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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
13929 Reial decret 1383/2009, de 28 d’agost, pel qual es determina la composició, 

estructura orgànica i funcionament del Consell Nacional de l’Aigua.

El Reglament de l’administració pública de l’aigua i de la planificació hidrològica, 
aprovat pel Reial decret 927/1988, de 29 de juliol, en el capítol II, va establir la composició 
del Consell Nacional de l’Aigua en desplegament del manament contingut a l’article 17 de 
la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües. La composició del Consell Nacional de l’Aigua va 
ser modificada posteriorment en successives ocasions.

La Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social, va modificar el text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol, per incorporar al dret espanyol la Directiva 2000/60/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari 
d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. Entre els canvis introduïts hi ha les matèries 
sotmeses a informe preceptiu del Consell Nacional de l’Aigua, recollides a l’article 20, i els 
objectius i criteris de la planificació hidrològica, i a l’article 40 estableix que l’àmbit territorial 
de cada pla hidrològic ha de coincidir amb el de la demarcació hidrogràfica corresponent. 
L’article 16 bis.1 defineix la demarcació hidrogràfica com la zona terrestre i marina composta 
per una o diverses conques hidrogràfiques veïnes i les aigües de transició, subterrànies i 
costaneres associades a aquestes conques, cosa que implica la necessitat d’incloure com 
a nou vocal nat el director general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar.

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, modifica 
l’article 19 del text refós de la Llei d’aigües i inclou en el Consell Nacional de l’Aigua les 
organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit estatal.

Es considera que s’ha de tenir en compte la rellevància de tot el que fa referència a 
l’aigua i el seu impacte potencial, no solament pressupostari sinó també econòmic, sobre 
sectors diversos i usuaris en general, per la qual cosa s’inclou com a vocal nat el director 
general de Política Econòmica del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Així mateix, la creixent complexitat del procés de planificació i la gestió del recurs, així 
com els constants avenços tècnics en depuració, reutilització i dessalatge, aconsellen 
incloure com a vocal nat el director general del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres 
Públiques i dos vocals designats com a representants d’entitats sense fins lucratius, 
ocupades en la gestió, protecció, qualitat i defensa de les aigües superficials i 
subterrànies.

El Reial decret 266/2008, de 22 de febrer, modifica la Confederació Hidrogràfica del 
Nord dividint-la en la Confederació Hidrogràfica del Miño-Sil i en la Confederació Hidrogràfica 
del Cantàbric. Això suposa un nou vocal nat en representació de la nova Confederació 
Hidrogràfica Miño-Sil i dos nous vocals electius, un que representi les comunitats autònomes 
i un altre que representi els usuaris del consell de l’aigua de la nova demarcació 
hidrogràfica.

D’altra banda, el Reial decret 432/2008, de 12 d’abril, pel qual s’estructuren els 
departaments ministerials, crea el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, al qual 
s’encomana la proposta i execució de la política del Govern en matèria de lluita contra el 
canvi climàtic, protecció del patrimoni natural, de la biodiversitat i del mar, aigua, 
desenvolupament rural, recursos agrícoles, ramaders i pesquers, i alimentació, per assumir 
així les competències fins aleshores atribuïdes als suprimits ministeris d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació i de Medi Ambient, més la competència en matèria de protecció del mar, en 
estreta col·laboració amb el Ministeri de Foment, fet que determina que el Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí passi a designar quatre vocals.
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Així mateix, el Reial decret 1130/2008, de 4 de juliol, pel qual es desplega l’estructura 
orgànica bàsica del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, a l’article 11.2.a), 
atribueix l’exercici de les funcions que corresponen al secretari general del Consell Nacional 
de l’Aigua a la Subdirecció General de Planificació i Ús Sostenible de l’Aigua.

