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del Parlament Europeu i del Consell, i es modifiquen
els reglaments (CE) núm. 853/2004 i (CE) núm.
854/2004.
En aquest cas, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació ha de notificar a la Comissió Europea la
marca alternativa d’identificació que es pretengui
usar, en el si del Comitè Permanent de la Cadena
Alimentària i de Sanitat Animal.
La marca alternativa d’identificació ha de ser
llegible i indeleble, i els seus caràcters han de ser
clarament visibles i s’han de poder llegir amb facilitat. La marca d’identificació ha de tenir la forma
següent i ha de contenir les indicacions següents1:

Disposició final segona.
Europea.
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Incorporació de dret de la Unió

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret
espanyol la Directiva 2007/10/CE, de la Comissió, de 21 de
febrer de 2007, per la qual es modifica l’annex II de la
Directiva 92/119/CEE del Consell pel que fa a les mesures
que s’han de prendre en una zona de protecció quan es
produeix un brot de malaltia vesicular porcina.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el dia u de gener
de 2008.
Madrid, 5 d’octubre de 2007.
JUAN CARLOS R.
La ministra d’Agricultura, Pesca

3. L’aplicació de les mesures a la zona de protecció s’ha de mantenir, almenys, fins que:
a) S’hagin portat a terme totes les mesures que
preveu l’article 16.
b) Totes les explotacions de la zona hagin estat
objecte: d’un examen clínic dels porcs que permeti
establir que no presenten cap símptoma de malaltia
que suggereixi la presència de la malaltia vesicular
porcina, i d’un examen serològic d’una mostra estadística de porcs que no hagi revelat la presència
d’anticossos contra el virus de la malaltia vesicular
porcina. El programa de detecció serològica ha de
tenir en compte la transmissió de la malaltia vesicular porcina i de quina manera s’allotgen els porcs. El
programa l’ha de determinar la Comissió de la
Comunitat Europea.
L’examen i la presa de mostres no es poden practicar abans que transcorrin vint-i-vuit dies des de la
conclusió de les operacions preliminars de neteja i
desinfecció de l’explotació infectada.
4. Quan expiri el període que preveu el paràgraf 3 d’aquest apartat 5 les normes que s’apliquen
a la zona de vigilància també s’han d’aplicar a la
zona de protecció.
5. En cas que les prohibicions que preveu el
paràgraf 2.f) d’aquest apartat es mantinguin durant
més de 30 dies a causa de l’aparició de nous casos
de la malaltia i es creïn problemes d’allotjament dels
animals, l’autoritat competent pot autoritzar, a petició justificada del titular de l’explotació i una vegada
verificats els fets pel veterinari oficial, la sortida dels
animals d’una explotació ubicada a la zona de protecció. En aquest supòsit, s’han d’aplicar “mutatis
mutandis” les previsions que preveuen els paràgrafs 2.f), 2.g) i 2.h) d’aquest apartat.»
Disposició final primera.

Títol competencial.

El present Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a
l’empara de l’article 149.1.16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
bases i coordinació general de la sanitat.
1
XY fa referència al codi del país pertinent que preveu l’apartat 6
de la secció I de l’annex II del Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.
1234 fa referència al número d’identificació de l’establiment que
preveu l’apartat 7 de la secció I de l’annex II del Reglament (CE) núm.
853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.

i Alimentació,
ELENA ESPINOSA MANGANA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
18581

REIAL DECRET 1341/2007, d’11 d’octubre, sobre
la gestió de la qualitat de les aigües de bany.
(«BOE» 257, de 26-10-2007.)

