorn del Parc Nacional de Doñana.
Posteriorment, aquest acord va ser desplegat per l’Acord del Consell de Ministres de 22 de
maig de 2015, pel qual es determinen les condicions de gestió a què se subjecta la
transferència anual de 4,99 hm3 de recursos hídrics des de la demarcació hidrogràfica del
Tinto, l’Odiel i el Piedras fins a la demarcació hidrogràfica del Guadalquivir, autoritzada per
l’Acord del Consell de Ministres de 15 de febrer de 2008, i es preveu la creació d’una
comissió de gestió tècnica.
Després de l’aprovació del Reial decret 11/2016, de 8 de gener, pel qual s’aprova el
Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica del Tinto, l’Odiel i el Piedras, la transferència
de 4,99 hm3/any disposa de recursos assignats amb caràcter permanent, així ho recull
l’annex 5.6 de la normativa. De la mateixa manera, l’article 12 i l’annex 7 del contingut
normatiu del Pla reserven a favor de l’organisme de conca 15 hm3/any, dins del sistema
d’explotació Huelva, per a possibles dèficits estructurals en zones amb un alt interès
socioeconòmic i mediambiental, especialment a l’entorn de Doñana.
Per la seva banda, l’article 19 del Reial decret 1/2016, de 8 de gener, pel qual s’aprova
la revisió del Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica del Guadalquivir, recull que per
satisfer les demandes actuals i futures, de conformitat amb l’article 14.1 del Reglament de
la planificació hidrològica, el Pla hidrològic manté la proposta d’incloure en el Pla hidrològic
nacional la transferència de fins a 15 hm3 anuals de nous recursos superficials procedents
d’altres conques hidrogràfiques. Aquest volum es reserva per substituir extraccions d’aigua
subterrània a l’entorn de Doñana.
Tenint en compte que aquesta Llei de transvasament ha de recollir en un sol cos
normatiu la regulació de les transferències autoritzades entre la demarcació hidrogràfica
del Tinto, l’Odiel i el Piedras i la demarcació hidrogràfica del Guadalquivir, el volum total de
la transferència s’ha d’establir en el límit de 19,99 hm3/any, i s’han d’integrar en un mateix
text l’autorització de transferència aprovada per l’Acord del Consell de Ministres, de 15 de
febrer de 2008, de 4,99 hm3, i les noves necessitats per atendre el dèficit estructural de
recursos hídrics superficials de la comarca de Doñana.
El Pla hidrològic del Tinto, l’Odiel i el Piedras preveu més recurs disponible l’any 2027,
a la finalització de noves obres de regulació com ara Alcolea i La Coronada i de l’ampliació
de recursos assignats des d’altres àmbits de planificació. Amb això es garantien els
creixements en les demandes de regadiu dins de la demarcació hidrogràfica del Tinto,
l’Odiel i el Piedras (TOP) i es manté la reserva esmentada anteriorment. L’execució
d’aquestes infraestructures és la que ha de fer possible el compliment de «la garantia de
les demandes actuals i futures de tots els usos i aprofitaments de la conca cedent, incloses
les restriccions mediambientals» (article 12.2 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla
hidrològic nacional).
III
Considerant aquest marc normatiu, hi ha motius poderosos d’interès general que fan
necessària l’autorització d’una transferència de fins a 19,99 hm3 d’aigües superficials des
de la conca hidrogràfica del Tinto, l’Odiel i el Piedras fins a la conca hidrogràfica del
Guadalquivir. L’aportació de 19,99 hm3 contribueix a assegurar el proveïment dels pobles
d’El Condado de Huelva a la comarca de Doñana, el subministrament dels quals a partir
de l’embassament del Corumbel disposa de garantia escassa o se subministren des de
l’aqüífer Masub Almonte-Marismas.
