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MINISTERI

DE MEDI AMBIENT

22362 CORRECCIÓ d’errors del text refós de la Llei
d’aigües, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 1/2001, de 20 de juliol. («BOE» 287,
de 30-11-2001.)

Havent observat errors en el text refós de la Llei d’ai-
gües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20
de juliol, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número
176, del 24, i en el suplement en català número 13,
de 16 d’agost de 2001, es procedeix a fer-ne les modi-
ficacions oportunes referides a la versió en llengua cata-
lana:

A la pàgina 1648, segona columna, disposició dero-
gatòria única, apartat 5, línia primera, on diu: «5. Els
articles 158, 173 i 174 de la Llei 13/1996...», ha de
dir: «5. L’apartat 5 de l’article 158 i els articles 173
i 174 de la Llei 13/1996...».

A la pàgina 1656, segona columna, article 54, apar-
tat 2, línia segona, on diu: «... en un predi es poden
fer servir aigües procedents de deus quan el volum...»,
ha de dir: «... en un predi es poden fer servir aigües
procedents de deus situades al seu interior i aprofitar-hi
aigües subterrànies, quan el volum...».
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A la pàgina 1659, primera columna, article 67, apar-
tat 2, línia segona, on diu: «... el ministre de Medi Ambient
pot autoritzar amb caràcter excepcional cessions de
drets d’ús de l’aigua que no respectin...», ha de dir: «...
el ministre de Medi Ambient pot autoritzar expressament,
amb caràcter temporal i excepcional, cessions de drets
d’ús de l’aigua que no respectin...».

A la pàgina 1671, segona columna, després de la
disposició addicional vuitena s’incorpora una nova dis-
posició addicional novena, amb el text següent:

«Disposició addicional novena. Règim aplicable a la
Comunitat Autònoma de Canàries.

1. Aquesta Llei no produeix efectes derogatoris res-
pecte de la legislació que actualment s’aplica en el terri-
tori de la Comunitat Autònoma de Canàries, que sub-
sisteix mentre aquesta no dicti altres normes. A partir
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els articles que defi-
neixen el domini públic estatal i els que suposin una
modificació o derogació de les disposicions que conté
el Codi civil són aplicables a Canàries, d’acord amb la
singularitat que li confereix el seu dret especial.

2. Les actuacions en obres d’interès general a Canà-
ries comprenen el dessalatge, la reutilització o qualsevol
altre tipus d’obra hidràulica que per la seva dimensió
o interès públic o social suposi una iniciativa essencial
per al manteniment de nivells adequats de disponibilitat
de l’aigua a les diferents illes. Aquestes actuacions les
ha de proposar l’Administració de la Comunitat Autò-
noma i la seva execució ha de ser convinguda per l’Ad-
ministració General de l’Estat.»