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, estableix l’obligació de les administracions públiques sanitàries d’orientar les seves actuacions prioritàriament a la
promoció de la salut i la prevenció de les malalties.
La Llei esmentada preveu que les administracions
públiques sotmetin a control les activitats i productes
que, directament o indirectament, puguin tenir conseqüències negatives per a la salut. Una d’aquestes activitats és l’ús recreatiu de l’aigua, en concret les zones d’aigües de bany naturals.
D’altra banda, el text refós de la Llei d’aigües, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, té com a
objecte la regulació del domini públic hidràulic, de l’ús de
l’aigua i de l’exercici de les competències atribuïdes a
l’Estat en les matèries relacionades amb el domini esmentat en el marc de les competències que delimita l’article
149 de la Constitució espanyola.
El Reial decret 734/1988, d’1 de juliol, pel qual s’estableixen normes de qualitat de les aigües de bany, va
incorporar al nostre ordenament jurídic la Directiva 76/
160/CEE del Consell, de 8 de desembre de 1975, relativa a
la qualitat de les aigües de bany.
L’aprovació de la Directiva 2006/7/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a
la gestió de la qualitat de les aigües de bany i per la qual
es deroga la Directiva 76/160/CEE, n’exigeix la incorporació al dret intern espanyol mitjançant l’elaboració d’una
norma que reculli les noves especificacions de caràcter
científic i tècnic, i que possibiliti un marc legal que estigui
més d’acord tant amb les necessitats actuals com amb els
avenços i progressos dels últims anys pel que fa a les
aigües de bany, i que estableixi les mesures sanitàries i de
control necessàries per a la protecció de la salut dels
banyistes, la qual cosa és l’objecte principal d’aquest
Reial decret, així com conservar, protegir i millorar la qualitat del medi ambient en compliment de la Directiva
2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23
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d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.
Així mateix, la Directiva 2006/7/CE exigeix una coordinació estreta amb la resta de la legislació comunitària en
matèria d’aigües, com ara la Directiva 91/271/CEE del
Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament d’aigües residuals urbanes, la Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de
les aigües contra la contaminació produïda per nitrats
utilitzats en l’agricultura, i l’esmentada Directiva 2000/60/
CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre
de 2000.
Atesa la importància que té l’ús de les zones d’aigües
de bany per a la salut humana, es fa necessari l’establiment a escala nacional de criteris sanitaris de qualitat.
Aquests criteris s’han d’aplicar a les aigües de bany i allà
on no hi hagi una prohibició expressa de bany o recomanació d’abstenir-se’n de manera permanent.
D’altra banda, es fixen paràmetres i valors paramètrics que s’han de complir en el punt de mostreig designat
per l’autoritat sanitària. Aquests valors es basen principalment en les recomanacions de l’Organització Mundial de
la Salut i en motius de salut pública, i en alguns casos
s’aplica el principi de precaució per assegurar un alt nivell
de protecció de la salut dels banyistes. Davant d’incompliments dels criteris de qualitat que assenyala aquesta disposició, és necessària la investigació de la causa subjacent i garantir que s’apliquin com més aviat millor les
mesures correctores i preventives per a la protecció de la
salut dels banyistes.
A més, el públic ha de rebre informació suficient i
oportuna sobre la qualitat de les zones d’aigües de bany,
les mesures correctores i preventives, així com tots els
aspectes que afectin les zones d’aigües de bany i que
puguin implicar un risc per a la salut dels banyistes.
El Ministeri de Sanitat i Consum coordina el sistema
d’informació nacional de zones d’aigües de bany, la unitat
d’informació del qual és la zona d’aigües de bany que
inclou la platja i les seves aigües de bany, i elabora els
informes nacionals anuals destinats a la informació
pública i, en compliment amb les obligacions comunitàries, a la Comissió de la Unió Europea.
El caràcter tècnic de la matèria que regula aquest Reial
decret fa necessària l’adopció d’aquesta disposició reglamentària com a instrument normatiu idoni per completar
i assegurar el compliment de la regulació bàsica aplicable
a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.
En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat escoltats els sectors afectats, s’han consultat les comunitats
autònomes i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
ha emès un informe previ.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1 de la Constitució, que reserva a l’Estat
la competència exclusiva, a la regla 16a, sobre bases i
coordinació general de la sanitat, i a la regla 23a, sobre
legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense
perjudici de les facultats de les comunitats autònomes,
per establir normes addicionals de protecció.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Sanitat i
Consum i de la ministra de Medi Ambient, amb l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 d’octubre
de 2007,
DISPOSO:
Article 1. Objecte.
Aquest Reial decret té per objecte:
1. Establir els criteris sanitaris que han de complir les
aigües de bany per garantir la seva qualitat amb la finali-
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tat de protegir la salut humana dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació.
2. Conservar, protegir i millorar la qualitat del medi
ambient en compliment del text refós de la Llei d’aigües,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
3. Establir disposicions mínimes per al control, la
classificació, les mesures de gestió i el subministrament
d’informació al públic sobre la qualitat de les zones d’aigües de bany.
Article 2. Àmbit d’aplicació.
1. Aquesta disposició és aplicable a les aigües de
bany i la seva platja, tal com es defineixen a l’article 3.
2. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest
Reial decret:
a) Les piscines de natació i d’aigües termals d’estacions balneàries i de balnearis urbans.
b) Les aigües confinades de forma natural o artificial,
subjectes a un tractament o utilitzades amb finalitats terapèutiques.
c) Les aigües confinades artificialment i separades
de les aigües superficials i de les aigües subterrànies,
excepte les piscines fluvials o similars.
Article 3. Definicions.
Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:
a) Aigües de bany: qualsevol element d’aigües
superficials on es prevegi que es pugui banyar un nombre
important de persones o hi hagi una activitat propera
relacionada directament amb el bany i en què no hi hagi
una prohibició permanent de bany ni s’hagi formulat una
recomanació permanent d’abstenir-se d’aquest i on no hi
hagi perill objectiu per al públic.
b) Aigües superficials, aigües subterrànies, aigües
continentals, aigües de transició, aigües costaneres,
massa d’aigua superficial, massa d’aigua artificial, massa
d’aigua molt modificada, conca hidrogràfica i demarcació
hidrogràfica: s’apliquen a aquests termes les definicions
que es recullen en els articles 16, 16 bis i 40 bis del text
refós de la Llei d’aigües aprovat pel Reial decret legislatiu
1/2001, de 20 de juliol.
c) Autoritat competent:
1r Autoritat sanitària: la que tingui encomanat, en
l’àmbit de cada comunitat autònoma, la comesa de garantir el compliment dels requisits sanitaris d’aquest Reial
decret.
2n Òrgan ambiental: l’òrgan que tingui encomanat,
en l’àmbit de cada comunitat autònoma, la comesa de
garantir el compliment de les competències ambientals i
hidràuliques d’aquest Reial decret, i el Ministeri de Medi
Ambient, a través dels organismes de conca, per a demarcacions hidrogràfiques intercomunitàries.
3r Autoritat autonòmica: la que tingui encomanat, en
l’àmbit de cada comunitat autònoma, la comesa de garantir el compliment de les mesures de gestió que preveu
aquest Reial decret i que no estiguin incloses en els paràgrafs 1r i 2n.
4t Administració local: la que correspongui, si s’escau, en l’àmbit de les seves competències.
d) Contaminació: la presència de contaminació
microbiana o altres organismes, residus o substàncies
químiques que afectin la qualitat de les aigües de bany i
comportin un risc per a la salut dels banyistes, segons el
que preveu l’annex I.
e) Contaminació de curta durada: la contaminació
microbiana, per «Escherichia coli» o enterococs intestinals, les causes de la qual siguin clarament identificables,
i quan es prevegi que no pot afectar la qualitat de les
aigües de bany per un període superior a 72 hores a partir
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del primer moment en què es detecti la contaminació i
s’hagi vist afectada la qualitat de les aigües de bany, i l’òrgan ambiental hagi establert procediments de predicció i
gestió d’aquesta.
f) Avaluació de la qualitat de les aigües de bany: el
procés de valoració anual de la qualitat de les aigües de
bany d’acord amb el mètode d’avaluació que defineix
l’annex II.
g) Mesures de gestió: les accions que s’emprenguin
per portar a terme el que descriuen els articles 4, 6, 8, 10,
11, 12 i 13.
h) Nombre important de banyistes: nombre mínim
d’usuaris que l’autoritat competent consideri rellevant,
tenint en compte, en particular, les pautes passades,
l’existència d’infraestructures o instal·lacions, o qualsevol
altra mesura adoptada a fi de promoure el bany.
i) Platja: marge, riba o ribera que envolta les aigües
de bany continentals o marítimes, en superfície gairebé
plana, que tingui o no vegetació, formada per l’acció de
l’aigua o del vent o per altres causes naturals o artificials.
j) Prohibició de bany permanent o recomanació permanent d’abstenir-se del bany: quan la prohibició o recomanació de caràcter temporal tingui una durada, com a
mínim, d’una temporada de bany completa.
k) Proliferació de cianobacteris: s’entén per proliferació de cianobacteris una acumulació de cianobacteris
en forma de floracions algals, cenobis o espuma.
l) Públic interessat: qualsevol persona física o jurídica, així com les seves associacions, organitzacions o
grups constituïts d’acord amb la normativa que els sigui
aplicable, segons assenyala la Llei 9/2006, de 28 d’abril,
sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient.
m) Punt de control ambiental: el lloc designat per
l’òrgan ambiental per dur a terme la presa de mostres per
al control de les causes de contaminació que puguin afectar les zones d’aigües de bany, atenent els perfils de
cadascuna d’aquestes.
n) Punt de mostreig: el lloc designat per l’autoritat
sanitària per dur a terme la presa de mostres per al control de la qualitat de les aigües de bany, ubicat on es prevegi una major presència de banyistes, tenint en compte
el major risc de contaminació segons el perfil de les
aigües de bany. Cada aigua de bany ha de tenir, almenys,
un punt de mostreig.
ñ) Registre de zones protegides: registre en què
s’han de declarar les aigües de bany i que ha de formar
part del pla hidrològic de conca que estableix l’article 99
bis del text refós de la Llei d’aigües.
o) Sèrie de dades sobre qualitat de les aigües de
bany: les dades obtingudes de conformitat amb el que
disposa l’article 6.
p) Situacions d’incidència: les que es descriuen a
continuació:
1r Situació anòmala: un fet o una combinació de fets
que afectin la qualitat de les aigües de bany del lloc de
què es tracti i la freqüència previsible del qual no superi
una vegada cada quatre anys.
2n Circumstància excepcional: una situació inesperada que tingui, o es presumeixi raonablement que pugui
tenir, un efecte nociu en la qualitat de les aigües de bany i
en la salut dels banyistes.
q) Temporada de bany: el període en què es pugui
preveure l’afluència d’un nombre important de banyistes.
r) Zona d’accés limitat: territoris per arribar a les
platges dels quals hi hagi una dificultat o limitació geogràfica especial.
s) Zona d’aigües de bany: àrea geogràficament delimitada d’un terme municipal composta per una platja i les
seves aigües de bany.

