DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA REQUERINT, EN COMPLIMENT
DELS PRINCIPIS ESTABLITS EN LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA I EN LA NORMATIVA DE
PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA VIGENT, LES APORTACIONS DELS CABALS D'ÚS AMBIENTAL
NECESSARIS PER Al CORRECTE ESTAT ECOLÒGIC DE L'ESPAI NATURAL PROTEGIT DE
L’ALBUFERA DE VALÈNCIA

Atenent a la voluntat reiteradament expressada tant per este Ajuntament, com per la
ciutadania, de preservar per a les generacions futures este singular patrimoni natural en les
millors condicions possibles, esta Corporació considera oportú manifestar:
La inundació hivernal de l’Albufera, pràctica secular coneguda popularment com perellonà,
abasta habitualment des de mitjan octubre a mitjan gener, època en què augmenta el nivell del
llac i de les terres baixes dominades per ell, fins a ocupar la làmina d'aigua pràcticament
l'extensió que tenia la llacuna a la fi del s. XVIII.
A més de la funció agrària d'esta inundació, centrada fonamentalment en el llavat hivernal
d'unes terres naturalment salobres i de permetre la continuïtat de l'activitat pesquera
artesanal –per cert, declarada recentment BIC immaterial, al costat de la navegació a vela
llatina– la perellonà renova les aigües del propi llac contribuint a exportar importants
quantitats de nutrients al mar al mateix temps que afavoreix l'establiment d'un hàbitat aquàtic
hivernal de la màxima importància per a les poblacions d'aus migratòries europees, condició
que ha fet creditor a este espai natural dels majors nivells de protecció contemplats en la
normativa internacional (Zona ZEPA, LIC, Xarxa Natura 2000, lloc RAMSAR, etc.).
Esta inundació es produïx gràcies a l'aigua dolça que es deriva des dels sistemes fluvials
pròxims, fonamentalment des del riu Xúquer, que ve alimentant a l'aiguamoll des que s'inicia el
cultiu de l'arròs en les seues ribes a la fi del s. XV, i que va permetre l'establiment d'un sistema
natural d'extraordinària qualitat amb aigües transparents i una elevada biodiversitat. És este
escenari, ben viu encara en la memòria col·lectiva, el que constituïx l'horitzó de referència que
volem aconseguir en el procés de recuperació de la qualitat del medi aquàtic de l'ecosistema.
No obstant açò, el llac, igual que la resta de l'aiguamoll, es troba en este moment en una
situació crítica, –situació que es repetix cada vegada amb major freqüència en els últims anys–,
i que ha vingut agreujant-se des de finals d'agost a causa de la falta de cabals, aconseguint-se
en este moment els nivells més baixos registrats en el sistema almenys des de 1995, i que se
situen aproximadament 40 centímetres davall del nivell que hauria de tindre la llacuna en esta
època de l'any. Açò suposa aproximadament un dèficit de 18 hm 3, que representa el volum
necessari per a augmentar el nivell del llac a la cota mínima de perellonà i inundar les zones de
tancats circumdants o un dèficit de 8 hm3 per a arribar al nivell que li correspondria a l'Albufera
perquè el nivell del llac fóra l'adequat (sense tindre en compte la inundació dels tancats
circumdants).
Així doncs, el Ple d'esta Corporació, en atenció a l'ordre de prioritat d'ús del recurs hídric
establit en la normativa hidrològica vigent, en atenció als eixos sobre els quals es desenvolupa

la Directiva 2000/60/CE Marc de l'Aigua, així com a l'assoliment del bon estat ecològic de les
masses d'aigua, objectiu concret i principi que inspira esta Directiva i que ha d'impregnar la
planificació hidrològica en l'Estat, considera de la màxima urgència que per part de l'autoritat
hidrològica –Confederació Hidrogràfica del Xúquer- s'ordene l'aportació dels esmentats cabals
de qualitat necessaris per a pal·liar l'actual dèficit del sistema i que s'establisca, per a les
següents temporades una reserva de cabals que assegure la preservació i la millora de la
qualitat ambiental de la zona humida de l’Albufera de València.
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