El Reial decret 542/2009, de 7 d’abril, pel qual es reestructuren els departaments 
ministerials, suprimeix el Ministeri d’Administracions Públiques, i les seves competències 
les assumeixen el Ministeri de la Presidència i el Ministeri de Política Territorial creat 
recentment. Correspon al Ministeri de Política Territorial la preparació i execució de la 
política del Govern en matèria de relacions amb les comunitats autònomes i les entitats 
que integren l’Administració local. Així mateix promou la cooperació del Govern amb les 
administracions esmentades. El Ministeri de la Presidència assumeix, entre altres, les 
competències relatives a assumptes constitucionals i parlamentaris, així com els relacionats 
amb la funció pública. Per això es considera convenient que els dos ministeris estiguin 
representats en el Consell Nacional de l’Aigua.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord 
amb el Consell d’Estat, amb l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques 
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 28 d’agost de 
2009,

DISPOSO:

Article 1. Naturalesa i adscripció.

1. D’acord amb l’article 19 del text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, el Consell Nacional de l’Aigua és l’òrgan superior de 
consulta i de participació en la matèria.

Hi estan representats l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes, els 
ens locals a través de l’associació d’àmbit estatal amb més implantació, els organismes de 
conca, les organitzacions professionals i econòmiques més representatives d’àmbit estatal 
relacionades amb els diferents usos de l’aigua, les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives en l’àmbit estatal i les entitats sense fins lucratius d’àmbit estatal 
l’objecte de les quals estigui constituït per la defensa d’interessos ambientals.

2. El Consell Nacional de l’Aigua està adscrit al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí.

Article 2. Estructura.

El Consell Nacional de l’Aigua funciona en Ple o en Comissió Permanent. Així mateix, 
el Ple pot acordar la constitució de comissions especials per a l’estudi i informe dels 
assumptes que aquell decideixi encomanar-li.

Article 3. Ple.

Integren el Ple del Consell Nacional de l’Aigua: una presidència, tres vicepresidències, 
les vocalies de caràcter nat, les vocalies per designació, les vocalies per elecció i una 
secretaria general.

Article 4. Presidència i vicepresidències.

1. La presidència del Consell Nacional de l’Aigua correspon al titular del Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

2. La vicepresidència primera correspon al titular de la Secretaria d’Estat de Medi 
Rural i Aigua; la vicepresidència segona, al titular de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, 
i la vicepresidència tercera, al titular de la Secretaria General de Medi Rural del Ministeri 
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

Article 5. Vocalies de caràcter nat.

Les vocalies de caràcter nat del Consell Nacional de l’Aigua corresponen:
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a) Al titular de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de 
l’Interior.

b) Al titular de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç.

c) Als titulars de la Direcció General de l’Aigua, la Direcció General de Qualitat i 
Avaluació Ambiental, la Direcció General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, 
la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal i la Direcció General de Sostenibilitat 
de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

d) Al titular de la Direcció General de Salut Pública i Sanitat Exterior del Ministeri de 
Sanitat i Política Social.

e) Al titular de la Direcció General de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME).
f) Al titular de la Direcció General del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres 

Públiques (CEDEX).
g) Al titular de la Direcció General de Política Econòmica del Ministeri d’Economia i 

Hisenda.
h) Al titular de la Presidència de les Confederacions Hidrogràfiques.

Article 6. Vocalies per designació.

1. Les vocalies per designació del Consell Nacional de l’Aigua corresponen a:

a) Quatre representants del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, nomenats 
pel titular del departament.

b) Un representant de cadascun dels ministeris següents: Defensa, Economia i 
Hisenda, Foment, Indústria, Turisme i Comerç, Presidència, Política Territorial, Sanitat i 
Política Social, i Ciència i Innovació, nomenats pel titular del Ministeri respectiu.

c) Un representant de cadascuna de les comunitats autònomes.
d) Un representant de cadascuna de les organitzacions següents, designats pels 

seus òrgans col·legiats corresponents:

1r Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
2n Federació Nacional de Comunitats de Regants d’Espanya.
3r Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica (UNESA).
4t Associació Espanyola d’Abastament d’Aigua i Sanejament.
5è Consell Superior de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació.

e) Els següents representants de les organitzacions d’àmbit estatal més 
representatives que s’indiquen, designats respectivament per acord entre aquestes:

1r Tres representants de les organitzacions professionals del sector agrari amb 
implantació en el dit sector.