A aquestes carències relacionades amb el proveïment de municipis, s’hi han d’afegir
les que es plantegen com a conseqüència de la necessitat de la substitució, en les zones
agrícoles de regadius d’El Condado de Huelva incloses en l’àmbit de la demarcació
hidrogràfica del Guadalquivir, de l’ús d’aigües subterrànies de l’aqüífer Almonte-Marismas
per aigües superficials, que ajudin a millorar els balanços d’aigua a l’entorn de Doñana de
manera que limiti l’explotació de l’aqüífer i contribueixi a la seva recàrrega, en sintonia amb
un desenvolupament sostenible de l’activitat agrària a la comarca i en interès de la
consecució de l’equilibri hídric de l’entorn del Parc Nacional de Doñana.
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En aquest sentit, la Junta d’Andalusia, pel Decret 178/2014, de 16 de desembre, ha
aprovat definitivament el Pla especial d’ordenació de les zones de regadiu ubicades al
nord de la corona forestal de Doñana en els termes municipals d’Almonte, Bonares,
Lucena del Puerto, Moguer i Rociana del Condado (Huelva), que preveu la necessitat de
millorar el control de les extraccions d’aigua de l’aqüífer i la seva distribució racional, la
protecció de valors naturals, ambientals i socioeconòmics, amb l’ordenació de l’espai
agrícola.
Finalment, atesos els volums objecte de la transferència, és procedent i es considera
necessària la promulgació d’una llei que reguli les condicions i els límits de la derivació de
cabals entre àmbits territorials de diferents plans hidrològics.
Aquesta Llei de transferència modifica la Llei del Pla hidrològic nacional i recull, com
d’interès general de l’Estat, les obres d’infraestructures necessàries per al transport
d’aquesta aigua fins a la conca receptora i el compliment del que disposen els articles 15 i
20 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional, i determina les condicions
mediambientals, d’execució i explotació de les obres lligades a les transferències.
La Llei s’estructura en quatre articles, una disposició addicional, una disposició
derogatòria, una disposició transitòria i tres disposicions finals.
Article 1.

Objecte i condicions generals de la transferència.

1. S’autoritza la transferència fins a un total de 19,99 hm3 anuals d’aigües superficials
des de la demarcació del Tinto, l’Odiel i el Piedras fins a la demarcació del Guadalquivir,
amb la finalitat de contribuir a garantir el proveïment dels municipis d’El Condado de
Huelva, millorar la garantia del reg, la recuperació dels aqüífers de la zona i l’equilibri hídric
de l’entorn i especialment del Parc Nacional de Doñana.
2. Aquesta transferència se subjecta a les condicions següents:
a) El volum anual transferit no pot ser superior a 19,99 hm3.
b) El volum de transferència que s’autoritzi cada any s’entén com a màxim anual
mesurat en els punts de presa de la conca cedent, situats a l’embassament del Corumbel
i en la impulsió des de l’anell hídric de Huelva, sense perjudici que es puguin establir
puntualment, quan la situació ho requereixi, altres punts de presa que puguin ser factibles
físicament des del sistema Huelva, en els quals és necessari establir el control adequat
que garanteixi que no se supera el volum màxim autoritzat.
c) Tenint en compte les exigències per a la protecció i conservació del recurs i el seu
entorn, amb caràcter general, i respectant l’ús prioritari del proveïment, l’ordre de
preferència entre els diferents usos de l’aigua és el que preveu l’article 60.3 del Reial
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües,
per a la qual cosa s’han de tenir en compte la classificació i les categories que preveu
l’article 49 bis del Reglament del domini públic hidràulic. El volum anual amb destinació al
proveïment dels municipis de la Mancomunitat d’El Condado ubicats en l’àmbit territorial
de la demarcació hidrogràfica del Guadalquivir s’estima en tres hm3; no obstant això, quan
sigui necessari, aquesta xifra es pot elevar, sempre per sota del volum total màxim
autoritzable, per atendre les necessitats esmentades d’acord amb el principi que consagra
la Llei d’aigües de prioritat del proveïment sobre la resta d’usos. Els possibles volums
transferits no es poden utilitzar per a nous desenvolupaments urbanístics, sinó que en tot
moment han de garantir el proveïment del que ja s’ha regulat i establert legalment.
