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des per la Direcció General de l’Aigua, amb l’informe previ 
dels organismes de conca afectats i de les restants enti-
tats que hagin d’informar d’acord amb l’article 68.2 del 
text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Així mateix, en el termini que preveu l’article esmen-
tat, la Direcció General de l’Aigua pot exercir el dret d’ad-
quisició preferent que regula l’article 68.3.

Disposició final primera. Desplegament normatiu.

Es faculta el ministre de Medi Ambient per dictar les 
disposicions necessàries per al desplegament i execució 
d’aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. Suspensió temporal d’eficàcia.

Durant la vigència d’aquest Reial decret llei, queda 
sense efecte, quant a la utilització de les infraestructures 
de connexió interconques i els contractes de cessió de 
drets a l’aprofitament d’aigua a què es refereix l’article 
3.1, el primer incís de l’article 72 del text refós de la Llei 
d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 
de juliol.

Disposició final tercera. Vigència.

El present Reial decret llei està en vigor des del mateix 
dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
fins al 30 de novembre de 2006.

Madrid, 16 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La presidenta del Govern en funcions,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX

Relació d’actuacions per a les quals aquest Reial decret 
llei declara la urgent ocupació dels terrenys afectats
Proveïment als municipis costaners de l’extrem occi-

dental d’Astúries.
Proveïment d’aigua a Lugo.
Millora de proveïment als municipis d’El Bierzo.
Ampliació i millora del proveïment a la Mancomunitat 

del Girasol-anell perimetral de Tarancón.
Ampliació i millora del proveïment a poblacions de la 

Sabra Este (Toledo).
Proveïment al Campo de Montiel des de l’embassa-

ment de la Cabezuela.
Conducció Torre Abraham a l’embassament de Gaset.
Dessalació i obres complementàries per al Campo de 

Dalías (Almeria).
Dessaladora al Bajo Almanzora. Nova Dessaladora del 

Bajo Almanzora (Almeria).
Dessalació i obres complementàries per al ponent 

d’Almeria. Dessalinitzadora d’aigües salobres d’Adra 
(Almeria).

Actuacions complementàries de reutilització d’aigües 
residuals al Campo de Dalías (Almeria).

Interconnexió Carboneras-Cuevas de Almanzora. Con-
ducció de la dessaladora de Carboneras a la vall d’Alman-
zora (Almeria). (Connexió presa Cuevas de Almanzora-
ponent d’Almeria, Sector Nord.)

Projecte de connexió de la conducció Beninar-Agua-
dulce amb els regs de la Vega de Adra (Almeria). (Millora 
de les infraestructures hidràuliques dels regs de la zona 
de ponent d’Adra.)

Reutilització d’aigües residuals a la Costa del Sol occi-
dental (Màlaga).

Reutilització d’aigües residuals a la ciutat de Màlaga.
Planta dessaladora per garantir els regadius del trans-

vasament Tajo-Segura.
Nova dessaladora d’Águilas/Guadalentín. Ampliació 

de la dessaladora d’Águilas. (Planta dessaladora per a reg 
a Múrcia.)

Ampliació de l’estació dessaladora d’aigües salobres 
d’El Mojón i els seus col·lectors (Múrcia).

Modernització de les infraestructures hidràuliques 
dels regadius de la Vega Alta. Ojós-Contraparada.

Interceptors d’aigües pluvials dels barris nord i oest 
de Cartagena (Múrcia).

Dessalació i obres complementàries per a la Marina 
Alta. Terme municipal de Dénia (Alacant).

Dessalació i obres complementàries per a la Marina 
Alta. Terme municipal de Campello (Alacant).

Desenvolupament de programes d’aigües subterrà-
nies i dessalació per a proveïments i regadius a Castelló.

Obres de regulació per a recàrrega dels excedents 
hivernals del riu Belcaire (Castelló).

Reforç del sistema de proveïment de l’àrea metropoli-
tana de València.

Reforç del sistema de proveïment del Campo de 
Morvedre. Dessaladora de Sagunt (València).

Laminació i millora del drenatge de la conca de la 
Rambla Gallinera (València).

Prevenció contra avingudes del barranc de Benimodo 
(València).

Proveïment a Alcanyís, Calanda, Torrecilla, Valde-
algorfa i Castelseràs (Terol). 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 20787 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 1309/2005, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, 
d’institucions d’inversió col·lectiva, i s’adapta 
el règim tributari de les institucions d’inversió 
col·lectiva. («BOE» 301, de 17-12-2005.)

Havent observat errades en el Reial decret 1309/2005, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió 
col·lectiva, i s’adapta el règim tributari de les institucions 
d’inversió col·lectiva, publicat en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» número 267, de 8 de novembre de 2005, i en el 
suplement en català número 21, de 16 de novembre de 
2005, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la 
versió en llengua catalana:

A la pàgina 2602, segona columna, disposició final pri-
mera, Tres, línia segona, on diu: «… article 95.1.a).2n…», 
ha de dir: «… article 95.1.a), segon paràgraf…».

A la pàgina 2604, segona columna, disposició final 
tercera, Dos, 5, línia cinquena, on diu: «… remetre a l’en-
titat gestora o a la societat d’inversió, respectivament, i a 
l’Administració …», ha de dir: «… remetre, respectiva-
ment, a l’entitat gestora o a la societat d’inversió i a l’Ad-
ministració…».

A la pàgina 2605, primera columna, disposició final 
quarta, U, 4, línia setena, on diu: «… disposició addicional 
primera…», ha de dir: «… disposició addicional única…». 