2n Un representant de les organitzacions empresarials.
3r Dos representants de les organitzacions sindicals.
4t Dos representants de les associacions de gestió, protecció, qualitat i defensa de 

les aigües superficials i subterrànies.

f) Nou vocals amb la distribució següent:

1r Tres vocals designats pel titular del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
dos d’ells amb àmplia experiència en matèria mediambiental o de conservació de la 
naturalesa i un tercer vocal expert en tècniques de reg.

2n Tres vocals nomenats pel titular del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
a proposta de les organitzacions ecologistes de més implantació.

3r Tres vocals pertanyents a l’àmbit de la recerca, nomenats pel titular del Ministeri 
de Ciència i Innovació, que han de tenir la condició d’experts en les matèries relacionades 
amb la planificació hidrològica.

2. Els vocals designats es nomenen i cessen lliurement sense cap limitació temporal 
del seu mandat.
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Article 7. Vocalies per elecció.

1. Les vocalies per elecció del Consell Nacional de l’Aigua corresponen a:

a) Un representant de cadascun dels consells de l’aigua de la demarcació, elegit 
entre els vocals representants de les comunitats autònomes, per ells mateixos.

b) Un representant de cadascun dels consells de l’aigua de la demarcació, elegit 
entre els vocals representants dels usuaris de la conca respectiva, per ells mateixos.

c) Un representant dels usuaris, elegit per ells mateixos, de cadascuna de les 
administracions hidràuliques de comunitats autònomes que exerceixin competència sobre 
el domini públic hidràulic en conques compreses íntegrament en el seu territori.

2. Les vocalies per elecció es nomenen per un període de quatre anys prorrogable, 
vàlid mentre segueixin tenint la condició de vocals del consell de l’aigua de la demarcació 
respectiva o del corresponent òrgan col·legiat de l’Administració hidràulica de la comunitat 
autònoma.

Article 8. Comissió Permanent.

1. Componen la Comissió Permanent del Consell Nacional de l’Aigua:

a) Els titulars de la presidència, les vicepresidències i la secretaria general del 
Consell.

b) El titular de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç.

c) Els titulars de la Direcció General de l’Aigua, la Direcció General de Qualitat i 
Avaluació Ambiental, la Direcció General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, 
la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal i la Direcció General de Sostenibilitat 
de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

d) El titular de la Direcció General de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya.
e) Els representants dels ministeris d’Economia i Hisenda i de Sanitat i Política Social 

inclosos a l’article 6.1.b).
f) Un president d’organisme de conca designat pel titular del Ministeri de Medi 

Ambient, i Medi Rural i Marí.
g) Dos representants dels que preveu l’article 6.1.c), elegits entre ells.
h) Un representant dels que preveu l’article 6.1.e).1r, elegit entre ells.
i) El representant que preveu l’article 6.1.e).2n.
j) Un representant dels que preveu l’article 6.1.e).3r, elegit entre ells.
k) Un representant dels que preveu l’article 6.1.f).2n, elegit entre ells.
l) Un representant designat per cadascuna de les tres organitzacions: Federació 

Espanyola de Municipis i Províncies, Federació Nacional de Comunitats de Regants 
d’Espanya i Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica.

m) Un representant de cadascun dels tres grups definits a l’article 7.1, elegits dins de 
cada grup pels seus components.

2. La Comissió Permanent, a més d’establir l’ordre del dia del Ple del Consell i de 
proposar a aquest la constitució de les comissions especials a què es refereix l’article 2, ha 
d’emetre informe sobre els assumptes de la competència del Consell Nacional de l’Aigua 
que el mateix Ple li assigni.

Article 9. Secretaria general.

1. La secretaria general del Consell Nacional de l’Aigua correspon al titular de la 
Subdirecció General de Planificació i Ús Sostenible de l’Aigua de la Direcció General de 
l’Aigua del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

2. Correspon al titular de la secretaria general del Consell Nacional de l’Aigua, a més 
de la funció de secretaria del Ple i de les seves comissions, en què actua amb veu però 
sense vot, la de desenvolupar la direcció directa del personal i del règim interior dels 
serveis i dependències del Consell.
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Article 10. Matèries sotmeses a informe preceptiu del Consell Nacional de l’Aigua.