d) Es pot autoritzar la transferència de recursos hídrics amb destinació a les
explotacions de regadiu autoritzades a la demarcació hidrogràfica del Guadalquivir, en
compliment del que disposa el Pla especial d’ordenació de les zones de regadiu ubicades
al nord de la corona forestal de Doñana, aprovat pel Decret 178/2014, de 16 de desembre,
pel qual s’aprova definitivament el Pla especial d’ordenació de les zones de regadiu
ubicades al nord de la corona forestal de Doñana en els termes municipals d’Almonte,
Bonares, Lucena del Puerto, Moguer i Rociana del Condado (Huelva) i el programa de
mesures complementàries del Pla esmentat, per tal de substituir aigües subterrànies de la
Masub 05-51 Almonte-Marismas per aigües superficials, sempre que les demandes dels
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municipis de la comarca d’El Condado de Huelva estiguin garantides, així com els usos
propis de la conca cedent i els cabals ecològics de les masses d’aigües superficials
situades a sota del punt de presa de la conca cedent, així com les situades aigües avall de
la zona receptora, tenint en compte els cabals mínims, màxims, la distribució temporal, la
taxa de canvi màxima i els cabals de crescuda. Les aigües transvasades només es poden
destinar al reg dels sòls agrícoles reguívols que determina el Pla especial d’ordenació de
les zones de regadiu ubicades al nord de la corona forestal de Doñana. En cap cas no es
poden destinar les aigües transvasades a la creació de nous regadius fora de l’àmbit del
sòl agrícola reguívol, ni a l’ampliació ni a modificacions de característiques dels existents
que impliquin un increment de la superfície en regadiu en sistemes d’explotació de
recursos deficitaris, com és el cas de la demarcació hidrogràfica del Guadalquivir.
e) Les infraestructures associades a aquesta transferència han de possibilitar la
protecció i recuperació del bon estat dels ecosistemes, l’atenció de les demandes actuals
i futures de tots els usos i aprofitaments de la demarcació hidrogràfica del Tinto, l’Odiel i el
Piedras, així com la distribució interna de recursos a la demarcació esmentada.
f) Aquesta transferència se sotmet al principi de recuperació de costos, d’acord amb
els principis de la Llei d’aigües i de la normativa comunitària. Els usuaris de la transferència
estan obligats a abonar els cànons de regulació, les tarifes d’utilització d’aigua i les
exaccions que siguin aplicables, corresponents als diferents subsistemes d’explotació, i,
en general, les relatives a l’ús de les infraestructures de les quals puguin ser beneficiats en
la conca cedent o receptora.
g) En aplicació del que estableixen l’article 115 del text refós de la Llei d’aigües
(TRLA) i l’article 311 del Reglament de domini públic hidràulic (RDPH), per al pagament
d’aquestes exaccions, els organismes de conca han de liquidar tots els cànons i tarifes
vigents a les comunitats que agrupen els usuaris de les aigües transferides. En aquest
sentit, es distingeixen les infraestructures existents i les que sigui necessari construir. Per
a les primeres, són aplicables el cànon de regulació i la tarifa d’utilització que s’estigui
cobrant fins ara. Les exaccions corresponents no s’han de liquidar individualment a cada
usuari, sinó a la comunitat de regants, una o diverses que es creïn a aquest efecte, i els
cànons els ha de cobrar l’organisme titular d’aquestes infraestructures. Respecte de les
infraestructures que, si s’escau, sigui necessari construir per a emmagatzematge i
regulació, és obligatori que es construeixin a la conca receptora, i l’organisme competent
per a la gestió i el cobrament de les exaccions és el que n’ha de suportar la construcció.