Suplement núm. 32

t) Zona protegida: zona declarada aigua de bany
segons el que estableix l’article 99 bis del text refós de la
Llei d’aigües.
Article 4.

Cens de zones d’aigües de bany.

1. A principis de cada any, l’autoritat competent ha
d’elaborar un llistat provisional de zones d’aigües de
bany, segons el que defineix l’article 3, paràgrafs a), h) i
n), i ho ha de comunicar a través del sistema d’informació
nacional que preveu l’article 14.
2. El 20 de març de cada any, com a data límit, les
autoritats competents han d’incorporar el conjunt d’informació mínima del Cens de zones d’aigües de bany per tal
que el Ministeri de Sanitat i Consum compleixi el que disposa l’article 14.1.
3. La informació que preveu l’apartat anterior ha de
constar almenys de:
a) La denominació de la zona d’aigües de bany i els
seus punts de mostreig, amb la localització geogràfica i el
codi que assenyali el sistema d’informació nacional que
preveu l’article 14.
b) La temporada de bany, la seva durada prevista i el
calendari de control per a cada un dels punts de mostreig.
c) Les situacions especials, com ara prohibició o
recomanació de no bany durant tota la temporada, baixes, altes, canvis de codis o de denominacions, respecte a
la temporada anterior.
d) El perfil de cadascuna de les zones d’aigües de
bany, o la seva actualització o revisió, segons el que disposa l’annex III d’aquest Reial decret.
e) Les previsions del Pla hidrològic de conca amb
relació a l’ús de les aigües que assenyalen els apartats
anteriors.
f) La informació sobre la presència d’infraestructures o instal·lacions que puguin afectar la platja o les
aigües de bany.
g) Qualsevol altra informació que l’autoritat competent consideri oportuna.
4. Es considera cens oficial inicial el corresponent a
la primera temporada de bany després de la publicació
d’aquest Reial decret.
5. Les altes s’han de notificar abans del 20 de març
de cada any a través del sistema d’informació que descriu
l’article 14, i poden ser consultades per les autoritats competents als efectes de la informació i del registre de zones
protegides, a l’empara de l’article 99 bis del text refós de
la Llei d’aigües.
6. Tota baixa d’una zona d’aigües de bany o d’un
punt de mostreig ha de ser justificada per l’autoritat competent amb la documentació següent:
a) Informe que expliqui i documenti la causa o causes que han motivat la baixa de l’aigua de bany del cens.
b) Butlletins d’anàlisi de les dues últimes temporades de bany, amb els paràmetres obligatoris: «Escherichia
coli» i enterococs intestinals.
c) Fotocòpia de la resolució administrativa o publicació en el diari oficial de la comunitat autònoma, si s’escau.
d) Proves gràfiques, com fotografies o altres, que
donin suport a la justificació dels motius de baixa.
Aquests documents han de ser comunicats a través
del sistema d’informació que assenyala l’article 14, abans
del 20 de març de cada any.
7. Una zona d’aigües de bany o un punt de mostreig
pot ser donat de baixa en el cens per algun dels motius
següents:
a) Com a conseqüència que es presentin les situacions que descriu l’article 12.4.
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b) Canvis estructurals o hidrològics en el punt de
mostreig o en tota la zona de bany que facin que desaparegui físicament la platja o el punt de mostreig o que
puguin ocasionar problemes de seguretat al públic interessat o en facin inviable la utilització amb fins de bany.
c) Quan canviïn les circumstàncies per les quals va
ser designada com a zona d’aigües de bany.

2. No obstant això, el Ministeri de Sanitat i Consum
pot autoritzar la utilització d’altres mètodes oficials, després de la comprovació de la seva equivalència mitjançant exercicis oficials d’equivalència. Aquests mètodes
alternatius han de ser comunicats a la Comissió de la
Unió Europea.

Article 5.

Article 8. Actuació davant situacions de contaminació de
curta durada i situacions d’incidència.

La platja.

Les autoritats competents han de garantir que la platja
compleixi, al llarg de cada temporada de bany, tota la
legislació que sigui aplicable, i en concret han de:
a) Mantenir les degudes condicions de neteja, higiene i salubritat de les platges.
b) Instal·lar cartells amb informació sobre les característiques de la platja i les mesures de seguretat, amb el
compliment previ de les formalitats que preveuen la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de costes, i el text refós de la Llei
d’aigües.
c) Vigilar els possibles punts d’abocament pròxims a
la platja per tal que no facilitin en cap moment la contaminació de les aigües de bany ni suposin riscos per als usuaris que hi siguin.
Article 6.

Control de la qualitat de les aigües de bany.

1. En les aigües de bany s’han de controlar analíticament, almenys, els paràmetres que figuren a l’annex I.
Mitjançant una inspecció visual s’ha de determinar la
transparència de l’aigua i si hi ha contaminació o presència de meduses, de residus enquitranats, de vidre, de
plàstic, de cautxú, de fusta, matèries flotants, substàncies
tensioactives, restes orgàniques, i qualsevol altre residu o
organisme. Així mateix, s’han de controlar tots els altres
paràmetres que l’autoritat competent consideri necessaris.
Tots aquests controls s’han de fer amb la freqüència
que descriu l’annex IV i les especificacions de l’annex V, i
els seus resultats s’han d’utilitzar per construir la sèrie de
dades sobre qualitat de les aigües de bany.
2. Quan el perfil de les aigües de bany mostri propensió a la proliferació de macroalgues o de fitoplàncton
marí, s’han de dur a terme les investigacions i controls
necessaris per determinar-ne l’acceptabilitat i s’han de
comunicar a l’autoritat sanitària, que ha d’avaluar els riscos per a la salut.
Així mateix, quan el perfil de les aigües de bany mostri propensió a la proliferació de cianobacteris, s’ha de dur
a terme un control adequat que en permeti la identificació
i s’ha de comunicar a l’autoritat sanitària, que ha d’avaluar els riscos per a la salut.
En el cas que es determini o presumeixi l’existència
d’un risc per a la salut, s’han d’adoptar immediatament
mesures de gestió adequades, incloent-hi la informació al
públic.
3. A la primera temporada següent a l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret s’han de fer els controls
d’acord amb el que s’especifica en aquest. Subsegüentment i a l’inici de cada temporada de bany, l’autoritat
competent ha d’establir un calendari de control per a cada
zona d’aigües de bany, i s’ha de dur a terme el control
corresponent, com a molt tard, als quatre dies de la data
que estableix el calendari esmentat. Als efectes de la classificació anual de les aigües de bany, la temporada finalitza l’últim cap de setmana de novembre.
Article 7. Mètodes d’anàlisi.
1. L’anàlisi dels paràmetres obligatoris de l’annex I
s’ha de fer amb els mètodes de referència que assenyala
l’annex V.

