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L'establiment d'uns cabals ambientals adequats en les diverses lleres fluvials de l’Estat 

espanyol, és totalment necessari per a la preservació dels ecosistemes fluvials, per la qual 

cosa se li ha de donar la màxima prioritat. De fet, l'obligatorietat de la seva determinació i 

aplicació apareix recollida en la legislació bàsica vigent, concretament en la “Ley de 

Aguas”, on s'indica que es fixaran en els Plans Hidrològics de Conca (Article59, apartat 7).   

A més a més, en l'article 42, apartat 1,b.c de la mateixa llei, els cabals ecològics es 

defineixen com els que mantenen la vida piscícola que de manera natural habitaria o 

pogués habitar en el riu, així com la seva vegetació de ribera. 

Tanmateix, l'aplicació de cabals ambientals definits en els Plans Hidrològics solen trobar-se 

amb alguns obstacles, sent un dels principals esculls l'existència de concessions prèvies 

per a diferents usos productius, que necessiten d'aquests cabals per al desenvolupament 

de la seva activitat, com per exemple succeeix amb les centrals hidroelèctriques o les 

derivacions per a regadius. 

De fet, segons els gestors de l'aigua, aquestes possibles indemnitzacions constitueixen el 

principal impediment per a l'aplicació dels cabals ambientals, recorrent les administracions 

hidràuliques a llargs processos de concertació amb els titulars de les concessions 

preexistents, que en molts casos porten a la implantació d'un cabal inferior al que es 

considera ambientalment adequat, o a una compensació als titulars de les concessions, 

consistents en l'allargament del termini de les mateixes. 

Normalment, quan es pretenen aplicar els cabals ambientals determinats per 

l'administració hidràulica, els titulars de les concessions sempre solen apel·lar a un suposat 

dret d'indemnització, que segons ells ve definit i regulat per la vigent Llei d'Aigües. 
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Efectivament, en la Llei d'Aigües s'esmenta aquest dret, concretament en l'article 65, 

apartats 1 i 3: 

Article 65. “Revisión de las concesiones. 

1. Las concesiones podrán ser revisadas: 

 a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes 
 de su otorgamiento. 
 b) En casos de fuerza mayor, a petición del concesionario. 
 c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. 

2. Asimismo, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán 
revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede 
cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del 
recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. 

A estos efectos, las Confederaciones Hidrográficas realizarán auditorías y controles de 
las concesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la gestión y utilización de los 
recursos hídricos objeto de la concesión. 

3. Sólo en el caso señalado en el párrafo c) del apartado 1, el concesionario 
perjudicado 
tendrá derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
general
de expropiación forzosa. 

4. La modificación de las condiciones concesionales en los supuestos del apartado 2 
no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna. Sin perjuicio 
de ello, reglamentariamente podrán establecerse ayudas a favor de los concesionarios 
para ajustar sus instalaciones a las nuevas condiciones concesionales” 

Com podem comprovar, un dels supòsits pel que es permet la modificació de les 

concessions és quan ho exigeixi la seva adequació als Plans Hidrològics, i en l'apartat 3 

s'indica que en aquest cas el concessionari perjudicat tindrà dret a indemnització. 

Tanmateix,  des d'Ecologistes en Acció considerem que concretament pel cas dels cabals 

ambientals no seria aplicable aquest dret d'indemnització.  
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Segons l'article 26 del Pla Hidrològic Nacional, els cabals ambientals que es fixin als Plans 

Hidrològics de conca tindran la consideració d'una limitació prèvia als fluxos del sistema 

d'explotació, que operarà amb caràcter preferent als usos contemplats al sistema. 

D'altra banda, en l'Article 59, apartat 7 de la Llei d'Aigües s'indica: 

“7. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a 
efectos de lo previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una 
restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo 
caso, se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre 
supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo final 
del apartado 3 del artículo 60. Los caudales ecológicos se fijarán en los Planes 
Hidrológicos de cuenca. Para su establecimiento, los organismos de cuenca 
realizarán estudios específicos para cada tramo de río”. 

És a dir, els cabals ecològics no es consideren un ús més, sinó una restricció prèvia que 

s'imposa amb caràcter general als sistemes d'explotació. Per tant, d'igual manera que 

quan es disposa d'una concessió per a derivar un cert volum d'aigua i per motius 

climatològics pel riu no discórrer aquest cabal, no existeix dret d'indemnització de 

cap tipus, tampoc succeeix amb els cabals ambientals. Atès que no es tracta d'un 

ús, sinó d'una restricció prèvia, un condicionant de caràcter natural, com són les 

condicions climatològiques. 

D'igual manera ho interpreta el “Consejo de Estado”. En concret, en un dictamen emès per 

aquest organisme el 15 d'abril de 2013 a sol·licitud del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient, relatiu al projecte de Reial Decret pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la 

“Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil”. Al final del present document incloem les pàgines 

29 i 30 de l'esmentat dictamen, on s'hi fa referència. 

Per tot plegat, podem concloure que la determinació dels cabals ambientals no comporta 

dret d'indemnització de cap tipus per als titulars de concessions preexistents per al 

desenvolupament d'activitats productives. 
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En aquest sentit, i aprofitant el nou cicle de planificació hidrològica que recentment s'ha 

endegat, des d'Ecologistes en Acció reclamem a l'Agència Catalana de l'Aigua que 

procedeixi a aplicar els cabals de manteniment de tots els rius de les Conques Internes de 

Catalunya aprovats exclusivament amb aspectes tècnico-ambientals pel Parlament de 

Catalunya en el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment mitjançant l'aprovació de tots els 

Plans Zonals d'Implantació de Cabals de Manteniment, sense la necessitat de cap tipus de 

concertació amb els titulars de les concessions preexistents que tinguin com finalitat les 

activitats productives. Ens referim especialment als aprofitaments hidroelèctrics i les 

derivacions per als regadius. 

Annex:

- Pàgines 29 i 30 del dictamen emès pel “Consejo de Estado” relatiu al projecte de Reial 

Decret pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la parte española de la Demarcación 

Hidrográfica del Miño-Sil. 
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L'establiment d'uns cabals mbientals adequats en les diverses lleres fluvials del 

nostre Estat, és totalment necessari per a la preservació dels ecosistemes fluvials, 

per la qual cosa se li ha de donar la màxima prioritat. De fet, l'obligatorietat de la 

seva determinació i aplicació apareix recollida en la legislació bàsica vigent, 

concretament en la Ley de Aguas, on s'indica que es fixaran en els Plans 

Hidrològics de Conca (Article59, apartat 7).   