h) Per accedir a l’ús de les aigües transvasades, els usuaris de proveïment han de
sol·licitar o modificar la concessió i els usuaris de regadiu han de complir les determinacions
que estableix el Pla especial d’ordenació dels regadius ubicats al nord de la corona forestal
de Doñana, sense perjudici de les limitacions de la normativa específica i del que disposen
els instruments d’ordenació sectorial. Els títols per a l’aprofitament de les aigües
transferides, bé per a proveïment, bé per a ús de regadiu, els ha d’atorgar la Direcció
General de l’Aigua prèvia instrucció per part de la Confederació Hidrogràfica del
Guadalquivir.
i) Aquesta transferència manté la seva vigència mentre aparegui consignada en els
plans hidrològics de la demarcació hidrogràfica del Tinto, l’Odiel i el Piedras i en la
demarcació hidrogràfica del Guadalquivir, o es modifiqui per llei.
j) S’ha de garantir, en tot cas, que la cessió o la recepció de les aigües transvasades
no produeix alteracions significatives del bon estat ecològic i químic de les masses d’aigua
de la conca receptora i de la conca cedent.
k) El transvasament s’ha de fer efectiu sempre que se’n determini la necessitat
mitjançant un informe favorable de viabilitat ambiental, que ha d’incloure una anàlisi de
costos i beneficis socials, ambientals i econòmics, i una vegada aplicades les mesures de
gestió i de governança que preveu el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica del
Guadalquivir, el Pla hidrològic de la demarcació del Tinto, l’Odiel i el Piedras, el Pla
d’ordenació dels regadius ubicats al nord de la corona forestal de Doñana, el Pla
d’ordenació del territori de l’àmbit de Doñana, el Pla de protecció del corredor litoral
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d’Andalusia, la normativa en matèria forestal, agrícola i d’aigües i qualsevol altra norma
que sigui aplicable.
El transvasament s’ha de fer efectiu quan se’n determini la necessitat mitjançant un
informe favorable de viabilitat ambiental, on s’ha d’incloure l’anàlisi de costos i beneficis
socials, ambientals i econòmics, i sempre que s’hagin aplicat prèviament, i de manera
acreditada, totes i cadascuna de les mesures següents, a les quals també ha de fer
referència detallada l’informe:
1r Les mesures de gestió i governança que preveu el Pla d’ordenació dels regadius
ubicats al nord de la corona forestal de Doñana.
2n Les mesures de gestió i governança que preveu el Pla d’ordenació del territori de
l’àmbit de Doñana.
3r Les mesures de gestió i governança que preveu el Pla de protecció del corredor
litoral d’Andalusia.
4t Les mesures que preveu la normativa sobre matèria forestal, agrícola i d’aigües,
així com qualsevol altra norma que sigui aplicable.
l) S’ha de garantir la qualitat òptima i adequada dels recursos hídrics destinats al
proveïment dels municipis d’El Condado de Huelva i al regadiu en l’àmbit d’influència de
l’espai natural protegit de Doñana. Per fer-ho, s’han de controlar en tot moment els
paràmetres fisicoquímics i biològics de les aigües transvasades.
m) S’ha de garantir, en tot cas, que les aigües transvasades estiguin lliures de
contaminació de qualsevol origen incompatible amb l’ús agrícola i urbà, així com amb el
bon estat ecològic dels ecosistemes que es podrien veure afectats.
3. La transferència s’ha de basar en els principis de garantia de les demandes actuals
i futures de tots els usos i aprofitaments de la conca cedent, incloses les restriccions
mediambientals, sense que es pugui veure limitat el desenvolupament de la conca
esmentada emparant-se en la previsió de transferències. Cal atenir-se, a més, als principis
de solidaritat, sostenibilitat, racionalitat econòmica i vertebració del territori.
Article 2.

Condicions ambientals.

Amb la finalitat de poder determinar les repercussions ambientals de les transferències,
s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental tots els projectes de manera individual
i conjunta i, si s’escau, plans i programes relatius a aquestes, tant els afectants a la conca
cedent com a la receptora, de conformitat amb el procediment establert per la normativa
que sigui aplicable.