1. Quan es produeixi una contaminació de curta
durada, d’acord amb el que defineix l’article 3.e), i mentre
duri la situació esmentada, s’han de fer preses de mostres
successives en intervals no superiors a 72 hores fins que
s’obtingui una mostra que, d’acord amb el que estableix
l’annex IV.3.d), s’ajusti als valors que s’hagin determinat
en funció del risc per a la salut, moment en què es tancarà
la situació esmentada.
L’autoritat competent ha de comunicar a la resta de les
autoritats competents la situació de contaminació de
curta durada perquè es portin a terme les mesures correctores necessàries, així com perquè s’informi d’aquesta
situació al públic interessat.
2. Quan es produeixi una situació anòmala, d’acord
amb el que defineix l’article 3.p).1r, l’autoritat competent
ha de comunicar aquesta incidència per tal que es proporcioni la corresponent informació al públic i, si és necessari, ha de prohibir temporalment el bany.
En aquesta situació d’incidència, es pot suspendre el
calendari de control. Tan bon punt la situació esmentada
finalitzi, el control s’ha de reprendre com més aviat millor
i s’ha de seguir el que disposa l’apartat 3 de l’annex IV.
En el cas d’aigües continentals, l’òrgan ambiental ha
d’informar l’autoritat competent quan el cabal de les
aigües de bany sigui inferior o superior al cabal del període de retorn de quatre anys, per tal de designar la incidència com a situació anòmala.
3. Quan es produeixi una circumstància excepcional,
d’acord amb el que defineix l’article 3.p).2n, l’autoritat
competent ha de vetllar perquè s’adoptin les mesures de
gestió necessàries i adequades, i ha d’informar immediatament l’autoritat sanitària a fi que avaluï el risc per a la
salut dels banyistes.
4. Quan una situació anòmala o una circumstància
excepcional provoqui, o es presumeixi raonablement que
pot provocar, algun efecte nociu en la qualitat de les
aigües i en la salut dels banyistes, a part de les mesures
de gestió que assenyala l’apartat anterior, s’ha de proporcionar l’oportuna informació al públic i, si és necessari, es
pot establir una prohibició temporal del bany.
Article 9. Prohibicions de bany o recomanació d’abstenir-se del bany.
Les autoritats competents poden prohibir o fer una
recomanació d’abstenir-se temporalment del bany, en els
casos següents:
a) Per raons de protecció de la salut dels banyistes
com a conseqüència d’una sospita o detecció d’una qualitat sanitària deficient de les aigües de bany.
b) Quan a la platja o a les aigües de bany s’incompleixin els requisits de qualitat d’aquest Reial decret.
c) Com a conseqüència de l’existència de manifesta
perillositat o impracticabilitat per a l’ús de la zona d’aigües de bany, d’obres de condicionament de la platja o
per impossibilitat del seu manteniment segons el que
preveu l’article 5, paràgrafs a), b) i c).
d) Com a conseqüència de necessitats de protecció
ambiental regulades per la normativa vigent.