1. D’acord amb l’article 20 del text refós de la Llei d’aigües, el Consell Nacional de 
l’Aigua emet informe preceptivament sobre:

a) El projecte del Pla hidrològic nacional, abans que sigui aprovat pel Govern per a la 
seva remissió a les Corts Generals.

b) Els plans hidrològics de conca, abans que siguin aprovats pel Govern,
c) Els projectes de les disposicions de caràcter general d’aplicació en tot el territori 

nacional relatives a la protecció de les aigües i a l’ordenació del domini públic hidràulic.
d) Els plans i projectes d’interès general d’ordenació agrària, urbana, industrial i 

d’aprofitaments energètics o d’ordenació del territori, abans que siguin aprovats pel Govern, 
en la mesura que afectin substancialment la planificació hidrològica o els usos de l’aigua. 
A aquests efectes, s’entén que existeix afecció substancial dels esmentats plans i projectes 
d’interès general quan afectin dues o més demarcacions hidrogràfiques o la seva execució 
exigeixi la revisió dels plans hidrològics.

e) Les qüestions comunes a dos o més organismes de conca en relació amb 
l’aprofitament de recursos hídrics i altres béns del domini públic hidràulic.

2. Així mateix, emet informe sobre totes les qüestions relacionades amb el domini 
públic hidràulic que li puguin ser consultades pel Govern o pels òrgans executius superiors 
de les comunitats autònomes.

El Consell pot proposar a les administracions i organismes públics les línies d’estudi i 
recerca per al desenvolupament de les innovacions tècniques pel que es refereix a 
obtenció, ús, conservació, recuperació, tractament integral i economia de l’aigua.

3. Per raons d’urgència, quan la naturalesa de la matèria a tractar ho requereixi, el 
president pot acordar el procediment escrit, sense necessitat que es constitueixi el Consell. 
No es pot utilitzar aquest procediment quan les matèries a tractar siguin les descrites als 
apartats 1.a) i b), llevat que ja s’hagin debatut amb anterioritat o suposin modificacions no 
rellevants. Una vegada acordat aquest procediment, el Consell s’ha de pronunciar en un 
termini no superior a un mes, i l’esmentat tràmit s’entén substanciat una vegada transcorregut 
aquest termini.

Article 11. Règim de funcionament.

1. El reglament de règim interior del Consell Nacional de l’Aigua l’aprova el titular del 
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí a proposta del Ple del Consell, i regula les 
funcions dels serveis tècnics, jurídics, administratius i econòmics necessaris per al 
funcionament adequat del mateix Consell i de la seva secretaria general. En el que no 
preveu el reglament és aplicable el que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

2. Sense perjudici d’incorporar al Consell Nacional de l’Aigua els funcionaris que 
siguin necessaris per al desenvolupament de les seves funcions, el president del Consell 
pot constituir grups de treball i de suport al funcionament del mateix Consell, als quals es 
poden incorporar temporalment funcionaris o altres persones de reconegut prestigi i 
experiència en matèria d’aigües.

Disposició addicional única. Règim econòmic.

La constitució i funcionament dels òrgans col·legiats regulats en aquest Reial decret no 
suposa cap increment de la despesa pública i s’atén amb els recursos personals i materials 
existents al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

Disposició transitòria única. Reglament de règim interior.

Fins a l’aprovació del reglament de règim interior a què es refereix l’article 11.1 és 
aplicable l’actualment vigent.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el capítol II, del Consell Nacional de l’Aigua, del Reglament de 
l’Administració pública de l’aigua i de la planificació hidrològica, aprovat pel Reial decret 
927/1988, de 29 de juliol, i totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al 
que disposa el present Reial decret.

Disposició final primera. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’habilita el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per dictar, en l’àmbit de les 
seves competències, totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament 
d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Palma de Mallorca, 28 d’agost de 2009.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí,

ELENA ESPINOSA MANGANA
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