En els supòsits en què la normativa aplicable no hagi previst l’avaluació d’impacte
ambiental per a la transferència, tots els projectes relatius a aquesta s’han de sotmetre a
l’avaluació d’impacte ambiental de manera conjunta, i han de complir la transferència
esmentada les mesures preventives, protectores, correctores i de compensació que
inclouen les declaracions d’impacte ambiental que es dictin a aquest efecte.
Article 3.

Condicions d’execució i explotació.

Les obres que inclou l’annex I d’aquesta Llei es declaren d’interès general de l’Estat als
efectes que preveuen els articles 44.2 del text refós de la Llei d’aigües i 10 de la Llei
d’expropiació forçosa, respecte de la utilitat pública.
La declaració d’interès general de les obres que inclou l’annex I queda supeditada a
l’aprovació de l’informe que en justifiqui la viabilitat econòmica, tècnica, social i ambiental,
i que inclogui un estudi específic sobre la recuperació dels costos.
La construcció i l’explotació de les infraestructures d’aquesta transferència s’han de fer
pel mecanisme pressupostari, administratiu o societari que sigui més adequat en cada cas,
dins dels que preveu l’ordenament jurídic vigent per a la promoció d’obres hidràuliques.
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Regles d’explotació i gestió de la transferència.

1. El volum total transferit cada any hidrològic a la demarcació hidrogràfica del
Guadalquivir s’ha d’atendre amb recursos de la demarcació del Tinto, l’Odiel i el Piedras, i
s’han de garantir les pròpies necessitats internes de la demarcació cedent, d’acord amb
les determinacions de la planificació especial de sequera, les condicions hidrològiques
existents i d’acord amb el seu pla hidrològic.
2. A la demarcació receptora, s’hi han d’establir uns valors de referència per als
consums mensuals de les aigües transvasades per usos i zones de la massa d’aigua. Els
subministraments a aquestes demandes no han de superar els valors de referència fixats,
i s’admeten desviacions ocasionals respecte a aquests valors sempre que la mitjana
interanual de desviacions no superi el total anual assenyalat.
Amb l’informe previ de la Direcció General de l’Aigua i de la Comunitat Autònoma
d’Andalusia, i en un termini màxim de tres mesos, mitjançant un reial decret, s’han de
definir els valors mensuals dels consums de referència d’aigües transvasades per usos i
zones de reg a la demarcació de destinació i els seus percentatges admissibles de
desviació màxima ocasional; les dotacions màximes, que no poden ser superiors a les
establertes per la planificació a la conca cedent per als mateixos conreus; el compliment
de les condicions ambientals i cabals ecològics, així com el compliment, a les masses
d’aigua afectades, dels requisits higienicosanitaris que estableix la legislació específica, i
totes les circumstàncies específiques que s’hagin de considerar per a la seva definició
completa. Per a això, s’ha de considerar la informació hidrològica disponible i s’han de
respectar les determinacions de la planificació hidrològica de les diferents demarcacions.
Els organismes de conca competents han de supervisar tant els subministraments
mensuals als usos, el compliment de les condicions ambientals i els cabals ecològics, així
com el compliment a les masses d’aigua afectades dels requisits higienicosanitaris
establerts en la legislació específica i les zones de reg del transvasament, com els
desembassaments de referència, i a aquest efecte poden sol·licitar les comprovacions i
justificacions que considerin oportunes, així com ordenar l’execució dels mitjans tècnics
que es requereixin per fer-ho.
Mitjançant un reial decret s’han de determinar la periodicitat de l’actualització de dades
i el seu interval temporal, els formats de presentació, l’abast mínim dels valors històrics i
les dades estadístiques que s’hi han d’incorporar.
3. Mitjançant una ordre ministerial, s’ha de crear una comissió de gestió tècnica de la
transferència de recursos hídrics, en la qual han de ser representats el ministeri amb
competències en matèria d’aigües, els organismes de conca o les administracions amb
competències en matèria d’aigües a la conca cedent i a la conca receptora, així com els
usuaris de les conques hidrogràfiques esmentades.
Aquesta comissió de gestió tècnica ha d’adoptar el seu propi reglament intern de
funcionament, que ha de ser conforme, respecte del funcionament dels òrgans col·legiats,
amb el que estableix a aquests efectes la secció en primer lloc 3.2 del capítol II del títol
preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Entre d’altres, es preveu que exerceixi les funcions i tasques següents:
a) L’adopció de decisions sobre volums màxims d’aigua a transferir des de la
demarcació hidrogràfica del Tinto, l’Odiel i el Piedras fins a la demarcació hidrogràfica del
Guadalquivir, en funció de les circumstàncies hidrològiques i tecnològiques canviants, i la
seva utilització posterior per atendre la preservació del bon estat de les aigües i els
ecosistemes, les necessitats de proveïment de la comarca d’El Condado de Huelva i de
reg dels sòls agrícoles que s’estableixin, en compliment del Pla d’ordenació dels regadius
ubicats al nord de la corona forestal de Doñana.
b) L’emissió d’informes, a petició del ministeri amb competències en matèria d’aigües
i de l’òrgan competent en matèria d’aprofitaments hidràulics de la Comunitat Autònoma
d’Andalusia, sobre la utilització dels volums d’aigua transferits i la seva destinació, amb la
proposta, si s’escau, de mesures d’actuació.
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c) Conèixer, a efectes informatius, els cànons, les tarifes i els gravàmens aplicables
als usuaris de la transferència de recursos hídrics.
d) La redacció d’unes normes d’explotació del transvasament, en què es defineixin
els volums transferibles en funció de les circumstàncies hidrològiques i de les
determinacions de la planificació especial de sequera de la conca cedent, que han de
donar objectivitat a les decisions acordades per aquella.
e) Qualsevol altra funció que se li encomani per norma legal o reglamentària.
4. A la conca receptora de la transferència, és necessària la constitució d’una junta
central d’usuaris o entitat representativa equivalent, que tingui la representació dels usuaris
de les aigües transferides davant les administracions hidràuliques, en relació amb aquest
transvasament. Per cada zona d’aplicació de les aigües transferides, s’ha de constituir, en
cas que no n’hi hagi prèviament, una comunitat o agrupació d’usuaris, que és el titular de
les concessions de les aigües transferides i que, al seu torn, s’integra en la junta central
d’usuaris o entitat a la qual s’ha al·ludit anteriorment. Els estatuts corresponents han
d’establir previsions en aquest sentit, d’acord amb el que estableixen l’article 81 i següents
del text refós de la Llei d’aigües.
Així mateix, els estatuts de la junta central d’usuaris han de contenir la relació dels
aprofitaments corresponents a les comunitats integrades, amb la descripció de les seves
obres i de les pròpies de la comunitat general, així com les obres complementàries
necessàries per aconseguir-ne el funcionament perfecte. Entre aquestes obres queden
incloses totes les afectades a la transferència, entre les quals hi ha:
– Bombaments, canonades i basses des de la bassa de l’anell hídric de Huelva fins a
la bassa de Lucena del Puerto, inclusivament aquesta última, o altres infraestructures
d’emmagatzematge o regulació necessàries.
– Canonades i braçals que possibiliten la transferència de recursos des de
l’embassament del Corumbel fins a les poblacions de la comarca d’El Condado ubicades
a la demarcació hidrogràfica del Guadalquivir.
– Les altres infraestructures afectes a la transferència l’ús de les quals puguin cedir a
les comunitats d’usuaris les administracions públiques competents o els seus organismes
públics associats.
5. En cas que la transferència exigeixi l’ús d’infraestructures d’emmagatzematge o
regulació, aquestes s’han de disposar preferentment a la conca receptora.
6. La programació dels transvasaments s’ha de fer en funció de la màxima economia
i racionalitat en l’ús del recurs, i es poden utilitzar a aquest efecte tant les infraestructures
de nova creació com les existents a les conques afectades. En tot cas, les infraestructures
associades a aquesta transferència han de possibilitar, en primer lloc, l’atenció a les
demandes actuals i futures de tots els usos i aprofitaments de la demarcació del Tinto,
l’Odiel i el Piedras, així com la distribució interna de recursos a la demarcació esmentada.
Disposició addicional única. Garantia de recursos superficials a la conca cedent que
preveu la planificació hidrològica.
Les administracions estatal i autonòmica han de prioritzar i agilitzar les obres i
infraestructures de regulació i d’ampliació de recursos d’aigües superficials que preveuen
els horitzons de planificació successius, per tal de garantir les demandes actuals i futures
de tots els usos i aprofitaments de la conca cedent, especialment les preses i conduccions
d’Alcolea, la Coronada i l’ampliació del bombament de Bocachanza II.
Disposició transitòria única.
Des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei fins a la finalització de les obres declarades
d’interès general que recull l’annex I, es poden utilitzar les infraestructures ja existents per
a la transferència de recursos emparats per aquesta Llei.
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Disposició derogatòria única.
1. Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que contradiguin el
que disposa aquesta Llei i s’hi oposin.
2. Queden derogades expressament les disposicions següents:
a) Acord del Consell de Ministres de 15 de febrer de 2008, que va autoritzar una
transferència de 4,99 hm3 anuals d’aigua des de l’aleshores conca atlàntica andalusa –
actualment conca dels rius Tinto, Odiel i Piedras– fins a la conca del Guadalquivir.
b) Acord del Consell de Ministres de data 22 de maig de 2015, pel qual es determinen
les condicions de gestió a què s’ha de subjectar la transferència de petita quantia
esmentada i es preveu la creació d’una comissió de gestió tècnica.
c) Ordre AAA/30/2016, de 18 de gener, per la qual es crea la Comissió de Gestió
Tècnica de transferència de recursos hídrics des de la demarcació hidrogràfica del Tinto,
l’Odiel i el Piedras fins a la demarcació hidrogràfica del Guadalquivir.
3. Les referències que contenen normes vigents a les disposicions que es deroguen
expressament s’han d’entendre efectuades a les disposicions d’aquesta Llei que regulen
la mateixa matèria que aquelles.
Disposició final primera.

Autorització per al desplegament reglamentari.

El Consell de Ministres i el titular del ministeri amb competència en matèria d’aigües,
en l’àmbit de les seves competències respectives, han de dictar les normes reglamentàries
que siguin necessàries per al compliment d’aquesta Llei.
Disposició final segona.

Habilitació competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara de les competències exclusives reconegudes a l’Estat
per l’article 149.1.13a i 22a de la Constitució.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la
facin complir.
Madrid, 5 de desembre de 2018.
FELIPE R.
El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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ANNEX I
Obres que es declaren d’interès general de l’Estat
A la demarcació del Tinto, l’Odiel i el Piedras:
– Construcció de la presa Pedro Arco.
– Desdoblament del túnel San Silvestre.
– Desdoblament de sifons 4 i 5 del canal del Piedras a Huelva.
– Desdoblament del sifó Odiel, 2a fase.
– Desdoblament del sifó pel marge esquerra de l’Odiel fins a la galeria forçada.
– Augment de la capacitat de regulació dels dipòsits de Huelva.
– Augment de la capacitat de regulació de la bassa de regulació de l’anell hídric.
– Augment de la capacitat de transport de l’anell hídric entre els dipòsits de Huelva i la
bassa de regulació de l’anell hídric.
A la demarcació del Guadalquivir:
– Basses de regulació i infraestructures de distribució.
– Infraestructures pròpies de transport i regulació del transvasament.
Per a la realització d’aquestes obres s’ha de fer un estudi específic sobre la recuperació
de costos per donar compliment al que disposa el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües.

http://www.boe.es
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