4338

Dimecres 31 d’octubre 2007

Article 10. Perfil de les aigües de bany.
1. A partir de l’inici de la temporada de bany següent
a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, l’òrgan ambiental ha d’establir un perfil de les aigües de bany, d’acord
amb el que disposa l’annex III. Cada perfil pot abastar una
sola o diverses zones d’aigües de bany sempre que siguin
contigües.
Aquests perfils s’han de revisar cada any abans del
començament de la temporada i s’han d’actualitzar
d’acord amb el contingut de l’annex esmentat.
2. A l’hora d’establir, revisar i actualitzar els perfils
de les zones d’aigües de bany, s’han de tenir en compte,
de forma adequada, les dades obtingudes com a conseqüència dels controls i avaluacions fets d’acord amb el
que estableix el text refós de la Llei d’aigües aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, així com els
controls fets en les aigües de bany per l’autoritat competent.
3. L’autoritat competent ha de garantir que els perfils
de cadascuna de les zones d’aigües de bany es determinin per primera vegada a l’inici de la temporada corresponent a l’any 2009.
Article 11. Avaluació anual de la qualitat de les aigües de
bany.
1. L’autoritat sanitària ha de garantir que es compilin
sèries de dades sobre qualitat de les aigües de bany mitjançant el control dels paràmetres obligatoris que figuren
a l’annex I.
2. L’autoritat sanitària ha de fer una avaluació anual
de la qualitat de les aigües de bany:
a) Per a cada un dels punts de mostreig de les aigües
de bany.
b) Després de la finalització de la temporada de
bany.
c) En funció de la sèrie de dades sobre qualitat de les
aigües de bany compilades en relació amb la temporada
de bany considerada i les tres temporades anteriors.
d) D’acord amb el procediment que descriu l’annex II.
3. La sèrie de dades sobre aigües de bany utilitzada
per a l’avaluació de la qualitat ha de constar sempre d’almenys 16 mostres, o 12 mostres en els casos especials
que preveu l’annex IV, paràgrafs b) i c) de l’apartat 3.
4. La sèrie inicial de dades sobre les aigües de bany
ha de ser la que correspon a la primera temporada de
bany després de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
La primera avaluació s’ha de fer amb les dades d’almenys
quatre temporades.
Article 12. Classificació anual i estat de la qualitat de les
aigües de bany.
1. Arran de l’avaluació de la qualitat de les aigües,
s’han de classificar anualment les aigües de bany per a un
període no menor a una temporada completa, d’acord
amb l’annex II, com de qualitat:
a) «Insuficient».
b) «Suficient».
c) «Bona».
d) «Excel·lent».
2. Les autoritats competents han d’aplicar les mesures necessàries perquè, a finals de la temporada de bany
de l’any 2015, totes les aigües de bany siguin almenys de
qualitat «suficient». S’han d’adoptar les mesures realistes
i proporcionades que es considerin adequades per augmentar el nombre d’aigües de bany classificades com de
qualitat «excel·lent» o «bona».
3. No obstant això, les aigües de bany es poden classificar temporalment com de qualitat «insuficient» i, mal-
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grat això, seguir estant d’acord amb aquest Reial decret.
En aquest cas, l’autoritat competent ha de vetllar perquè,
en els casos d’aigües de bany classificades com de qualitat «insuficient», s’adoptin les mesures següents amb
efectes a partir de la temporada de bany que segueixi a la
seva classificació:
a) Mesures de gestió adequades, que inclouen la
prohibició del bany o la recomanació d’abstenir-se’n, per
evitar l’exposició dels banyistes a la contaminació.
b) Determinació de les causes i motius pels quals no
assoleixen l’estat de qualitat «suficient».
c) Mesures adequades per prevenir, reduir o eliminar les causes de contaminació.
d) Advertència al públic interessat de la qualitat insuficient de les aigües de bany, les causes de la contaminació i de les mesures de gestió adoptades.
S’ha d’instal·lar un senyal senzill i clar a la platja, amb
informació de les causes de la contaminació i les mesures
adoptades.
4. Si les aigües de bany són classificades com de
qualitat «insuficient» durant cinc anys consecutius, l’autoritat competent ha de disposar que es dicti una prohibició
permanent de bany o recomanació d’abstenir-se’n. No
obstant això, també es pot dictar una prohibició permanent del bany o recomanació d’abstenir-se’n al final del
segon any amb qualitat «insuficient» quan es consideri
que les mesures necessàries per assolir la qualitat «suficient» són inviables o desproporcionadament costoses.
Article 13. Informació al públic.
1. Totes les administracions públiques tenen l’obligació d’informar, d’acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol,
per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de
participació pública i d’accés a la justícia en matèria de
medi ambient.
2. Durant la temporada de bany les administracions
públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de
difondre al públic interessat de forma activa, ràpida i a
través de mecanismes de fàcil accés la informació sobre
la qualitat de les aigües de bany i, si s’escau, de la platja.
Així mateix, en un lloc de fàcil accés als voltants de cada
zona d’aigües de bany s’ha de facilitar la informació
següent:
a) Cens de les zones d’aigües de bany i descripció
general de les aigües de bany i la seva platja, amb indicació de les característiques i dotacions d’infraestructures
de la platja en llenguatge clar que no tingui caràcter tècnic.
b) Classificació vigent de les aigües de bany, així
com qualsevol prohibició de bany o recomanació d’abstenir-se’n, mitjançant un símbol o senyal senzill i clar.
c) Qualitat de les aigües de bany durant la temporada, basada en els resultats de la inspecció visual de la
platja i de l’aigua i en els resultats analítics dels paràmetres obligatoris.
d) En el cas de les aigües de bany exposades a contaminació de curta durada:
1r La notificació que les aigües de bany estan exposades a contaminació de curta durada.
2n La indicació del nombre de dies en què es va prohibir el bany o es va recomanar abstenir-se’n durant la
temporada de bany precedent a causa de la contaminació
esmentada.
3r Un avís quan s’hagi previst o estigui present la
contaminació esmentada.
e) Informació sobre la naturalesa i la durada prevista
de les situacions d’incidència.
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f) Sempre que es prohibeixi el bany o es recomani
abstenir-se’n, una advertència en què s’informi el públic
interessat indicant-ne els motius.
g) Quan hi hagi una prohibició permanent de bany o
una recomanació d’abstenir-se’n, informació que les
aigües de la zona afectada s’han deixat de considerar
aigües de bany, indicant-ne els motius.
h) Una indicació de fonts per obtenir informació més
completa.
3. Les administracions públiques, en l’àmbit de les
seves competències, han de recórrer als mitjans i tecnologies adequats, incloent-hi Internet, per difondre de forma
activa i sense demora la informació sobre les aigües de
bany a què es refereix l’apartat 2, incloent en diverses
llengües, si s’escau, la informació següent com a mínim:
a) Cens de les zones d’aigües de bany.
b) Classificació de les aigües de bany en els últims
tres anys.
c) Perfil de les aigües de bany.
d) Resultats dels controls fets des de l’última classificació.
e) En cas d’aigües de qualitat insuficient, informació
sobre les causes de la contaminació i les mesures adoptades per evitar l’exposició dels banyistes a la contaminació
i aturar-ne les causes.
f) En cas de contaminació de curta durada:
1r Condicions que poden donar lloc a situacions de
contaminació de curta durada.
2n Probabilitat que es produeixi la contaminació
esmentada i durada probable.
3r Causes de la contaminació i mesures adoptades
per evitar l’exposició dels banyistes a la contaminació i
aturar-ne les causes.
El Cens esmentat en el paràgraf a) ha d’estar disponible abans de l’inici de la temporada, i els resultats esmentats en el paràgraf d) han d’estar disponibles a Internet a
la conclusió dels informes analítics.
4. La informació a què fan referència els apartats 2 i
3 s’ha de difondre a Internet tan bon punt estigui disponible, a partir de l’inici de la cinquena temporada de bany
després de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
5. Sempre que sigui possible, les administracions
públiques han de facilitar al públic informació basada en
tecnologies georreferencials i l’han de presentar de forma
clara i coherent, en particular amb l’ús de signes i símbols.
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tat i Consum establirà i coordinarà un sistema d’informació d’aigües de bany, denominat «Náyade», desenvolupat
mitjançant una aplicació informàtica a través d’Internet
que li donarà suport.
La unitat d’informació del sistema esmentat és la zona
d’aigües de bany i el seu ús és obligatori per a tota persona o entitat pública o privada que porti el control de la
qualitat de les aigües de bany o gestioni les aigües de
bany.
Les característiques principals del sistema d’informació es descriuen a l’annex VI.
Article 15. Participació del públic.
Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves
competències, han d’aplicar el que disposa l’article 16 de
la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els
drets d’accés a la informació, de participació pública i
d’accés a la justícia en matèria de medi ambient. En particular, han de proporcionar la informació necessària perquè el públic interessat conegui el procés de participació i
s’han d’adoptar les mesures oportunes perquè puguin
presentar suggeriments, observacions o queixes sobre la
matèria que regula aquest Reial decret. En especial, s’han
d’aplicar aquestes previsions en relació amb el cens anual
de les zones d’aigües de bany.
Disposició addicional primera. Mètodes d’anàlisi.
1. Els laboratoris que controlin els paràmetres de
l’annex I han de tenir al començament de la primera temporada de bany després de l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret:
a) Els mètodes d’anàlisi que especifica l’annex V instaurats en els seus laboratoris.
b) Els mètodes de referència de l’annex V validats, i
n’han de verificar l’exactitud i precisió i calcular el límit de
quantificació i de detecció.
2. Els laboratoris han de comptar amb l’acreditació
per als mètodes de referència utilitzats en els paràmetres
obligatoris, expedida per una entitat oficial d’acreditació
que pertanyi a algun dels estats membres de la Unió
Europea i que garanteixi el compliment dels requisits que
estableixen les normes de la sèrie a la qual pertany la
UNE-EN ISO/IEC 17025, o la que en el futur la substitueixi,
que sigui d’aplicació, en funció del seu àmbit d’actuació,
per a l’inici de la temporada de l’any 2010.

Article 14. Intercanvi d’informació i sistema d’informació nacional d’aigües de bany.

Disposició addicional segona. Responsabilitat comunitària.

1. Abans del 30 de març de cada any, el Ministeri de
Sanitat i Consum ha de notificar a la Comissió Europea el
cens anual de totes les aigües de bany del territori nacional per a la temporada que s’inicia, amb la indicació del
motiu de qualsevol canvi que s’hagi introduït respecte al
cens que s’hagi notificat l’any anterior.
2. Així mateix, amb les dades recollides durant la
temporada de bany en el sistema d’informació nacional
que es crea a l’apartat 4 d’aquest article, el Ministeri de
Sanitat i Consum ha d’elaborar un informe nacional de
síntesi que ha de remetre a la Comissió Europea abans
del 31 de desembre de cada any, en compliment de la
normativa comunitària.
3. Als efectes de poder donar compliment a la notificació obligada a la Comissió Europea, l’autoritat competent ha de notificar al Ministeri de Sanitat i Consum tota
suspensió del calendari de control, indicant els motius i la
documentació gràfica adequada, a través del sistema
d’informació que estableix l’apartat següent.
4. Per facilitar el compliment de les obligacions
esmentades en els apartats anteriors, el Ministeri de Sani-

En l’àmbit d’aquest Reial decret és aplicable el que
preceptua sobre responsabilitat comunitària l’article 121
bis del text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
Disposició addicional tercera. Ciutats amb estatut d’autonomia.
Les referències fetes als òrgans o autoritats competents de les comunitats autònomes s’entenen fetes també
a les ciutats amb estatut d’autonomia, amb l’abast que
preveuen els seus respectius estatuts d’autonomia i reials
decrets de traspàs de competències.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableixen aquest
Reial decret i en particular el Reial decret 734/1988, d’1 de
juliol, pel qual s’estableixen normes de qualitat de les
aigües de bany.
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Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió
Europea.
Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2006/7/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a
la gestió de la qualitat de les aigües de bany i per la qual
es deroga la Directiva 76/160/CEE.
Disposició final segona. Habilitació normativa.
Es faculta els ministres de Sanitat i Consum i de Medi
Ambient per modificar els annexos d’aquest Reial decret
segons els avenços dels coneixements científics i tècnics,
i adaptar-los a les modificacions introduïdes per la normativa comunitària.
Disposició final tercera. Títol competencial.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposen les regles 16a i 23a de l’article 149.1 de la Constitució,
que reserven a l’Estat, respectivament, la competència
sobre bases i coordinació general de la sanitat i sobre la
legislació bàsica de protecció del medi ambient, sense
perjudici de les facultats de les comunitats autònomes
d’establir normes addicionals de protecció.
Disposició final quarta. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 11 d’octubre de 2007.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX I
Paràmetres obligatoris i valors per a l’avaluació anual
Aigua continental
Qualitat
Suﬁcient

01
02

Enterococs
intestinals.
«Escherichia
coli».

**

Bona *

Excel·lent *

330

400

200

900

1.000

500

Unitat

UFC o NMP/
100 ml.
UFC o NMP/
100 ml.

Aigua costanera i de transició
Qualitat
Unitat
Suﬁcient ** Bona * Excel·lent *

01
02

Enterococs
intestinals.
«Escherichia
coli».

185

200

100

500

500

250

UFC o NMP/
100 ml.
UFC o NMP/
100 ml.

* D’acord amb l’avaluació del percentil 95. Vegeu l’annex II.
** D’acord amb l’avaluació del percentil 90. Vegeu l’annex II.
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ANNEX II
Avaluació i classificació de les aigües de bany
1. Qualitat insuficient: les aigües de bany es classifiquen com de qualitat «insuficient» quan, en la sèrie de
dades sobre qualitat de les aigües de bany corresponents
a l’últim període d’avaluació (a), els valors del percentil
(b) de les enumeracions microbiològiques siguin pitjors
(c) que els valors de «qualitat suficient» que figuren a l’annex I.
2. Qualitat suficient: les aigües de bany es classifiquen com de qualitat «suficient»:
1) Quan, en la sèrie de dades sobre qualitat de les
aigües de bany corresponents a l’últim període d’avaluació, els valors del percentil de les enumeracions microbiològiques siguin iguals o millors (d) que els valors de
«qualitat suficient» que figuren a l’annex I, i
2) quan les aigües de bany estiguin exposades a
contaminació de curta durada, a condició que:
i. S’adoptin mesures adequades de gestió, incloses
la vigilància, sistemes d’alerta ràpida i controls, per evitar
l’exposició dels banyistes mitjançant una advertència o,
quan sigui necessari, una prohibició de bany,
ii. s’adoptin mesures adequades de gestió per prevenir, reduir o eliminar les causes de contaminació, i
iii. es compleixi el que assenyala l’annex IV.3.d) 1r.
3. Qualitat bona: les aigües de bany es classifiquen
com de qualitat «bona»:
1) Quan, en la sèrie de dades sobre qualitat de les
aigües de bany corresponents a l’últim període d’avaluació, els valors del percentil de les enumeracions microbiològiques siguin iguals o millors (d) que els valors de
«qualitat bona» que figuren en l’annex I, i
2) quan les aigües de bany estiguin exposades a
contaminació de curta durada, a condició que:
i. S’adoptin mesures adequades de gestió, incloses
la vigilància, sistemes d’alerta ràpida i controls, per evitar
l’exposició dels banyistes mitjançant una advertència o,
quan sigui necessari, una prohibició de bany,
ii. s’adoptin mesures adequades de gestió per prevenir, reduir o eliminar les causes de contaminació, i
iii. es compleixi el que assenyala l’annex IV.3.d) 1r.
4. Qualitat excel·lent: les aigües de bany es classifiquen com de qualitat «excel·lent»:
1) quan, en la sèrie de dades sobre qualitat de les
aigües de bany corresponents a l’últim període d’avaluació, els valors del percentil de les enumeracions microbiològiques siguin iguals o millors (d) que els valors de
«qualitat excel·lent» que figuren a l’annex I, i
2) quan les aigües de bany estiguin exposades a
contaminació de curta durada, a condició que:
i. S’adoptin mesures adequades de gestió, incloses
la vigilància, sistemes d’alerta ràpida i controls, per evitar
l’exposició dels banyistes mitjançant una advertència o,
quan sigui necessari, una prohibició de bany,
ii. s’adoptin mesures adequades de gestió per prevenir, reduir o eliminar les causes de contaminació, i
iii. es compleixi el que assenyala l’annex IV.3.d) 1r.
Notes:
(a) Per «últim període d’avaluació» s’entén les tres
últimes temporades de bany i la temporada de bany considerada.
(b) Partint de l’avaluació del percentil de la funció
normal de densitat de probabilitat log10 de les dades
microbiològiques obtingudes en unes aigües de bany
determinades, es dedueix el valor del percentil de la
manera següent:
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i) preneu el valor log10 de totes les enumeracions
bacterianes de la seqüència de dades avaluada (si se
n’obté un valor zero, preneu en el seu lloc el valor log10
de límit mínim de detecció del mètode analític utilitzat),
ii) calculeu la mitjana aritmètica dels valors log10 (μ),
iii) calculeu la desviació típica dels valors log10 (s).
El punt superior del percentil 90 de la funció de densitat de probabilitat de les dades es dedueix de l’equació
següent: punt superior del percentil 90 = antilog (μ + 1,282 s).
El punt superior del percentil 95 de la funció de densitat de probabilitat de les dades es dedueix de l’equació
següent: punt superior del percentil 95 = antilog (μ + 1,65 s).
(c) «Pitjor» significa que les seves concentracions
expressades en UFC o NMP/100 ml són superiors.
(d) «Millor» significa que les seves concentracions
expressades en UFC o NMP/100 ml són inferiors.
ANNEX III

4341

b) la determinació i avaluació de les causes de contaminació que puguin afectar les aigües de bany i la salut
dels banyistes;
c) una avaluació de la propensió a la proliferació de
cianobacteris;
d) una avaluació de la propensió a la proliferació de
meduses, macroalgues o fitoplàncton;
e) en cas que l’avaluació d’acord amb el paràgraf b)
reveli un risc de contaminació de curta durada, la informació següent:
1r la naturalesa, freqüència i durada previsibles de la
contaminació de curta durada esperada;
2n els detalls de qualssevol causes residuals de contaminació, amb indicació de les mesures de gestió adoptades i el calendari per a la seva eliminació;
3r les mesures de gestió adoptades durant una contaminació de curta durada, així com la identitat i les dades
dels organismes responsables d’aquestes mesures;

Perfil de les aigües de bany

f) l’emplaçament del punt de control ambiental i
punt de mostreig.

1. El perfil de les aigües de bany a què es refereix
l’article 10 consisteix en:
a) una descripció de les característiques físiques,
geogràfiques i hidrològiques de les aigües de bany, així
com d’altres aigües superficials en la demarcació hidrogràfica de les aigües de bany de què es tracti, que puguin
ser font de contaminació, que siguin pertinents als efectes
d’aquesta disposició i estiguin previstes en el text refós de
la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001,
de 20 de juliol;

2. En el cas d’aigües de bany classificades com de
qualitat «bona», «suficient» o «insuficient», el perfil de les
aigües de bany s’ha de revisar periòdicament per avaluar
si ha variat algun dels aspectes que figuren a l’apartat 1. Si
és necessari, s’ha d’actualitzar. La freqüència i l’abast de
la revisió s’han de determinar en funció del caràcter i la
gravetat de la contaminació. No obstant això, la revisió ha
d’abastar almenys les disposicions del quadre que figura
a continuació i tenir lloc almenys amb la freqüència que
fixa el quadre esmentat.

Classificació de la qualitat de les aigües de bany
Les revisions han de tenir lloc almenys cada
Aspectes que s’han de revisar (paràgrafs de l’apartat 1)
En el cas d’aigües de bany que anteriorment hagin
estat classificades com de qualitat «excel·lent», el perfil de
les aigües de bany s’ha de revisar, i si és necessari actualitzar, només en cas que la classificació canviï per la de
qualitat «bona», «suficient» o «insuficient». La revisió ha
d’abastar tots els aspectes que esmenta l’apartat 1.
3. Si s’han fet obres o canvis importants en les infraestructures d’una zona de bany o en els seus voltants,
s’ha d’actualitzar el perfil de les aigües de bany abans de
l’inici de la següent temporada de bany.
4. Les dades esmentades a l’apartat 1, paràgrafs a) i
b), s’han de facilitar en un mapa detallat, sempre que
sigui factible.
5. Es pot adjuntar o incloure una altra informació
pertinent si les autoritats competents ho consideren
oportú.
ANNEX IV
Freqüència de mostreig
1. Mostreig inicial: en tots els punts de mostreig de
les aigües de bany censades s’ha de prendre una mostra
de les aigües de bany per al seu control, abans del començament de la temporada, de manera que al seu començament s’informi el públic interessat del seu resultat.
2. Control programat: durant tota la temporada de
bany s’han de prendre, almenys, vuit mostres. Les dates
de mostreig s’han de distribuir al llarg de tota la temporada de bany i l’interval entre les dates dels mostrejos no
pot excedir mai d’un mes.

«Bona»
4 anys
a) a f)

«Suficient»
3 anys
a) a f)

«Insuficient»
2 anys
a) a f)

3. Casos especials:
a) Quan l’autoritat sanitària consideri que la qualitat
d’una aigua de bany al llarg d’una temporada no comporta
un risc per a la salut dels banyistes, es pot disminuir la freqüència de mostreig fins a un mínim de 4 mostres durant
la temporada més el mostreig inicial. L’interval entre les
dates dels mostrejos no pot excedir mai d’un mes.
b) Quan la temporada de bany sigui inferior o igual a
8 setmanes, el mostreig ha de ser d’almenys 4 mostres
per temporada.
c) Quan les aigües de bany estiguin en zones d’accés
limitat, previstes a l’article 3.q), el mostreig ha de ser d’almenys 4 mostres per temporada.
d) Quan s’hagi produït una contaminació de curta
durada:
1r Es pot descartar per a la sèrie de dades un nombre de mostres que no representi més del 15 per 100 del
nombre total de mostres previstes en els calendaris de
control fixats per a aquest període per punt de mostreig,
o no més d’una mostra per cada temporada de bany,
tenint sempre en compte el valor més alt.
2n S’ha d’obtenir una mostra addicional per confirmar el final de l’incident. Aquesta mostra no forma part de
la sèrie de dades sobre la qualitat de les aigües de bany.
3r Si és necessari reemplaçar una mostra descartada, s’ha de prendre una mostra de substitució abans
que hagi transcorregut, com a màxim, una setmana des
del final de la contaminació de curta durada.
e) Quan s’hagi presentat una situació anòmala,
s’han d’obtenir noves mostres abans d’una setmana des-
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prés del final de la situació anòmala, en substitució de les
desestimades amb motiu de la situació esmentada.
ANNEX V
Metodologia del mostreig i anàlisi
1. Presa de la mostra: en la mesura que sigui possible, les mostres s’han de prendre 30 cm per sota de la
superfície de les aigües i en aigües la profunditat de les
quals no sigui inferior a 1 m.
2. Recipients per a la mostra d’aigües de bany:
a) Les mostres s’han de recollir en recipients esterilitzats per qualsevol dels procediments següents:
1r s’han de sotmetre a esterilització en autoclau
durant almenys 15 minuts a 121 ºC, o
2n s’han de sotmetre a esterilització en sec durant
almenys 1 hora amb una temperatura de 160 ºC a 170 ºC,
o
3r han de ser recipients irradiats directament pel
fabricant.
b) El volum del recipient depèn de la quantitat d’aigua necessària per a l’anàlisi de cada paràmetre. El contingut mínim és en general de 250 ml.
c) Els recipients per a les mostres han de ser transparents i incolors (de vidre, polietilè o polipropilè).
d) Amb la finalitat d’evitar la contaminació accidental de la mostra, la persona que obtingui les mostres ha
d’utilitzar tècniques asèptiques per mantenir l’esterilitat
dels recipients de mostreig. No són necessaris altres
equips estèrils (com guants quirúrgics estèrils, pinces o
varetes) si es procedeix adequadament.
e) La mostra s’ha d’identificar clarament amb tinta
indeleble a la mostra i en el formulari de la mostra.
3. Emmagatzematge i transport de les mostres abans
de la seva anàlisi:
a) Les mostres d’aigua han d’estar protegides de
l’exposició a la llum, especialment a la llum solar directa,
en totes les fases del transport.
b) Les mostres s’han de conservar a una temperatura d’aproximadament 4 ºC, en una caixa tèrmica o en un
refrigerador (depenent del clima), fins a la seva arribada
al laboratori. És obligatori el transport en un refrigerador
quan sigui probable que el transport al laboratori superi
les 4 hores.
c) El lapse de temps entre la presa de mostres i la
seva anàlisi ha de ser la més curta possible. S’aconsella
fer l’anàlisi el mateix dia hàbil en què s’obtinguin les mostres. Si això no és possible per motius pràctics, s’han de
processar les mostres en un termini màxim de 24 hores.
Mentrestant, s’han de conservar en la foscor i a una temperatura de 4 ºC ± 3 ºC.
4. Mètodes d’anàlisi de referència: per a la determinació de l’enterococ intestinal els mètodes de referència
són:
UNE EN ISO
7899-1
7899-2

Detecció i recompte d’enterococs intestinals.
Nombre més probable.
Per filtració de membrana.

Per a la determinació de l’«Escherichia coli» els mètodes de referència són:
UNE EN ISO

Detecció i recompte d’«Escherichia coli».

9308-3

Nombre més probable.

9308-1

Per filtració de membrana.
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ANNEX VI
Sistema d’informació nacional d’aigües de bany
1. L’ús de l’aplicació del sistema a través d’Internet
implica:
a) l’autoritat autonòmica;
b) l’òrgan ambiental;
c) el Ministeri de Sanitat i Consum i el Ministeri de
Medi Ambient;
d) els laboratoris de control;
e) qualsevol altre organisme públic o privat que estigui relacionat amb la gestió de les aigües de bany;
f) l’Administració local.
2. La informació que recull el sistema d’informació
nacional d’aigües de bany és, entre d’altres, la següent:
a) localització geogràfica i administrativa de la zona
d’aigües de bany i els seus punts de mostreig;
b) laboratoris de control de la qualitat de les aigües
de bany;
c) dades del mostreig, la inspecció visual i resultats
analítics dels paràmetres obligatoris;
d) característiques de la platja;
e) inspeccions sanitàries;
f) informació sobre les situacions d’incidència i contaminació de curta durada;
g) perfils i dades ambientals de cada zona d’aigua de
bany.
3. La informació continguda en el sistema ha de ser
actualitzada puntualment durant la temporada de bany.
És obligatori emplenar, almenys, les dades que apareixen
a cadascun dels formularis i als efectes de poder donar
compliment als apartats 1, 2 i 3 de l’article 14 d’aquesta
normativa. Els organismes titulars de la informació són
responsables de la veracitat de les dades carregades per
les persones que han designat com a usuaris professionals de la seva entitat.
4. L’accés al sistema a Internet s’ha de fer a través del
portal del Ministeri de Sanitat i Consum. En la direcció
esmentada es troben, a disposició dels usuaris, el manual
de l’usuari i els procediments tècnics actualitzats, així
com altres documents d’interès.
5. S’entén com a accés professional el restringit per
al personal vinculat professionalment a les entitats públiques o privades que gestionen les aigües de bany, les que
vigilen la qualitat de les aigües de bany i els laboratoris de
control, l’administració sanitària, l’òrgan ambiental, el
Ministeri de Sanitat i Consum, el Ministeri de Medi Ambient, així com altres organismes públics amb competències en la gestió de les aigües de bany.
6. Els perfils inicials d’usuaris en l’accés professional
són:
a) administrador de l’aplicació;
b) administrador autonòmic;
c) usuari ministerial;
d) usuari autonòmic/provincial/d’unitat territorial de
sanitat/hidrològic;
e) usuari municipal;
f) usuari de laboratori.
7. Prèviament a l’alta en el sistema, les autoritats
competents han de comunicar de forma oficial i per escrit
al Ministeri de Sanitat i Consum un llistat de les persones
que en depenen que sol·licitaran l’accés professional com
a administradors autonòmics o usuaris ministerials, amb
els seus noms, cognoms i document nacional d’identitat
(DNI).
De la mateixa manera, un responsable de cada organisme o entitat ha de comunicar de forma oficial i per
escrit, a l’administrador autonòmic, un llistat de les persones que en depenen, que sol·licitaran l’accés professional

Suplement núm. 32

Dimecres 31 d’octubre 2007

al sistema, amb els seus noms, cognoms, DNI, funcions
que desenvolupen, perfils d’usuari i territori d’actuació.
8. Per registrar-se com a usuari professional en el
sistema, es requereix:
a) figurar en algun dels llistats que preveu l’apartat
anterior;
b) tenir instal·lat el certificat digital personal, classe
2CA de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o qualsevol altre certificat electrònic admès pel Ministeri de Sanitat i Consum, en el navegador d’Internet de l’ordinador
utilitzat per connectar-se al sistema;
c) registrar-se com a usuari del sistema, des de la
mateixa aplicació;
d) el registre com a usuari professional en el sistema
té una validesa il·limitada llevat que el responsable de
l’organisme comuniqui la baixa per escrit al seu administrador. La comunicació de la baixa ha d’anar acompanyada del nom de l’usuari al qual s’ha de transferir la
titularitat de les dades carregades.
9. El Ministeri de Sanitat i Consum ha d’adoptar en
tot moment les mesures d’índole tècnica i organitzativa
necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i
n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa
de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan
exposades, tant si provenen de l’acció humana com del
medi físic o natural.
10. La càrrega d’informació de butlletins d’anàlisi es
pot fer mitjançant fitxers XML. Es fan les mateixes validacions de dades i de privilegis d’usuari que a l’entrada
d’informació per formulari.
Les característiques funcionals de la descàrrega d’informació a través de fitxer XML són que els usuaris es
poden descarregar totes les dades a què tenen accés i que
els controls d’accés a la informació estan implícits en la
connexió de l’usuari.
11. En el moment del llançament del sistema, el
Ministeri de Sanitat i Consum fa una càrrega inicial del
nou cens oficial, amb la informació bàsica remesa per les
comunitats autònomes de les dades de localització de les
aigües de bany, que les elles mateixes han de completar.
12. Els butlletins d’anàlisi de les aigües de bany
s’han de carregar amb un termini màxim d’una setmana
després de l’elaboració de l’informe dels resultats analítics.
13. El públic interessat pot consultar informació
general sobre qualsevol zona de bany que estigui donada
d’alta en el sistema, en una funcionalitat diferent a l’accés
professional i a través del portal del Ministeri de Sanitat i
Consum.
14. El tractament de les dades de caràcter personal
es regeix pel que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
i les seves disposicions de desplegament.
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ORDRE SCO/3089/2007, de 19 d’octubre, per
la qual es modifiquen els annexos III, IV i VI
del Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre,
sobre productes cosmètics. («BOE» 257,
de 26-10-2007.)

El Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics, va recopilar en un sol text tota la normativa existent sobre aquesta matèria i la va adaptar a la
legislació comunitària, fonamentalment a la Directiva 76/
768/CEE del Consell, de 27 de juliol de 1976, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels estats membres en
matèria de productes cosmètics. Amb aquest propòsit
d’adaptació, aquest Reial decret posteriorment ha estat
modificat pel Reial decret 2131/2004, de 29 d’octubre, i el
Reial decret 209/2005, de 25 de febrer, i les ordres de 4 de
juny de 1998, de 26 d’abril de 1999, de 3 d’agost de 2000 i
les ordres SCO/249/2003, SCO/1448/2003, SCO/2592/2004,
SCO/3664/2004, SCO/544/2005, SCO/3691/2005, SCO/747/
2006, SCO/1730/2006, SCO/3283/2006, SCO/504/2007,
SCO/1929/2007 i SCO/2614/2007 han modificat així mateix
els seus annexos.
Les directives 2007/17/CE de la Comissió, de 22 de març
de 2007, per la qual es modifica la Directiva 76/768/CEE del
Consell sobre productes cosmètics per adaptar els seus
annexos III i VI al progrés tècnic, i 2007/22/CE de la Comissió, de 17 d’abril de 2007, per la qual es modifica la Directiva 76/768/CEE del Consell, relativa als productes cosmètics, per adaptar els seus annexos IV i VI al progrés tècnic,
requereixen la seva incorporació a l’ordenament jurídic
intern mitjançant la transposició que aprova aquesta disposició, que introdueix nous canvis en els annexos del
Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre.
Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb el que
estableix la disposició final primera del Reial decret
1599/1997, de 17 d’octubre.
En virtut d’això, disposo:
Article primer. Modificació dels annexos III, IV i VI del
Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.
Els annexos III, IV i VI del Reial decret 1599/1997, de 17
d’octubre, sobre productes cosmètics, queden modificats de la manera següent:
U. A la primera part de l’annex III s’afegeixen els
números de referència següents:

