
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 75  Dissabte 27 de març de 2010  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5037 Reial decret 367/2010, de 26 de març, de modificació de diversos reglaments 

de l’àrea de medi ambient per a la seva adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i la 
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva 
adaptació a la Llei de lliure accés a activitats de serveis i el seu exercici.

La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior, ha estat transposada a l’ordenament jurídic 
espanyol a través de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats 
de serveis i el seu exercici; aquesta Llei consolida els principis relatius a les llibertats 
d’establiment i de lliure prestació de serveis, pretén reduir les traves en l’accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici de manera que els instruments d’intervenció de les 
administracions públiques han de ser conformes amb els principis de no-discriminació, de 
justificació i de proporcionalitat, i, així mateix, exigeix que se simplifiquin els procediments 
i es redueixin les càrregues administratives.

Però la incorporació d’aquests principis amb caràcter general en una llei de transposició 
no és suficient per a la generalització de la seva aplicació, el procés de transposició de la 
Directiva de serveis ha implicat també la revisió de les normes ja vigents per assegurar la 
seva compatibilitat i coherència amb els principis esmentats. Amb aquest objectiu s’ha 
realitzat un exercici d’avaluació de tota la normativa sectorial reguladora de l’accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici. Exercici que ha culminat amb l’elaboració de la Llei 
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la 
Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. A través d’aquesta 
norma es modifiquen 47 lleis, 9 de les quals són de l’àrea de medi ambient.

L’adaptació de l’ordenament jurídic vigent als principis de la Directiva de serveis no 
acaba en les normes amb rang de llei, és necessària a més l’adaptació de les normes de 
rang reglamentari, d’una banda, a les directrius recollides a la Llei de transposició de la 
Directiva de serveis i, d’altra banda, a les modificacions realitzades en les normes amb 
rang de llei a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la 
seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

En relació amb l’adaptació de la normativa reglamentària, el 12 de juny, el Consell de 
Ministres va adoptar un Acord (Acord sobre adaptació de la normativa reglamentària als 
projectes de llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i de 
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici) que conté les directrius i el calendari de tramitació 
d’aquestes modificacions.

Seguint les pautes esmentades, el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, a 
l’àrea de medi ambient, incorpora a aquest Reial decret les modificacions de 19 reglaments 
per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici i a la Llei de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Les modificacions que s’incorporen en aquest Reial decret van en les línies que 
s’exposen a continuació:

Es clarifica la normativa vigent i aplicable en diversos sectors: caça, pesca, forests i 
incendis forestals. Es tracta de normes ja antigues afectades per altres d’aprovades amb 
posterioritat, així com pel procés de transferència de competències a les comunitats 
autònomes.

S’adapten les normes de desplegament a les modificacions incorporades a les normes 
amb rang de llei introduïdes per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
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diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis 
i el seu exercici. Així, al Reial decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general per al desplegament i l’execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de 
costes, s’incorporen els principis de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència 
competitiva en l’accés a les activitats de serveis; i als reglaments que recullen el règim jurídic 
dels diferents residus s’incorpora la inscripció d’autoritzacions i comunicacions en el Registre 
de producció i gestió de residus previst a la modificació de la Llei 10/1998, de residus.

Així mateix el Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del 
domini públic hidràulic, s’adapta a la modificació incorporada al Reial decret legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües. En l’esmentada 
modificació s’incorporaven les declaracions responsables a tots els usos comuns especials 
que no excloguin l’ús del recurs per tercers; aquesta modificació implica que en el 
Reglament de desplegament s’hagi incorporant la regulació de les declaracions 
responsables en aquest àmbit.

En relació amb la simplificació de tràmits s’ha d’esmentar la modificació del Reial 
decret 509/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i 
l’execució de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació; 
en aquest cas se simplifica la tramitació i s’adapta a les modificacions posteriors a 
l’aprovació d’aquest Reglament que s’havien introduït en el Reial decret legislatiu 1/2008, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental.

També en aquesta línia es modifica el Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament general per al desplegament i l’execució de la Llei 9/2003, de 25 
d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament 
voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament; aquesta modificació 
implica una adaptació dels òrgans que l’esmentat Reglament preveu, el Consell 
Interministerial d’Organismes Modificats Genèticament i la Comissió Nacional de 
Bioseguretat, a l’actual estructura ministerial. En aquest mateix Reglament, es clarifiquen 
les funcions d’aquests dos òrgans i s’estableixen vies de comunicació i col·laboració entre 
ells per evitar duplicitat de tràmits als ciutadans. Es crea un Comitè de participació integrat 
per representants dels sectors socials per promoure la transparència en el procés de presa 
de decisions. Finalment, en nom de la necessària simplificació administrativa, es pot 
destacar també la supressió de la Comissió Nacional de Biovigilància, prevista en el Reial 
decret 1697/2003, de 12 de desembre, les funcions de la qual han quedat subsumides en 
les dels òrgans ja esmentats.

D’altra banda s’incorporen també en els diversos reglaments referències a la tramitació 
electrònica de procediments administratius.

Finalment és necessari esmentar la modificació del Reial decret 208/2005, de 25 de 
febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus; aquest Reial 
decret incorpora al dret intern la Directiva 2002/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 de gener de 2003, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies 
perilloses en aparells elèctrics i electrònics, i la Directiva 2002/96/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 de gener de 2003, sobre residus d’aparells elèctrics i 
electrònics. En aquest Reial decret d’aparells elèctrics s’introdueixen modificacions 
d’adaptació a la Directiva de serveis, però també s’incorporen altres reformes per a una 
transposició més precisa de les directives de residus.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència estatal per dictar legislació 
bàsica sobre protecció del medi ambient (article 149.1.23a de la Constitució), amb 
l’excepció dels articles 3 i 4 (emparats en la competència per dictar legislació bàsica sobre 
forests i aprofitaments forestals, també del 149.1.23a) i de l’article 5, fundat en l’article 
149.1.22a, pel qual correspon a l’Estat la legislació, ordenació i concessió de recursos i 
aprofitaments hidràulics quan les aigües passin per més d’una comunitat autònoma. A més 
d’aquest títol competencial, aquest Reial decret es dicta a l’empara del 149.1.13a, perquè 
que es tracta de regles que afecten la planificació general de l’activitat econòmica; aquesta 
norma s’emmarca en el procés d’adaptació de l’ordenament jurídic a la Directiva de serveis, 
seguint l’enfocament ambiciós que preveu la Llei 17/2009, de 23 de novembre, els objectius 
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de la qual són: impulsar una millora global del marc regulador del sector serveis, consolidar 
els principis reguladors compatibles amb les llibertats bàsiques d’establiment i de lliure 
prestació de serveis, suprimir les barreres i reduir les traves que restringeixen 
injustificadament l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i, a més, simplificar els 
procediments evitant dilacions innecessàries i reduint les càrregues administratives als 
prestadors de serveis.

Aquesta regulació té caràcter de normativa bàsica i de contingut tècnic, com els 
reglaments que modifica, per la qual cosa es tramita com a Reial decret.

Aquest Reial decret consta d’una part expositiva i una altra de dispositiva integrada per 
19 articles, una disposició transitòria, una de derogatòria i dues disposicions finals. En 
l’elaboració han estat consultades les comunitats autònomes, el Consell Assessor de Medi 
Ambient, la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, el Consell Nacional 
de l’Aigua, el Consell Interministerial d’Organismes Modificats Genèticament, els sectors 
interessats, i ha estat posat a disposició del públic en general.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, del 
ministre d’Indústria, Turisme i Comerç i del ministre de l’Interior, amb l’aprovació prèvia de 
la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 26 de març de 2010,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Medi Natural

Article 1. Modificació del Reglament per a l’execució de la Llei de pesca fluvial de 20 de 
febrer de 1942, aprovat pel Decret de 6 d’abril de 1943.

Queda derogat el Reglament de pesca fluvial aprovat pel Decret de 6 d’abril de 1943.
No obstant això, l’esmentat Reglament manté la vigència a les comunitats i ciutats 

autònomes que no tinguin normativa aprovada en la matèria, mentre no es dicti aquesta 
normativa. En tot cas en aquest Reglament s’han d’incloure les modificacions següents:

a) Es deroguen els paràgrafs segon, tercer, quart i cinquè de l’article 59.
b) Es deroga l’article 66.
c) El paràgraf quart de l’article 69 queda redactat en els termes següents:

«La concessió s’adjudica al millor postor.».

Article 2. Modificació del Reglament de forests, aprovat pel Decret 485/1962, de 22 de 
febrer.

En el Reglament de forests aprovat pel Decret 485/1962, de 22 de febrer, es deroguen: 
el títol preliminar (articles 1 a 3); el capítol I del títol I del llibre I (articles 4 a 7); els articles 
8 a 12; els articles 20 a 22, i 24 i 25; els articles 31 a 36; les seccions III i IV del capítol III i 
el capítol IV del títol II del llibre I (articles 50 a 68); els articles 152 a 154; els articles 202 a 
204; l’article 207; els articles 210 i 211; les seccions 1a i 2a del capítol II, del títol I del llibre 
II (articles 212 a 224); el capítol III del títol I del llibre II (articles 225 a 227); les seccions 2a 
i 3a, del capítol III, del títol I, del llibre II (articles 229 a 241); els articles 253 a 256; els 
articles 264 i 265; les seccions 3a i 4a del capítol IV, del títol I del llibre II (articles 272 a 
275); el títol II del llibre II (articles 276 a 283); el llibre III (articles 284 a 387 i 404 a 406); el 
llibre IV (articles 407 a 490) i les disposicions finals 1a i 4a

No obstant això, els esmentats articles mantenen la vigència en les comunitats i ciutats 
autònomes que no tinguin normativa aprovada en la matèria, mentre no es dicti aquesta 
normativa.
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Article 3. Modificació del Reglament d’execució de la Llei de caça de 4 d’abril de 1970, 
aprovat pel Decret 506/1971, de 25 de març.

Queda derogat el Reglament d’execució de la Llei de caça de 1970, aprovat pel Decret 
506/1971, de 25 de març.

No obstant això, l’esmentat Reglament manté la vigència a les comunitats i ciutats 
autònomes que no tinguin normativa aprovada en la matèria, mentre no es dicti aquesta 
normativa. En tot cas en aquest Reglament s’han d’incloure les modificacions següents:

a) L’apartat 1 de l’article 20 queda redactat en els termes següents:

«1. Es denominen vedats socials de caça aquells l’establiment dels quals respon a la 
finalitat de facilitar l’exercici de la caça en règim d’igualtat d’oportunitats a tots els caçadors 
que ho vulguin.».

b) Es deroga l’apartat 9 de l’article 20.
c) Es deroga la lletra e) de l’apartat 4 de l’article 36.
d) Es deroga l’apartat a) de les llicències de la classe A de l’article 37.

Article 4. Modificació del Reglament d’incendis forestals, aprovat pel Decret 3769/1972, 
de 23 de desembre.

En el Reglament d’incendis forestals, aprovat pel Decret 3769/1972, de 23 de desembre, 
es deroguen el títol I, els capítols I, IV, V del títol II, el títol IV, el capítol VI del títol V, el títol 
VI i les disposicions addicionals.

No obstant això, els articles esmentats mantenen la vigència a les comunitats i ciutats 
autònomes que no tinguin normativa aprovada en la matèria, mentre no es dicti aquesta 
normativa.

CAPÍTOL II

Aigües

Article 5. Modificació del Reglament del domini públic hidràulic aprovat pel Reial decret 
849/1986, d’11 d’abril.

Es modifica el Reglament del domini públic hidràulic aprovat pel Reial decret 849/1986, 
d’11 d’abril, en els termes següents:

U. Les seccions II, III, IV, V i VI del capítol II del títol II (articles 51 a 82) queden 
redactades de la manera següent:

«Secció II. Usos comuns especials. Normes generals

Article 51.

1. S’ha de presentar una declaració responsable per a l’exercici dels següents 
usos comuns especials:

a) La navegació i flotació.
b) L’establiment de barques de pas i els seus embarcadors.
c) Qualsevol altre ús, no inclòs a l’article anterior, que no exclogui la utilització 

del recurs per tercers.

2. L’exercici d’aquests usos comuns especials ha de respectar els fins i la 
integritat del domini públic hidràulic i, en particular, la qualitat i el cabal de les aigües. 
A aquests efectes, els organismes de conca han d’establir, atenent les característiques 
i circumstàncies de cada conca hidrogràfica, les condicions, quotes i altres requisits 
que s’han d’observar en l’exercici dels esmentats usos i d’acord amb els quals s’ha 
de valorar la compatibilitat de l’activitat amb la protecció del domini públic hidràulic.

Els esmentats requisits s’han de publicar cada any, mantenir-se actualitzats i 
estar a disposició del públic a la pàgina web de l’organisme de conca perquè es 
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puguin consultar en qualsevol moment, i en tot cas, amb l’antelació suficient per a 
l’exercici de l’activitat.

En particular, s’ha de posar a disposició del públic la informació detallada dels 
requisits, terminis i documentació necessaris per a l’exercici de cada un dels usos, 
així com el règim d’accés, prohibicions, condicions, limitacions, quotes, pagament 
del cànon o presentació de fiança, aplicables en cada cas i els models de presentació 
de la declaració responsable i, si s’escau, de les autoritzacions.

3. En cap cas es permet dins del domini públic hidràulic la construcció, 
muntatge o ubicacions d’instal·lacions destinades a albergar-hi persones, encara 
que sigui amb caràcter provisional o temporal.

Article 5.bis.

1. Les declaracions responsables relatives als usos comuns especials s’han 
d’ajustar al que preveuen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i aquesta norma.

2. En la declaració responsable, a més del contingut previst per a cada tipus d’ús 
en els articles 55 i següents d’aquest Reglament, s’ha de descriure la manera com es 
realitzarà l’activitat, inclòs el termini previst per a l’exercici. Així mateix, en la declaració 
s’ha de fer constar la realització dels tràmits previs necessaris en cada cas.

3. Després de la presentació de la declaració responsable, i una vegada 
transcorregut el termini que fixi l’organisme de conca, l’interessat pot iniciar 
l’activitat.

Quan l’organisme de conca consideri que l’activitat descrita en la declaració és 
incompatible amb els fins i la integritat del domini públic hidràulic, ha de notificar a 
l’interessat mitjançant resolució, de forma motivada i abans que finalitzi el termini 
que preveu el paràgraf anterior, la impossibilitat de portar a terme aquesta activitat.

4. L’activitat prevista en la declaració responsable s’ha de realitzar de 
conformitat amb el que s’hi manifesta i en el termini de temps que s’indica. Si no s’ha 
realitzat l’activitat en aquest termini, ja no es pot portar a terme, llevat que es presenti 
una nova declaració.

En el cas d’activitats l’exercici de les quals estigui sotmès a una quota, el 
declarant ha de comunicar a l’autoritat administrativa, si s’escau, la decisió de no 
realitzar l’activitat o el seu cessament en l’exercici d’aquesta.

5. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, 
manifestació o document que s’adjunti o s’incorpori a una declaració responsable, o 
la no-presentació davant l’Administració competent de la declaració responsable, 
determina la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat afectada des del 
moment en què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats, 
penals, civils o administratives a què puguin donar lloc.

Així mateix, la resolució de l’Administració pública que declari aquestes 
circumstàncies pot determinar l’obligació de l’interessat de reposar les coses a 
l’estat previ a l’inici de l’activitat corresponent, així com la impossibilitat d’instar un 
nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat, tot 
això d’acord amb els termes que estableixen les normes sectorials d’aplicació.

Article 52.

1. En les declaracions responsables que es requereixin per a la realització 
d’usos comuns especials del domini públic hidràulic dels cursos, l’organisme de 
conca ha de demanar a l’interessat un projecte justificatiu o una altra documentació 
complementària que consideri necessària; en especial es pot sol·licitar la presentació 
d’un estudi, elaborat per un tècnic responsable, sobre l’avaluació dels efectes que 
es puguin produir sobre el medi ambient, la salubritat i els recursos pesquers, així 
com sobre les solucions que, si s’escau, es prevegin.

2. S’ha d’acordar un període d’informació pública per un termini no inferior a 
vint dies, ni superior a dos mesos.
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3. Aquests tràmits s’han de realitzar en el termini de tres mesos, que queda 
ampliat a sis en el cas que el termini d’informació pública sigui superior a un mes o 
sigui procedent confrontar el projecte, des que es presenti el projecte a l’autoritat 
administrativa. En aquest termini l’administració, mitjançant resolució motivada, ha 
de notificar a l’interessat la conformitat o disconformitat amb el projecte en funció de 
la seva compatibilitat amb la protecció del domini públic hidràulic.

4. Quan es presenti la declaració responsable, s’ha d’acreditar la realització 
dels tràmits esmentats.

5. La declaració responsable s’ha de presentar davant l’organisme de conca 
competent quan es tracti d’obres que executi l’Administració de l’Estat o en cas que 
aquestes s’hagin de portar a terme en cursos que delimitin el territori de dues o més 
comunitats autònomes.

Article 53.

1. Els usos comuns especials als quals es refereixen les seccions V i VI d’aquest 
capítol, que per la seva especial intensitat puguin afectar la utilització del recurs per 
tercers, requereixen autorització. Els procediments d’atorgament de les autoritzacions 
han de respectar els principis de publicitat, transparència i objectivitat. S’ha d’aplicar a 
més el principi de concurrència competitiva, en els termes que preveu la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en els casos següents:

a) Quan es tracti d’una activitat de serveis la contractació de la qual sigui 
promoguda per l’organisme de conca de conformitat amb els usos previstos atenent 
les característiques i circumstàncies de cada conca hidrogràfica,

b) Quan l’exercici de l’activitat exclogui l’exercici d’altres activitats per tercers.

2. Els criteris per a l’atorgament d’autoritzacions han d’estar directament 
vinculats a la protecció del medi ambient.

3. Les autoritzacions s’han d’ajustar a la tramitació següent:

a) En els casos en què sigui necessària la presentació d’un projecte o un 
període d’informació pública aquests tràmits s’han de realitzar de conformitat amb el 
que disposa l’article 52.2 i 3.

b) El termini de l’Administració per resoldre el procediment d’autorització és de 
tres mesos, que queda ampliat a sis en cas que el termini d’informació pública sigui 
superior a un mes o sigui procedent confrontar el projecte. Transcorregut el termini 
es pot entendre desestimada la sol·licitud, en aplicació del paràgraf segon de 
l’apartat primer de l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

c) En els casos en què la tramitació de l’autorització hagi estat encomanada a 
una comunitat autònoma, aquesta ha de formular proposta de resolució a l’organisme 
de conca, que, al seu torn, ha de comunicar a aquella la resolució que es dicti, 
perquè ho notifiqui l’interessat.

4. S’entén que la resolució és conforme amb la proposta formulada quan, en 
el termini de tres mesos, comptats a partir de la data d’entrada d’aquella a l’organisme 
de conca, aquest no hagi comunicat la resolució a la comunitat autònoma.

5. La tramitació d’expedients d’aquesta naturalesa correspon a l’organisme de 
conca, quan es tracti d’obres que executi l’Administració de l’Estat o en cas que 
aquestes s’hagin de portar a terme en cursos que delimitin el territori de dues o més 
comunitats autònomes.

6. Les resolucions dels organismes de conca dependents de l’Administració 
General de l’Estat que preveuen els articles 51.bis.3. segon paràgraf, 52.3 i aquest 
article posen fi a la via administrativa.

Article 54.

1. L’exercici dels usos comuns especials es realitza sense detriment del dret 
de propietat i sense perjudici de tercer, amb independència de les condicions 
específiques que es puguin establir en cada cas concret.
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2. L’exercici dels usos comuns especials està subjecte al pagament del cànon 
d’ocupació dels terrenys de domini públic hidràulic que estableix l’article 112 del Text 
refós de la Llei d’aigües.

3. Qui realitzi un ús comú especial queda obligat, fins i tot en cas de finalització 
anticipada de l’activitat, a deixar el curs d’aigua en condicions normals de desguàs, 
i l’organisme de conca pot adoptar les mesures necessàries per assegurar el 
compliment d’aquesta obligació.

Secció III. Navegació, flotació, establiment de barques de pas i els seus 
embarcadors

Article 55.

Les declaracions responsables per a usos amb fins de navegació en les aigües 
dels corrents naturals, dels llacs i llacunes i dels pantans s’han de presentar davant 
l’organisme de conca.

Article 56.

A les zones adjacents a les platges naturals dels rius, llacs, llacunes o pantans 
on no estigui expressament prohibit el bany, no es necessita cap tipus de declaració 
responsable per a l’ús de mitjans de flotació que, per la seva mida i característiques, 
puguin ser considerats com a complementaris del bany.

Article 57.

Les declaracions responsables per a l’establiment d’embarcadors, rampes, 
cables i altres instal·lacions necessàries per a la navegació o complementàries de 
l’esmentat ús es regeixen pel que disposen els articles 51 bis i 52 del present 
Reglament.

Article 58.

1. Als efectes d’aquest Reglament, tota embarcació que navegui per les aigües 
continentals d’una conca hidrogràfica, amb l’excepció de les previstes a l’article 56, 
ha d’anar proveïda de matrícula normalitzada.

2. S’eximeixen dels requisits de matriculació les embarcacions respecte de les 
quals es presenti declaració responsable per navegar exclusivament amb motiu de 
descensos de rius, proves esportives o altres ocasions similars de caràcter 
esporàdic.

Article 59.
1. Els qui presentin declaracions responsables per navegar han de respondre 

del fet que les seves embarcacions compleixin la legislació vigent quant a l’estabilitat, 
elements de seguretat de què han de disposar i bon estat de conservació de les 
embarcacions i els elements de seguretat.

2. Les embarcacions de propulsió amb motor o vela amb eslora superior a 4 
metres han d’estar assegurades contra danys a tercers mitjançant la pòlissa 
d’assegurança corresponent. La declaració responsable de navegació, sigui quin 
sigui el seu termini, no té validesa fora del període de vigència de la pòlissa. Per a 
la resta de les embarcacions queda a criteri de l’organisme de conca l’exigència 
d’assegurança.

Article 60.

1. Per al maneig o govern de les embarcacions és necessari tenir el títol 
corresponent expedit per l’organisme competent, en els casos en què sigui preceptiu 
d’acord amb la classe d’embarcació.

2. Qui presenti una declaració responsable de navegació atorgada per a l’ús 
d’una pluralitat d’embarcacions queda obligat a vetllar per la suficiència del títol dels 
qui les manegin.
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Article 61.

Les declaracions responsables de navegació recreativa en pantans es 
condicionen, com exigeix l’article 78 del Text refós de la Llei d’aigües, atenent els 
usos previstos per a les aigües emmagatzemades, protegint la seva qualitat i limitant 
l’accés a les zones de derivació o desguàs, de la manera que prescriuen els articles 
següents d’aquest Reglament.

Article 62.

1. Als llacs, llacunes, pantans o rius en els quals els usos recreatius de 
navegació i banys arribin a un grau suficient de desenvolupament, l’organisme de 
conca corresponent pot fixar les zones destinades a navegació, ancoratge i accés a 
embarcadors, que s’han d’abalisar adequadament, així com aquelles en les quals 
es prohibeixi la navegació per perill per als banyistes, perillositat de les aigües o 
proximitat de preses de proveïment, assuts, preses o òrgans de desguàs 
d’aquestes.

2. En el cas que la zona per abalisar sigui utilitzada per a la navegació per una 
o més persones físiques o jurídiques que disposin d’instal·lacions previstes per a 
aquest ús, es pot obligar cada una d’aquestes a realitzar pel seu compte l’abalisament 
de les zones corresponents als seus ancoratges i mànegues. El cost de l’abalisament 
a la zona comuna pot ser repercutit sobre aquestes, en proporció al cànon que 
correspongui al conjunt d’embarcacions que facin ús de cada instal·lació.

Article 63.

1. La presentació de la declaració responsable no suposa monopoli ni cap 
preferència de classe a favor del declarant. L’exercici de la navegació pot ser suspès 
temporalment o definitivament per l’Administració per raons de seguretat, salubritat 
o altres motius justificats, sense que el declarant tingui dret a cap indemnització.

2. Les declaracions de navegació per les aigües continentals queden sotmeses 
al cànon per utilització del domini públic hidràulic a què es refereix el 112 del Text 
refós de la Llei d’aigües.

Article 64.

Els organismes de conca classifiquen els llacs, llacunes i embassaments 
compresos dins dels seus respectius àmbits geogràfics d’acord amb les possibilitats 
que presentin per a la navegació de rem, vela i motor, així com per a l’ús de banys. 
Per als embassaments s’han de tenir en compte, a més de les seves característiques 
naturals i d’accés, les limitacions que es dedueixin de la compatibilitat dels usos 
esmentats amb el destí de les aigües, el règim d’explotació, la variabilitat de nivells 
i altres circumstàncies que els puguin condicionar.

Article 65.

Qualsevol alteració sobrevinguda en les obres, instal·lacions o a l’entorn d’un 
pantà i que, de forma permanent o temporal, pugui repercutir en els usos de banys 
o navegació o modificar les limitacions establertes, ha de ser comunicada 
immediatament a l’organisme de conca corresponent pel responsable de l’explotació 
del pantà.

Article 66.

Els organismes de conca poden establir un sistema de classificació, similar al de 
llacs, llacunes i pantans, per als trams de rius en què resulti convenient en vista de 
les seves condicions de navegabilitat. La classificació pot ser revisada, així com 
ampliada o reduïda en el seu àmbit, tenint en compte les estadístiques de navegació 
dels anys precedents.
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Article 67.

1. Les declaracions responsables de flotació fluvial per a transport de fusta per 
peces soltes o amb rais s’han de presentar davant l’organisme de conca corresponent, 
i s’hi han d’indicar, a més de les dades per a la identificació del declarant, les 
següents: tram o trams de riu que es pretén utilitzar, especificant el principi i el final, 
relació d’assuts, preses d’aigües i altres obstacles existents en el tram, amb indicació 
de les seves característiques i, si s’escau, sistema que es proposa per salvar-los, 
nombre i dimensions de les peces o dels rais, i dates en què s’hagi de portar a terme 
la flotació.

2. El tràmit s’ha d’ajustar al que disposen els articles 51 bis i 52 d’aquest 
Reglament.

Article 68.

El declarant és responsable de tots els danys que es puguin produir al domini 
públic hidràulic i als béns de particulars o de l’Estat que puguin existir en el tram 
objecte de la flotació. Per respondre’n i abans de començar aquestes activitats, ha 
de prestar fiança en la quantia que, en cada cas concret, fixi l’Administració, la qual 
ha de ser retornada si no s’han produït danys.

Article 69.

1. La presentació de declaració responsable relativa a barques de pas, inclosos 
els seus embarcadors, s’ha de formular en els termes que assenyalen els articles 51 
bis i 52.

2. A la declaració, s’hi ha d’unir la documentació següent:

a) Projecte subscrit per un tècnic competent.
En cas que no hi hagi cables a les instal·lacions i no estigui previst el transport 

de vehicles de motor, es pot substituir el projecte per plànols de l’embarcador i una 
memòria descriptiva i justificativa de les instal·lacions i de l’embarcació, de la qual 
han de quedar definides com a mínim les característiques següents: Eslora, mànega, 
puntal, desplaçament en llast i en càrrega, cabuda màxima de persones, tipus de 
propulsió i potència si s’escau, i material de què està construït el buc.

b) Si es destinen al servei públic, el Reglament d’explotació.

3. Es pot prescindir de la informació pública en cas que no es prevegi l’ús 
públic de l’embarcació i que, per les característiques de la instal·lació, no sigui 
preceptiva la presentació del projecte.

4. Simultàniament a la presentació de la declaració responsable necessària 
per a l’establiment de les instal·lacions, s’ha de presentar la relativa a la navegació, 
que s’ha de subjectar a les normes previstes per a aquest ús en el present 
Reglament.

Secció IV. Altres usos comuns especials

Article 70.

Les declaracions responsables per a utilització de pastures en el domini públic 
hidràulic han de seguir els tràmits que assenyalen els articles 51 bis i 52, amb les 
especialitats següents:

1. A la declaració, s’hi ha d’unir documentació anàloga a l’assenyalada a 
l’article 73 per a les plantacions i tales.

2. La informació pública s’ha de practicar amb inserció d’anuncis als ajuntaments 
en què radiqui l’aprofitament.

3. Aquestes declaracions han de permetre l’exercici de l’activitat per un termini 
màxim de dos anys.
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4. La presentació de la declaració responsable de pastures, llevat que 
l’Administració ho consideri necessari per a una millor explotació, no suposa l’exercici 
de l’activitat amb caràcter exclusiu.

Article 71.

La utilització de pantans o trams de riu per hidroavions s’ha de sotmetre a 
declaració responsable i acomodar-se al que preveu el present capítol, sempre que 
sigui compatible amb la naturalesa i finalitat de la utilització del domini públic 
hidràulic.

Secció V. Usos comuns especials que per la seva especial afecció del domini 
públic hidràulic puguin dificultar la utilització del recurs per tercers

Article 72.

1. La utilització o aprofitament pels particulars dels cursos fluvials o dels béns 
que hi estan situats requereix l’autorització prèvia administrativa.

2. En l’atorgament d’autoritzacions per a aprofitaments d’àrids, vegetació 
arbòria o arbustiva, establiment de ponts o passarel·les, embarcadors i instal·lacions 
per a banys públics, es considera la possible incidència ecològica desfavorable, i 
s’han d’exigir les garanties adequades per a la restitució del medi.

Article 73.

Les autoritzacions per a sembres, plantacions i tala d’arbres en terrenys de 
domini públic hidràulic s’han de subjectar al que disposen l’article 53 i les normes 
següents:

1. S’ha de concretar expressament l’extensió superficial de la sembra o 
plantació en hectàrees, els seus límits, tipus d’arbrat i densitat. En el cas de tales, el 
peticionari ha d’assenyalar a més si va realitzar personalment la plantació o si té 
permís de qui la va fer per portar-les a terme. Si es tracta d’arbres nascuts 
espontàniament, ha d’indicar la quantitat de fusta mesurada en metres cúbics.

2. A la petició, s’hi ha d’unir la documentació següent:

a) Pla a escala de la zona, si la superfície és igual o superior a una hectàrea.
b) Croquis de la zona, si és inferior a una hectàrea.
c) Si s’escau, document que justifiqui que el peticionari va realitzar la plantació 

o disposa d’autorització de qui la va fer.

Article 74.

1. En l’anunci de la informació pública, si es tracta d’autoritzacions de sembra, 
plantacions o de tala d’arbres nascuts espontàniament, s’ha d’advertir de la 
possibilitat de presentar peticions en competència i incompatibles amb la petició 
inicial.

2. En cas que es formulin peticions en competència amb la inicial i incompatibles 
amb aquesta, s’ha de resoldre sobre la base de donar preferència al propietari 
adjacent amb el curs d’aigua, llevat que hagi presentat petició en competència 
alguna entitat pública i per a fins d’utilitat pública, cas en què s’hi ha de donar 
preferència. Si l’adjudicació no es fa a favor del peticionari inicial, l’adjudicatari està 
obligat a indemnitzar el primer per les despeses realitzades, degudament 
justificades.

3. Les autoritzacions per a sembres i plantacions s’han d’atorgar per un termini 
màxim igual al del cicle vegetatiu de l’espècie corresponent.

4. A l’empara d’aquestes autoritzacions no es poden portar a terme, en cap 
cas, obres de moviments de terres que alterin la secció del curs d’aigua o la seva 
configuració.
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5. La tala d’arbres nascuts espontàniament queda sotmesa al cànon d’utilització 
dels béns de domini públic hidràulic, establert a l’article 112 del Text refós de la Llei 
d’aigües.

6. Els drets del beneficiari, en cas de revocació, es limiten a l’aprofitament dels 
arbres o plantes a l’estat en què es trobin en produir-se aquella.

Article 75.

Les autoritzacions per a establiments de banys o zones recreatives i esportives 
en els cursos públics o les seves zones de policia s’han de tramitar d’acord amb el 
que disposa l’article 53 d’aquest Reglament. A més regeixen les prescripcions 
següents:

a) La documentació tècnica ha d’incloure, com a mínim, plànols i memòria 
explicativa i justificativa de les obres i instal·lacions, i aquells han d’assenyalar la 
posició relativa d’aquestes respecte de les preses d’aigua per a proveïment, assuts, 
preses i els seus òrgans de desguàs, que quedin a distància inferior a 500 metres.

b) En cas que es tracti d’instal·lacions esportives entre els fins de les quals 
s’inclogui la navegació en rius o pantans, la documentació tècnica ha d’incloure, a 
més de les dades corresponents als embarcadors, una proposta d’abalisament de 
les zones dedicades a fondeig, mànegues de sortida i accés, així com d’aquelles en 
les quals s’ha de prohibir la navegació per perill per als banyistes, perillositat de les 
aigües, proximitat a les instal·lacions pròpies dels embassaments, assuts o preses 
de proveïment o altres causes. Aquest abalisament va a càrrec del peticionari.

c) En aquest tipus d’autoritzacions s’ha d’establir el tràmit de competència de 
peticions.

d) El termini d’aquestes autoritzacions ha de ser com a màxim de vint-i-cinc 
anys.

e) La declaració responsable per a la navegació de les embarcacions que 
pretenguin fer ús de les instal·lacions a què es refereix aquest article s’ha de 
presentar de forma independent i d’acord amb el que preveuen els articles 55 al 66 
d’aquest Reglament.

Article 76.

1. Les extraccions d’àrids en terrenys de domini públic que no pretenguin l’ús 
exclusiu d’un tram necessiten autorització administrativa, que s’ha de tramitar 
d’acord amb el que disposa l’article 53 d’aquest Reglament.

2. En la petició s’han de concretar: curs d’aigua, zona d’extracció i terme 
municipal, emplaçament de les instal·lacions de classificació i provisió, si n’hi ha, 
punts de sortida i accés a la xarxa de carreteres, volum en metres cúbics i termini en 
què s’ha de realitzar l’extracció, mitjans que s’han d’utilitzar en aquesta i en el 
transport i tarifes de venda, si s’escau.

3. A la petició ressenyada, s’hi ha d’unir la documentació següent:

a) Per a extracció de més de 20.000 metres cúbics, s’ha de presentar projecte 
subscrit per un tècnic competent.

b) Per a extraccions compreses entre 20.000 metres cúbics i 500 metres 
cúbics, s’ha de presentar: memòria descriptiva de l’extracció, en la qual s‘ha de 
justificar que el desenvolupament dels treballs està orientat a l’encarrilament i millor 
desguàs del riu, i contribueix a la minoració de les inundacions marginals, plànols de 
situació i topogràfic de la gravera i perfils transversals d’aquesta amb les seves 
cubicacions.

c) Per a extraccions inferiors a 500 metres cúbics, n’hi ha prou amb la 
presentació de croquis de situació i de la gravera, aquest últim delimitat.

4. El termini pel qual s’atorguin aquestes autoritzacions ha de ser proporcionat 
al volum de l’extracció, sense que pugui excedir l’any, i pot ser prorrogat per un altre 
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any prèvia petició justificada. Es pot prescindir del tràmit d’informació pública en les 
extraccions inferiors a 5.000 metres cúbics.

5. En aquestes autoritzacions s’ha de ponderar la seva incidència sobre la 
riquesa piscícola. Quan l’extracció es pretengui realitzar en els trams finals dels rius 
i pugui ocasionar efectes perjudicials a les platges o afecti la disponibilitat d’àrids 
necessaris per a la seva aportació a les platges, és preceptiu l’informe de l’organisme 
encarregat de la gestió i tutela del domini públic marítim, al qual després s’ha de 
traslladar la resolució que s’adopti.

6. Els beneficiaris d’aquestes autoritzacions, abans de començar els treballs, 
estan obligats a constituir una fiança o aval per respondre dels possibles danys al 
domini públic hidràulic. L’import de la fiança o aval ha de ser de quantia igual a 
l’import del cànon i, com a mínim, de 300 €. Es pot eximir de la fiança en les 
extraccions inferiors a 500 metres cúbics. La fiança s’ha de retornar, una vegada 
acabats els treballs d’extracció, si no s’han produït aquells danys.

Article 77.

1. Les sol·licituds d’autorització per a derivacions d’aigua de caràcter temporal 
que no pretenguin un dret a l’ús privatiu d’aquesta han de fer constar totes les dades 
necessàries per adoptar la resolució corresponent i han d’anar acompanyades d’un 
croquis detallat de les obres de presa i de la resta de les instal·lacions, i d’una 
memòria descriptiva de les unes i les altres, en la qual s’ha de justificar, així mateix, 
el cabal sol·licitat i la no-afecció sensible a altres aprofitaments preexistents.

2. L’organisme de conca pot sol·licitar a l’interessat la presentació d’un projecte 
justificatiu de les obres i instal·lacions, subscrit per un tècnic competent, si per la 
seva importància ho considera necessari i, una vegada hagi estimat que és suficient 
la documentació aportada, ha de procedir a contrastar la compatibilitat de la petició 
amb les disposicions del Pla hidrològic de conca.

3. En cas que la sol·licitud s’estimi compatible amb les previsions del Pla, s’ha 
de concedir sense més tràmits l’autorització, que no es pot atorgar per un termini 
superior a dos anys, en la qual s’ha de fer constar que es concedeix a precari, i pot 
quedar revocada si l’organisme de conca ho creu convenient per a una millor gestió 
del domini públic hidràulic.

Secció VI. Activitats a la zona de policia

Article 78.

1. Per realitzar qualsevol tipus de construcció en zona de policia de cursos 
fluvials, s’exigeix l’autorització prèvia a l’organisme de conca, llevat que el 
corresponent Pla d’ordenació urbana, altres figures d’ordenament urbanístic, o plans 
d’obres de l’Administració, hagin estat objecte d’informe de l’organisme de conca i 
hagin recollit les previsions oportunes formulades a l’efecte.

2. A la petició referida, s’hi ha d’unir un plànol de planta que inclogui la 
construcció i els marges del curs, amb un perfil transversal pel punt d’emplaçament 
de la construcció més pròxim al curs, en el qual han de quedar reflectides les 
possibles zones exemptes d’edificis.

3. La tramitació ha de ser l’assenyalada a l’article 53 d’aquest Reglament.
4. Els organismes de conca han de notificar a l’ajuntament competent les 

peticions d’autorització de construcció de zona de policia de cursos fluvials, així com 
les resolucions que sobre aquesta recaiguin als efectes del possible atorgament de 
la llicència d’obres corresponent.

Article 79.

Per a l’execució d’obres de defensa o anivellaments de terrenys, camins rurals, 
sèquies i drenatges en zona de policia que alterin sensiblement el relleu natural, la 
petició, documentació i tràmits s’han d’ajustar al que disposa l’article 53.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 75  Dissabte 27 de març de 2010  Secc. I. Pàg. 13

Article 80.

Les extraccions d’àrids en zones de policia de cursos d’aigua, sense perjudici 
del que estableix la legislació de mines, només poden ser atorgades al propietari de 
la finca o a persones que gaudeixin de la seva autorització.

S’han de tramitar d’acord amb el que assenyala l’article 53, amb les peculiaritats 
pròpies del cas i amb les excepcions següents:

a) S’ha de suprimir de la documentació tècnica tot el que fa referència a 
cubicacions.

b) A la mateixa documentació s’ha de destacar tot el que correspongui a la 
realització dels treballs en relació amb els marges i els seus reforços amb la finalitat 
d’evitar la desviació del curs com a conseqüència de la depressió causada amb les 
extraccions. Igualment s’ha d’estudiar la possible reposició del forat ocasionat amb 
productes sobrants de l’extracció o altres materials.

Article 81.

L’autorització de qualsevol altra activitat a què fa referència l’apartat d) de l’article 
9 d’aquest Reglament ha de ser tramitat per l’organisme de conca d’acord amb el 
que disposa l’article 53.

Article 82.

1. Les acampades col·lectives en zona de policia de cursos públics que, 
d’acord amb la legislació vigent, necessitin autorització dels organismes competents 
en matèria de regulació de campaments turístics, han de ser autoritzades per 
l’organisme de conca, amb la corresponent petició prèvia formulada per l’interessat, 
almenys amb un mes d’antelació a la data en què es vulgui iniciar l’acampada.

2. Aquesta autorització ha d’assenyalar les limitacions a que s’ha de subjectar 
l’acampada, pel que fa als riscos per a la seguretat de les persones o de contaminació 
de les aigües per abocaments de residus sòlids o líquids.».

Dos. Els articles 314 a 317 queden redactats de la manera següent:

«Article 314.

De conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 del Text refós de la Llei 
d’aigües, es consideren infraccions administratives en matèria d’aigües les que 
defineixen els articles següents.

Article 315.

Constitueixen infraccions administratives lleus:

a) Les accions o omissions que causin danys als béns del domini públic 
hidràulic, sempre que la valoració d’aquells no superi els 3.000.00 euros.

b) L’incompliment de les condicions imposades en les concessions i 
autoritzacions administratives a què es refereix el Text refós de la Llei d’aigües, en 
els supòsits en què no donin lloc a caducitat o revocació d’aquestes.

c) L’execució sense la deguda autorització administrativa o sense la presentació 
de la corresponent declaració responsable d’obres, treballs, sembres o plantacions 
en els cursos públics o a les zones subjectes legalment a algun tipus de limitació en 
el seu ús, en els casos en què no derivin d’aquestes actuacions danys per al domini 
hidràulic o, si se’n produeixen, la valoració no supera els 3.000.00 euros.

d) La invasió o l’ocupació dels cursos o l’extracció d’àrids en aquests, sense 
l’autorització corresponent, quan no derivin danys per al domini hidràulic o si es 
produeixen aquests la valoració no supera els 3.000.00 euros.

e) El dany a les obres hidràuliques o plantacions i la sostracció i danys als materials 
aplegats per a la seva construcció, conservació, neteja i desbrossament en els casos en 
què la valoració dels danys, o d’allò sostret, no superi els 3.000.00 euros.
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f) La tala d’arbres, branques, arrels o arbustos en els cursos, riberes o marges 
sotmesos al règim de policia sense autorització administrativa.

g) L’encreuament de canals o cursos, en lloc no autoritzat, per persones, 
bestiar o vehicles.

h) La desobediència a les ordres o requeriment dels funcionaris dels serveis 
de l’organisme de conca en l’exercici de les funcions que té conferides per la 
legislació vigent.

i) L’incompliment de qualsevol prohibició establerta a la Llei d’aigües i en el 
present Reglament o l’omissió dels actes a què obliguen, sempre que no estiguin 
considerades com a infraccions menys greus, greus o molt greus.

j) L’exercici d’un ús comú especial sense la presentació prèvia de la declaració 
responsable o incomplint les condicions imposades per l’autoritat administrativa per 
garantir la compatibilitat de l’esmentat ús amb el domini públic hidràulic.

k) La inexactitud o omissió de caràcter essencial en les dades, manifestacions 
o documents que s’incorporin a la declaració responsable o l’acompanyin.

Article 316.

Tenen la consideració d’infraccions administratives menys greus:

a) Les accions o omissions que causin danys als béns del domini públic 
hidràulic, sempre que la valoració d’aquells estigui compresa entre 3.000.01 i 
15.000.00 euros.

b) L’incompliment de les condicions imposades en les concessions i 
autoritzacions administratives en els casos en què sigui procedent la declaració de 
caducitat o revocació d’aquestes.

c) La derivació d’aigües dels seus cursos i l’aflorament d’aigües subterrànies 
sense la corresponent concessió o autorització quan sigui necessària, així com la 
realització de treballs o manteniment de qualsevol mitjà que facin presumir la 
continuació de la captació abusiva d’aquestes, sempre que, en aquests últims casos, 
existeixi requeriment previ de l’organisme de conca en contra.

d) L’execució sense la deguda autorització administrativa d’obres, treballs, 
sembres o plantacions en els cursos públics o a les zones subjectes legalment a algun 
tipus de limitació en el seu ús, en els casos en què, si es produeixen danys per al 
domini hidràulic, la seva valoració està compresa entre 3.000.01 i 15.000.00 euros.

e) La invasió o l’ocupació dels cursos fluvials o l’extracció d’àrids en aquests 
sense la corresponent autorització, quan es produeixin com a conseqüència d’això 
danys per al domini públic la valoració dels quals estigui compresa entre 3.000.01 i 
15.000.00 euros.

f) Els danys a les obres hidràuliques o plantacions i la sostracció o danys als 
materials aplegats per a la seva construcció, conservació, neteja i desbrossament, 
en els casos en què la valoració d’aquests danys o dels béns sostrets estigui 
compresa entre 3.000.01 i 15.000.00 euros.

g) Els abocaments que puguin deteriorar la qualitat de l’aigua o les condicions 
de desguàs del curs receptor, efectuats sense tenir l’autorització corresponent i 
sempre que els danys derivats per al domini públic no siguin superiors a 15.000.00 
euros.

h) La falsedat en les dades, manifestacions o documents que s’incorporin a la 
declaració responsable o l’acompanyin.

Article 317.

Es consideren infraccions greus o molt greus les esmentades en els articles 
anteriors quan dels actes i omissions que s’hi preveuen en derivin per al domini 
públic hidràulic danys la valoració dels quals superi els 15.000.01 i els 150.000.00 
euros, respectivament.

Així mateix, poden ser qualificades de greus o molt greus, segons els casos, les 
infraccions consistents en els actes i omissions previstos a l’article 116, g) del Text 
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refós de la Llei d’aigües, en funció dels perjudicis que en derivin per al bon ordre i 
aprofitament del domini públic hidràulic, la transcendència que tinguin per a la 
seguretat de les persones i béns i el benefici obtingut per l’infractor, atenent sempre 
les característiques hidrològiques específiques de la conca i el règim d’explotació 
del domini públic hidràulic en el tram del riu o terme municipal on es produeixi la 
infracció.»

Tres. Es deroguen els articles 319 i 320.
Quatre. L’article 321 queda redactat de la manera següent:

«Article 321.

Amb caràcter general, tant per a la qualificació de les infraccions com per a la 
fixació de l’import de les sancions que preveuen els articles anteriors, a més dels 
criteris exposats, s’han de considerar en tot cas les circumstàncies concurrents que 
preveu l’article 117 del Text refós de la Llei d’aigües.»

Cinc. L’article 339 queda redactat de la manera següent:

«Article 339.

L’import de les sancions així com la resta de les obligacions pecuniàries, s’ha 
d’ingressar en el compte especial habilitat a l’efecte en el Banc d’Espanya o en una 
altra entitat bancària, en els terminis que preveu el Reglament general de recaptació; 
el seu import s’ha de destinar a efectuar les reparacions o inversions que requereixi 
la millora del domini públic hidràulic afectat i, en tot cas, a la restitució d’aquest al 
seu estat primitiu.»

CAPÍTOL III

Costes

Article 6. Modificació del Reglament general per al desplegament i l’execució de la Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de costes, aprovat pel Reial decret 1471/1989, d’1 de 
desembre.

Es modifica el Reglament general per al desplegament i l’execució de la Llei 22/1988, 
de 28 de juliol, de costes, aprovat pel Reial decret 1471/1989, d’1 de desembre, en els 
termes següents:

U. El paràgraf segon de l’article 111.6 queda redactat de la manera següent:

«L’ajuntament ha de comunicar al Servei Perifèric de Costes la relació nominal 
dels tercers encarregats de l’explotació, prèviament a l’inici d’aquesta. Els 
ajuntaments han de garantir que en els corresponents procediments d’atorgament 
de l’explotació es respectin els principis de publicitat, imparcialitat, transparència i 
concurrència competitiva.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 149 queda redactat de la manera següent:

«1. En l’atorgament de les sol·licituds són preferides les de més utilitat pública. 
Només en cas d’identitat entre diverses sol·licituds s’ha de tenir en compte la prioritat 
en la presentació. En el procediment d’atorgament de sol·licituds relatives a activitats 
de serveis s’han de respectar els principis de publicitat, imparcialitat, transparència 
i concurrència competitiva.»

Tres. L’apartat 1 de l’article 152 queda redactat de la manera següent:

«1. L’Administració pot convocar concursos per a l’atorgament de concessions 
i autoritzacions en el domini públic maritimoterrestre. En el procediment d’atorgament 
d’autoritzacions i concessions relatives a activitats de serveis s’han de respectar els 
principis de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva.»
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CAPÍTOL IV

Medi ambient industrial

Secció 1a Residus

Article 7. Modificació del Reglament de residus tòxics i perillosos aprovat pel Reial decret 
833/1988, de 20 de juliol.

El Reglament de residus tòxics i perillosos aprovat pel Reial decret 833/1988, de 20 de 
juliol, es modifica en els termes següents:

U. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 9, que queden redactats de la manera 
següent:

«1. L’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes han de 
cooperar per aconseguir els objectius que preveuen la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de 
residus, i aquest Reial decret, per a la qual cosa s’han de prestar assistència i 
col·laboració.

2. Les autoritzacions que derivin del present Reial decret han de ser inscrites 
per la comunitat autònoma, en el Registre de producció i gestió de residus que 
preveu la Llei 10/1998, de 21 d’abril.»

Dos. L’article 19 queda redactat de la manera següent:

«La declaració anual, que s’ha de presentar abans del dia 1 de març, així com, 
en tot cas, la informació corresponent a la Direcció General de Qualitat i Avaluació 
Ambiental del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, s’ha de formalitzar en 
el model que s’especifica a l’annex III del present Reglament. La comunitat autònoma 
ha de remetre la informació esmentada en suport electrònic.»

Tres. Es modifica l’article 23, que queda redactat de la manera següent:

«1. Queden sotmesos a règim d’autorització per l’òrgan ambiental competent 
de la comunitat autònoma on estiguin ubicades aquelles instal·lacions on s’hagin de 
portar a terme activitats de gestió de residus perillosos.

2. Així mateix han d’obtenir autorització les persones físiques o jurídiques que 
realitzin activitats de gestió de residus perillosos prèvia comprovació que les 
instal·lacions on s’han de realitzar disposin de l’autorització indicada en el paràgraf 
anterior o bé d’autorització ambiental integrada.

Aquestes autoritzacions han de ser concedides per l’òrgan ambiental competent 
de la comunitat autònoma on tinguin el seu domicili social i són vàlides per a tot el 
territori de l’Estat.

3. En els casos en què les persones físiques o jurídiques que realitzin 
operacions de gestió de residus perillosos siguin a la vegada titulars de les 
instal·lacions on es realitzen tals operacions, l’òrgan ambiental competent de la 
comunitat autònoma on estigui ubicada la instal·lació pot concedir una sola 
autorització que comprengui la de la instal·lació i la del seu titular per a l’exercici de 
l’activitat esmentada.»

Quatre. L’article 30 queda redactat de la manera següent:

«Article 30. Vigència de l’autorització.

Les autoritzacions es concedeixen per un període de cinc anys, passat el qual 
s’han de renovar automàticament per períodes successius de cinc anys més. 
L’autoritat competent ha de realitzar les visites d’inspecció que consideri necessàries 
per comprovar que en tot moment es compleixen els requisits per al manteniment de 
l’autorització; en cas que no sigui així pot suspendre’s l’autorització i proposar-se les 
mesures a adoptar o, si s’escau, pot revocar-se l’autorització.»
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Cinc. L’article 42 queda redactat en els termes següents:

«Article 42. Formalització dels documents de trasllat.

El document de control i seguiment de trasllat de residus tòxics i perillosos, així 
com la informació que sobre aquest es remeti al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, s’ha d’efectuar d’acord amb el model que estableix l’annex V del present 
Reglament. Aquesta documentació s’ha de gestionar electrònicament quan la 
tramitació per aquesta via estigui disponible.»

Sis. L’apartat 5 de l’article 44 queda redactat de la manera següent:

«5. En cas de visita de comprovació prèvia a l’entrada en vigor de l’autorització, 
s’ha d’emetre informe detallat sobre la procedència o no del funcionament de 
l’activitat, i si s’escau, s’han de proposar les mesures correctores a adoptar.»

Article 8. Modificació del Reglament per al desplegament i l’execució de la Llei 11/1997, 
de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 
d’abril.

El Reglament per al desplegament i l’execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, 
d’envasos i residus d’envasos, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, queda 
modificat de la manera següent:

U. S’afegeix un apartat 4 a l’article 8:

«4. Les autoritzacions dels sistemes integrats de gestió de residus d’envasos 
i envasos usats han de ser inscrits per la comunitat autònoma en el Registre de 
producció i gestió de residus en un termini màxim d’un mes.

Les obligacions d’informació que deriven d’aquest article es poden presentar 
davant la comunitat autònoma en suport electrònic.»

Dos. S’afegeix un apartat 3 a l’article 15, que queda redactat de la manera següent:

«3. Les obligacions d’informació que recull aquest article s’han de gestionar 
electrònicament quan la tramitació per aquesta via estigui disponible.»

Article 9. Reial decret 1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen les mesures per 
a l’eliminació i gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que en 
continguin.

L’apartat 1 de l’article 11 del Reial decret 1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen 
les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que 
en continguin, queda redactat de la manera següent:

«1. Les empreses de recollida, descontaminació i eliminació de PCB usats, PCB i 
aparells que continguin PCB han de disposar d’autorització atorgada per l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma que l’ha d’inscriure en el Registre de producció i 
gestió de residus previst a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. La determinació de 
l’òrgan competent s’ha de realitzar en els termes que preveu l’article 13 de la Llei 10/1998, 
de 21 d’abril.

Aquestes empreses han de portar un Llibre registre de la seva activitat, el contingut del 
qual s’ha d’ajustar al que preveu l’article 13.3 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. 
Les empreses esmentades han de facilitar les dades registrades a l’òrgan competent de la 
respectiva comunitat autònoma abans de l’1 de març de cada any.»

Article 10. Modificació del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es 
regula l’eliminació de residus mitjançant el seu dipòsit en abocador.

Es modifica l’article 7 del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es 
regula l’eliminació de residus mitjançant el seu dipòsit en abocador, que queda redactat de 
la manera següent:
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«El règim jurídic de l’autorització administrativa de les activitats d’eliminació de 
residus en abocador és el que estableix la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, i 
si s’escau la legislació sobre prevenció i control integrats de la contaminació, sense 
perjudici de les altres autoritzacions o llicències exigides per altres disposicions. 
S’han d’inscriure en el Registre de producció i gestió de residus les autoritzacions 
que preveu la Llei 10/1998, de 21 d’abril, per l’autoritat administrativa que les atorgui. 
El contingut de la inscripció s’ha de determinar d’acord amb les comunitats 
autònomes.»

Article 11. Modificació del Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de 
vehicles al final de la seva vida útil.

L’apartat 1 de l’article 7 del Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió 
de vehicles al final de la seva vida útil, queda redactat en els termes següents:

«1. Els sistemes integrats de gestió han de ser autoritzats per les comunitats 
autònomes en les quals s’implantin territorialment. Les autoritzacions que derivin 
d’aquest article han de ser inscrites, per l’autoritat que les atorgui, en el Registre de 
producció i gestió de residus que preveu la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. El 
contingut de la inscripció s’ha d’establir d’acord amb les comunitats autònomes.»

Article 12. Modificació del Reial decret 653/2003, de 30 de maig, d’incineració de 
residus.

A l’article 4 del Reial decret 653/2003, de 30 de maig, d’incineració de residus, s’afegeix 
un nou apartat 5 amb el contingut següent:

«5. Les autoritzacions de les instal·lacions d’incineració i coincineració s’han 
d’atorgar en els termes que preveu l’article 13 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, i han 
de ser inscrites per cada comunitat autònoma en el Registre de producció i gestió de 
residus que preveu la Llei esmentada. El contingut d’aquesta inscripció s’ha d’establir 
d’acord amb les comunitats autònomes.

Les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar operacions de 
valorització energètica o eliminació de residus i que no siguin titulars de la instal·lació 
han d’estar prèviament autoritzades per l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
on tinguin la seu social. Aquestes autoritzacions són vàlides per a tot el territori de 
l’Estat, i han de quedar inscrites per la comunitat autònoma que les hagi atorgat en 
el Registre de producció i gestió de residus.»

Article 13. Modificació del Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, de residus d’aparells 
elèctrics i electrònics.

El Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, de residus d’aparells elèctrics i electrònics, 
queda modificat de la manera següent:

U. El paràgraf tercer de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«Aquest Reial decret s’ha d’aplicar a tots els aparells elèctrics i electrònics que 
figuren en les categories indicades a l’annex I, sense perjudici de la normativa 
específica sobre gestió de residus, i se n’exclouen els que formin part d’un altre 
tipus d’aparell no inclòs en el seu àmbit d’aplicació i els equips destinats a fins 
específicament militars, necessaris per a la seguretat nacional.»

Dos. L’apartat c) de l’article 2 queda redactat en els termes següents:

«c) Productors d’aparells elèctrics i electrònics: les persones físiques o 
jurídiques que, amb independència de la tècnica de venda utilitzada, incloses la 
venda a distància o l’electrònica, fabriquin i venguin aparells elèctrics i electrònics 
amb marques pròpies, revenguin amb marques pròpies els aparells fabricats per 
tercers i els que importin o exportin a tercers països. No es considera productor el 
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distribuïdor si la marca del productor figura a l’aparell, quan el propietari d’aquesta 
marca estigui registrat en el Registre d’establiments industrials d’àmbit estatal a què 
es refereix la disposició addicional primera.

No té la condició de productor la persona física o jurídica que exclusivament 
financi, mitjançant qualsevol acord de finançament, operacions de posada al mercat 
o revenda, llevat que actuï com a productor segons algun dels casos que preveu el 
paràgraf anterior.»

Tres. S’inclou un apartat g) a l’article 2, que queda redactat de la manera següent:

«g) Acord de finançament: qualsevol acord o disposició de préstec, arrendament 
financer, lloguer o venda diferida relacionat amb qualsevol aparell, figuri o no en els 
termes de l’esmentat acord o disposició o de qualsevol acord o disposició accessòria 
que prevegi la transferència o la possibilitat de transferència de propietat de 
l’esmentat aparell.»

Quatre. L’article 6 queda redactat de la manera següent:

«1. Les instal·lacions en les quals es recullin residus elèctrics i electrònics, fins 
i tot temporalment, exclosos els establiments dels distribuïdors, i en les quals es 
realitzin operacions de tractament d’aquests residus han de complir, com a mínim, 
els requisits tècnics que recull l’annex IV.

2. Les instal·lacions de tractament han de portar un Llibre registre de la seva 
activitat, el contingut del qual s’ha d’ajustar al que preveu l’article 13.3 de la Llei 
10/1998, de 21 d’abril, de residus.

3. Les instal·lacions indicades a l’apartat 1 han d’estar prèviament autoritzades 
per l’òrgan competent de la comunitat autònoma on estiguin ubicades i han de ser 
inscrites per l’esmentat òrgan en el Registre de producció i gestió de residus que 
preveu la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. La informació que hagi de figurar 
en el registre esmentat s’ha d’establir d’acord amb les comunitats autònomes.»

Cinc. L’apartat 2 de l’article 8 queda redactat de la manera següent:

«2. Els sistemes integrats de gestió han de ser autoritzats per les comunitats 
autònomes en les quals s’implantin territorialment.

Les autoritzacions que derivin d’aquest article han de ser inscrites per la 
comunitat autònoma que les hagi atorgat en el Registre de producció i gestió de 
residus que preveu la Llei 10/1998, de 21 d’abril. La informació que hi ha de figurar 
s’ha d’establir d’acord amb les comunitats autònomes.»

Sis. Es modifica l’apartat 2 de l’article 9, que queda redactat en els termes 
següents:

«2. Per al còmput dels esmentats objectius s’han de tenir en compte els residus 
d’aparells elèctrics i electrònics enviats a tractament a altres estats de la Unió 
Europea o a tercers països, sempre que s’acrediti que les operacions de valorització, 
reutilització o reciclatge es realitzen d’acord amb la normativa comunitària en matèria 
de medi ambient, seguretat i higiene laboral i amb el que estableix aquest Reial 
decret per a les operacions de tractament.»

Set. La disposició transitòria única queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria única. Informació sobre la repercussió en el preu del 
producte dels costos de la gestió de residus històrics.

En els aparells posats al mercat a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret, els productors han d’informar els usuaris sobre la repercussió en el seu preu 
final dels costos de gestió dels aparells existents al mercat abans del 13 d’agost de 
2005, quan en derivin residus, els quals no han de superar els costos en què 
efectivament s’hagi incorregut. L’esmentada informació s’ha d’especificar en la 
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factura. L’esmentada obligació es pot mantenir fins al 13 de febrer de l’any 2011, 
excepte per als aparells inclosos a la categoria 1 de l’annex I, respecte dels quals es 
pot prorrogar fins al 13 de febrer de l’any 2013.»

Article 14. Modificació del Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió 
de pneumàtics fora d’ús.

El Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora 
d’ús, es modifica en els termes següents:

U. Els apartats 1 i 2 de l’article 6 queden redactats de la manera següent:

«1. Els titulars d’activitats de gestió de pneumàtics fora d’ús diferents de la 
valorització o eliminació, ho han de comunicar a l’òrgan competent en matèria 
mediambiental de la comunitat autònoma corresponent, que ha d’inscriure les 
activitats esmentades en el Registre de producció i gestió de residus que preveu la 
Llei 10/1998, de 21 d’abril.

2. Les instal·lacions on es realitzin activitats de valorització o eliminació de 
pneumàtics fora d’ús i les persones físiques o jurídiques que realitzin les activitats 
esmentades han d’estar autoritzats prèviament per l’òrgan ambiental competent de 
la comunitat autònoma, segons el que preveu l’article 13 de la Llei 10 /1998, de 21 
d’abril.»

Dos. El primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 8 queda redactat de la manera 
següent:

«2. Els sistemes integrats de gestió de pneumàtics fora d’ús han de ser 
autoritzats per les comunitats autònomes en el territori de les quals hagin de portar 
a terme la seva activitat. Aquestes autoritzacions han de ser inscrites per la comunitat 
autònoma que les hagi atorgat en el Registre de producció i gestió de residus que 
preveu la Llei 10/1998, de 21 d’abril. Les sol·licituds d’autorització dels sistemes 
integrats de gestió han de contenir, almenys, les determinacions següents:»

Article 15. Modificació del Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la 
gestió dels olis industrials usats.

El Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials 
usats, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 3 de l’article 5 queda redactat de la manera següent:

«3. Els productors d’olis usats que generin més de 500 litres a l’any, així com 
els gestors d’olis usats, han de portar un Llibre registre propi amb indicacions 
relatives a quantitats, qualitat, origen, localització i dates de lliurament i recepció. La 
gestió d’aquest Llibre registre propi, i la inscripció com a productors en el Registre 
de producció i gestió de residus per la corresponent comunitat autònoma, eximeix 
aquests productors del compliment del que estableix l’article 22.1 del Reial decret 
833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 
20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:

«1. Els sistemes integrats de gestió d’olis usats han de ser autoritzats per les 
comunitats autònomes en les quals s’implantin, les quals han d’inscriure l’autorització 
en el Registre de producció i gestió de residus en un termini màxim d’un mes.»

Tres. El paràgraf tercer de l’apartat 3 de l’article 14 queda redactat de la manera 
següent:

«Abans del dia 1 de maig de l’any següent al període anual al qual estiguin 
referides les dades, les comunitats autònomes han d’enviar en suport electrònic a la 
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Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, del Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí la informació que hagin rebut, als efectes de la seva remissió a la 
Comissió Europea, a través del curs corresponent.»

Article 16. Modificació del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors 
i la gestió ambiental dels seus residus.

El Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental 
dels seus residus, es modifica en els termes següents:

U. S’incorpora un nou article 3 bis amb el contingut següent:

«Article 3 bis. Inscripció d’autoritzacions en el Registre de producció i gestió de 
residus.

Les autoritzacions que preveu aquest Reial decret han de ser inscrites per 
l’autoritat competent de la comunitat autònoma que les hagi atorgat, en el Registre 
de producció i gestió de residus que preveu la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. 
El contingut de la inscripció s’ha d’establir d’acord amb les comunitats 
autònomes.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 20 queda redactat en els termes següents:

«1. Els productors poden donar compliment al que estableixen els articles 10, 
11, 12.2 i 19.1 per mitjà d’acords voluntaris subscrits amb les autoritats competents 
de les comunitats autònomes o altres operadors econòmics, sempre que es 
compleixin les condicions següents:

a) Que es garanteixi el compliment dels objectius ecològics que estableix 
aquest Reial decret.

b) Que en s’hi especifiquin objectius concrets, els terminis per assolir-los, així 
com la responsabilitat en què s’incorre en cas d’incompliment.

c) Que s’inscriguin en el Registre de producció i gestió de residus que preveu 
la Llei 10/1998, de 21 d’abril.

d) Que s’estableixi un sistema de seguiment i control periòdic de compliment 
de l’acord voluntari, que s’informi les autoritats competents de les comunitats 
autònomes, i el públic, de les condicions que estableixen els acords així com de la 
seva aplicació i dels resultats que es vagin obtenint mitjançant la incorporació 
d’aquesta informació al Registre.

e) Les comunitats autònomes n’han d’informar la Direcció General de Qualitat 
i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi Ambient, que l’ha de transmetre a la 
Comissió Europea.»

Tres. S’afegeix un apartat 3 a l’article 20, que queda redactat de la manera següent:

«3. Quan en els acords voluntaris hi participi cada productor assumint la seva 
responsabilitat a través del seu propi sistema de gestió individual, les autoritzacions 
a què es refereix l’article 7.1 han de ser concedides per l’òrgan ambiental competent 
de la comunitat autònoma on el productor tingui el domicili social i són vàlides per a 
tot el territori de l’Estat.»

Secció 2a Qualitat de l’aire i medi ambient industrial

Article 17. Modificació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, de limitació d’emissions 
de compostos orgànics volàtils degudes a l’ús de dissolvents en determinades 
activitats.

S’afegeix una disposició addicional única en el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, 
de limitació d’emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l’ús de dissolvents en 
determinades activitats, amb el contingut següent:
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«Disposició addicional única. Tramitació electrònica.

Els interessats poden tramitar les obligacions d’informació i els procediments 
que derivin d’aquesta norma per via electrònica. Les administracions públiques han 
de promoure que s’habilitin els mitjans necessaris per fer efectiva aquesta forma de 
tramitació.»

Article 18. Modificació del Reglament per al desplegament i l’execució de la Llei 16/2002, 
d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, aprovat pel Reial 
decret 509/2007, de 20 d’abril.

Es modifica el Reglament per al desplegament i l’execució de la Llei 16/2002, d’1 de 
juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, aprovat pel Reial decret 509/2007, 
de 20 d’abril, en els termes següents:

U. L’article 8 queda redactat de la manera següent:

«Article 8. Autorització ambiental integrada i sistemes de gestió mediambiental.

En relació amb les activitats per a les quals s’apliquin sistemes de gestió 
ambiental certificats externament mitjançant EMAS o ISO 14001, les comunitats 
autònomes han d’establir les normes que simplifiquin els mecanismes de comprovació 
del compliment de les obligacions derivades de l’autorització ambiental integrada, 
així com la tramitació de la corresponent sol·licitud d’autorització o d’adaptació i de 
les seves renovacions successives.»

Dos. L’article 11 passa a tenir la redacció següent:

«Article 11. Presentació de sol·licituds.

En el cas d’indústries o instal·lacions industrials que requereixin alguna de les 
autoritzacions substantives enunciades a l’article 3.b) de la Llei 16/2002, d’1 de 
juliol, quan l’atorgament de les autoritzacions correspongui a l’Administració General 
de l’Estat, el promotor ha de presentar a l’òrgan competent per atorgar l’autorització 
substantiva.

a) La sol·licitud de l’autorització substantiva i la resta de documentació 
necessària de conformitat amb a la seva normativa sectorial,

b) La sol·licitud d’avaluació d’impacte ambiental acompanyada del document 
inicial del projecte, de conformitat amb el que preveu el Reial decret legislatiu 1/2008, 
d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte 
ambiental.

Els documents que siguin comuns per a diversos dels procediments esmentats 
s’han de presentar només una vegada sempre que incloguin tots els requisits que 
preveuen les diferents normes aplicables.

Elaborat l’estudi d’impacte ambiental, el promotor ha de sol·licitar l’autorització 
ambiental integrada a l’òrgan competent de la comunitat autònoma per atorgar 
l’autorització.»

Tres. L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«Article 12. Tràmit conjunt d’informació pública i de consulta.

Una vegada rebut l’estudi d’impacte ambiental i la documentació remesa per 
l’òrgan competent per atorgar l’autorització ambiental integrada, l’òrgan competent 
per atorgar l’autorització substantiva ha de procedir a gestionar la realització del 
tràmit conjunt d’informació pública i de consulta a les administracions públiques 
afectades i a les persones interessades, previst a l’article 9 del Reial decret legislatiu 
1/2008, d’11 de gener, a l’article 16 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, i a la normativa 
sectorial d’aplicació, durant un període no inferior a trenta dies.
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Finalitzat el tràmit d’informació pública i de consulta, l’òrgan competent per 
atorgar l’autorització substantiva o l’òrgan que hagi realitzat el tràmit d’informació i 
consulta, ha de remetre còpia de l’expedient, juntament amb les al·legacions i 
observacions rebudes, a l’òrgan competent de la comunitat autònoma per atorgar 
l’autorització ambiental integrada.»

Quatre. S’afegeix un article 13 bis amb la redacció següent:

«Article 13 bis.

En el cas d’indústries o instal·lacions industrials l’activitat de les quals s’iniciï a 
partir de la presentació d’una declaració responsable o comunicació, la tramitació 
ha de ser la que preveuen aquests articles de manera que les actuacions realitzades 
per l’òrgan que tramita l’autorització substantiva han de ser realitzades per l’òrgan 
davant el qual es presenta la declaració responsable o la comunicació.

Una vegada realitzat el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental i obtinguda 
l’autorització ambiental integrada, s’ha de presentar la declaració responsable o 
s’ha de realitzar la comunicació adjuntant la documentació acreditativa de la 
declaració d’impacte ambiental i de l’autorització ambiental integrada.»

Cinc. S’afegeix una nova disposició addicional tercera amb el contingut següent:

«Disposició addicional tercera. Tramitació electrònica.

Els interessats poden tramitar les obligacions d’informació i els procediments 
que derivin d’aquesta norma per via electrònica. Les administracions públiques han 
de promoure que s’habilitin els mitjans necessaris per fer efectiva aquesta via.»

CAPÍTOL V

Organismes modificats genèticament

Article 19. Modificació del Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament general per al desplegament i l’execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per 
la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i 
comercialització d’organismes modificats genèticament.

El Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general per 
al desplegament i l’execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim 
jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes 
modificats genèticament, queda modificat de la manera següent:

U. El primer paràgraf de la disposició addicional primera se substitueix pel següent:

«De conformitat amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 
9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, 
alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament, es 
crea el Registre central d’organismes modificats genèticament, adscrit al Ministeri 
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, la gestió del qual correspon a la Direcció 
General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural.»

Dos. El contingut de la disposició final primera se substitueix pel següent:

«Com a Punt Focal Nacional i Autoritat Nacional Competent, segons l’instrument 
de ratificació del Protocol de Cartagena, de 10 de desembre de 2002, la Subdirecció 
General de Suport i Coordinació de la Secretaria General de Medi Rural assumeix 
les funcions que estableix el Reglament (CE) núm. 1946/2003 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 15 de juliol de 2003, relatiu al moviment transfronterer d’organismes 
genèticament modificats.»
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Tres. El contingut de la disposició final tercera se substitueix pel següent:

«Es faculta els ministres de l’Interior, de Sanitat i Política Social, de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí i de Ciència i Innovació per dictar, en l’àmbit de les seves 
respectives competències, totes les disposicions que siguin necessàries per a 
l’aplicació i el desplegament del que estableix aquest Reial decret.»

Quatre. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 5 amb el contingut següent:

«4. Les administracions públiques han de promoure que s’habilitin els mitjans 
necessaris per fer efectiva la tramitació electrònica de les obligacions de comunicació, 
informació i dels procediments administratius que derivin d’aquesta norma.»

Cinc. Els articles 6 a 10 se substitueixen pels següents:

«Article 6. Composició del Consell.

1. El Consell Interministerial d’Organismes Modificats Genèticament està 
integrat pels membres següents:

a) President: el director general de Desenvolupament Sostenible del Medi 
Rural del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

b) Vicepresident: el director general de Recursos Agrícoles i Ramaders.
c) Vocals:

Dos en representació del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí de la 
Direcció General d’Indústria i Mercats Alimentaris, i de la Direcció General de Medi 
Natural i Política Forestal.

Un representant del Ministeri de l’Interior.
Un representant del Ministeri de Ciència i innovació.
Un representant del Ministeri d’Educació.
Un representant del Ministeri de Sanitat i Política Social.
Un representant del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, de la Secretaria 

d’Estat de Comerç.
Un representant de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.
Un representant de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.
Un representant de la unitat designada com a autoritat nacional competent en 

aplicació del Protocol de Cartagena sobre Bioseguretat.
Forma part també del Consell, amb veu però sense vot, el president de la 

Comissió Nacional de Bioseguretat.

c) Actua com a secretari, amb veu però sense vot: un funcionari de la Direcció 
General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, almenys, de nivell 28.

2. Els vocals, amb rang de director general, són proposats pels diferents 
departaments ministerials i nomenats pel ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i 
Marí.

Amb subjecció al procediment que estableix el paràgraf anterior, es poden 
designar suplents que substitueixin els vocals en els casos de vacant, absència o 
malaltia d’aquests, sempre que la designació recaigui en funcionaris de nivell 30.

3. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, quan la naturalesa 
o la importància dels assumptes a tractar ho requereixi, poden assistir a les reunions 
del Consell Interministerial d’Organismes Modificats Genèticament, amb veu, però 
sense vot, els titulars d’altres òrgans directius, l’àmbit de gestió dels quals tingui 
relació amb la matèria a tractar.

4. El Consell s’ha de reunir tantes vegades com sigui necessari per al 
compliment de les seves funcions i, en tot cas, com a mínim dues vegades l’any.

5. En el marc del Consell, es crea un Comitè de Participació, adscrit a aquell, 
en què han d’estar representats els sectors interessats, les organitzacions 
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professionals agràries d’àmbit nacional, les cooperatives agroalimentàries, les 
organitzacions de consumidors i usuaris, les organitzacions conservacionistes, en 
total, fins a un màxim de quinze membres, designats tots ells pel Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí a proposta de les entitats respectives.

El Comitè de Participació és l’òrgan d’interlocució i informació entre els 
ciutadans i l’Administració General de l’Estat, en matèria d’organismes modificats 
genèticament. Els membres del comitè han de ser degudament informats dels 
acords i informes adoptats per tal de permetre’ls emetre el judici que en cada cas 
sigui procedent.

Les seves funcions són les d’assessorar el Consell Interministerial en totes les 
qüestions que aquest li sol·liciti, elevar a la seva consideració totes les qüestions 
que s’estimin oportunes, assegurar la participació i informació pública en les actuació 
del Consell així com permetre-li sol·licitar i tenir coneixement de la posició dels 
diferents sectors implicats. En els casos en què s’hagin de tractar en el comitè de 
participació assumptes que afectin un sector específic, es pot sol·licitar l’assistència 
de les principals associacions o organitzacions nacionals representatives del 
respectiu sector, així com d’aquells experts de reconegut prestigi la presència dels 
quals, per raó de la matèria, sigui justificada.

Article 7. Funcions del Consell.

1. Correspon al Consell Interministerial d’Organismes Modificats Genèticament 
l’atorgament de les autoritzacions a què es refereix l’article 3 de la Llei 9/2003, de 25 
d’abril, així com les altres funcions que se li assignen en aquest Reglament.

2. Quan les autoritzacions d’utilització confinada i alliberament voluntari amb 
fins diferents de la comercialització tinguin per objecte alguna de les activitats a què 
es refereix l’article 3.2.a) de la llei anteriorment esmentada, l’atorgament de 
l’autorització està condicionat a la conformitat del representant del Ministeri de 
Sanitat i Política Social, excepte en el cas dels medicaments d’ús veterinari, 
l’autorització dels quals requereix la conformitat dels representants dels Ministeris 
de Sanitat i Política Social i de la representació del Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí.

3. Si les autoritzacions tenen per objecte la realització d’activitats d’utilització 
confinada i alliberament voluntari d’organismes modificats genèticament, en els 
supòsits que derivin de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general 
de la recerca científica i tècnica, i en el marc de programes de recerca realitzats per 
òrgans o organismes dependents de l’Administració General de l’Estat, l’atorgament 
de l’autorització queda supeditat a la conformitat de la representació del Ministeri de 
Ciència i Innovació i del Ministeri d’Educació.

4. Per a les autoritzacions relacionades amb l’examen tècnic per a la inscripció 
de varietats comercials a què es refereix l’article 3.2.c) de la Llei 9/2003, de 25 
d’abril, és necessària la conformitat de la representació del Ministeri de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí.

5. Les resolucions del Consell Interministerial d’Organismes Modificats 
Genèticament que atorguin o deneguin les autoritzacions posen fi a la via 
administrativa.

6. Així mateix, corresponen al Consell Interministerial les funcions següents:

a) Decidir el contingut dels documents a remetre als organismes internacionals, 
i establir la posició espanyola davant d’aquests, incloent la posició davant les 
instàncies de la Unió Europea.

b) Realitzar un informe anual sobre les activitats portades a terme en matèria 
d’organismes modificats genèticament amb base en la informació facilitada pels 
òrgans de l’Administració General de l’Estat competents en aquesta matèria, les 
comunitats autònomes i les empreses afectades. L’informe ha de ser públic una 
vegada aprovat.
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Secció 2a De la Comissió Nacional de Bioseguretat

Article 8. Naturalesa i composició de la Comissió Nacional de Bioseguretat.

1. La Comissió Nacional de Bioseguretat, prevista en la disposició addicional 
segona de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu 
de l’Administració General de l’Estat i de les comunitats autònomes.

2. La Comissió Nacional de Bioseguretat està composta pels membres 
següents:

a) President: el director general de Qualitat i Avaluació Ambiental.
b) Un vicepresident, designat d’entre els vocals en representació de 

l’Administració General de l’Estat per acord del Ple de la Comissió, que ha de ser 
nomenat pel ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

c) Vocals.

1r En representació de l’Administració General de l’Estat:

Un funcionari representant de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, 
del Ministeri de l’Interior.

Un funcionari representant de la Direcció General d’Universitats, del Ministeri 
d’Educació.

Cinc funcionaris representants del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
quatre d’ells de la Secretaria d’Estat de Medi Rural i Aigua, i un de la Secretaria 
d’Estat de Canvi Climàtic, experts en tecnologia alimentària, agricultura, ramaderia, 
biodiversitat i bioseguretat.

Quatre funcionaris en representació del Ministeri de Sanitat i Política Social, 
experts en seguretat alimentària, medicaments d’ús humà i veterinari, salut pública 
i tècniques analítiques.

Un funcionari en representació del Ministeri Indústria, Turisme i Comerç, expert 
en comerç exterior.

Quatre funcionaris del Ministeri de Ciència i Innovació, amb experiència en 
política tecnològica, programes de recerca i tecnologia agroalimentària.

Els vocals han de ser designats pels respectius ministeris i nomenats pel ministre 
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

2n Un vocal per cadascuna de les comunitats autònomes, prèvia comunicació 
al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

d) Actua com a secretari, amb veu però sense vot, un funcionari de la Direcció 
General de Qualitat i Avaluació Ambiental, almenys, de nivell 28.

3. La Comissió Nacional de Bioseguretat pot incorporar com a membres 
permanents fins a un màxim de sis experts d’institucions científiques, en les matèries 
compreses a la Llei 9/2003, de 25 d’abril. El nomenament d’aquests ha de ser 
objecte d’informe favorable per part del Consell Interministerial d’Organismes 
Genèticament Modificats, a proposta de la Presidència de la Comissió Nacional de 
Bioseguretat.

4. Igualment, la Comissió, a proposta de la seva Presidència, pot invitar a 
participar en les seves reunions, amb veu però sense vot, els científics o experts 
l’assistència dels quals quedi justificada per a determinats temes concrets.

Article 9. Funcions.

1. La Comissió Nacional de Bioseguretat ha d’emetre informe preceptivament 
sobre les sol·licituds d’autorització que correspon atorgar a l’Administració General 
de l’Estat i a les comunitats autònomes.

2. A més, exerceix les funcions següents:
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a) Informar sobre la classificació del tipus més adequat per a la utilització 
confinada d’organismes modificats genèticament proposada, en el cas a què es 
refereix l’article 12.3.

b) Informar sobre si les dades i els documents aportats són complets i exactes, 
si les mesures relatives a la gestió de residus, seguretat i resposta en cas 
d’emergència són les adequades i si l’activitat la realització de la qual es pretén 
s’ajusta a les disposicions de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, i d’aquest Reglament, tal 
com estableix l’article 16.1 d’aquest últim.

c) Informar sobre si els projectes d’utilització confinada d’organismes modificats 
genèticament s’han de sotmetre a informació pública, tal com estableix l’article 
16.2.d.

d) Informar amb caràcter previ a l’adopció de la resolució corresponent pels 
òrgans competents, en els casos que preveuen els articles 15, 17.3, 19.4, 24, 25.5 i 
6, 33.2, 35.1, 40.2, 42.1, 44.2, 46.2 i 50.

e) Informar sobre les propostes, el desplegament i l’aplicació dels plans de 
seguiment en els casos a què es refereixen els articles 32.2, 37 i 42.

f) Informar sobre les altres qüestions que sotmetin a la seva consideració el 
Consell Interministerial d’organismes modificats genèticament o l’òrgan competent 
de les comunitats autònomes.

Article 10. Funcionament de la Comissió.

1. La Comissió Nacional de Bioseguretat pot actuar en ple o mitjançant grups 
de treball, i s’ha de reunir tantes vegades com calgui per informar sobre les sol·licituds 
d’autorització per a activitats realitzades amb organismes modificats genèticament i 
per a l’exercici de les altres funcions a què es refereix l’article anterior.

2. Sota la dependència de la Comissió es poden crear tants grups d’experts 
com es considerin necessaris per a la realització de les activitats de suport científic 
i tècnic necessàries per al compliment de les seves funcions.

L’acord de creació dels esmentats grups, que no poden tenir caràcter permanent, 
l’ha d’efectuar el Ple de la Comissió, i ha d’establir la seva composició, objectius i 
terminis d’actuació; la coordinació dels grups que es creen correspon al president 
de la Comissió.

3. Els membres de la Comissió Nacional de Bioseguretat i dels grups d’experts 
han de canalitzar tota relació institucional derivada de la seva pertinença a aquesta 
a través del seu president, i s’han d’abstenir de portar a terme activitats de 
comunicació de riscos, així com qualsevol tipus de manifestacions o declaracions 
en relació amb les seves activitats d’informe, estudi o avaluació, sense perjudici del 
deure d’informació dels representants de les administracions públiques als seus 
departaments.

4. La Comissió Nacional de Bioseguretat ha d’informar el Consell interministerial 
d’organismes modificats genèticament sobre les seves actuacions, els informes 
elaborats i les actes de les seves sessions.»

Sis. Les mencions que es contenen al director general de Qualitat i Avaluació 
Ambiental, en els articles 12.4, 15, 20, 21, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 32.5, 33, 40, 46.1 i 51.1 
del Reglament general per al desplegament i l’execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per 
la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i 
comercialització d’organismes modificats genèticament, s’entenen fetes en tots els casos 
al director general de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, en la seva condició de 
president del Consell Interministerial d’Organismes Modificats Genèticament.

Set. Els apartats 5 i 6 de l’article 60 se substitueixen pels següents:
«5. La imposició de les sancions per la realització d’infraccions comeses en els 

supòsits d’examen tècnic a què es refereix l’article 3.2.c de la Llei anteriorment 
esmentada, així com les realitzades en matèria d’importació i exportació de llavors i 
plantes de viver que incorporin o continguin organismes modificats genèticament, 
sense perjudici del que disposa l’apartat 3 d’aquest article, correspon:
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a) Al director general de Recursos Agrícoles i Ramaders, per la comissió de les 
infraccions lleus.

b) Al secretari general de Medi Rural, respecte de les infraccions greus.
c) Al ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, la sanció de les infraccions 

molt greus.
6. Les infraccions comeses en relació amb la importació i exportació 

d’organismes modificats genèticament i dels productes que en continguin per a la 
seva utilització en activitats de bioremediació o en altres de diferents de les 
esmentades en els apartats 3, 4 i 5 d’aquest article, sempre que no suposin risc per 
a la salut humana o per al control sanitari del medi ambient, se sancionen per:

a) El director general de Medi Natural i Política Forestal, en el cas d’infraccions 
lleus.

b) El secretari general de Medi Rural, en el cas d’infraccions greus.
c) El ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en les infraccions molt 

greus.»

Disposició transitòria única. Registre de producció i gestió de residus.

Mentre no s’aprovi el règim de funcionament del Registre de producció i gestió 
de residus que preveu l’article 6 bis de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, les 
obligacions d’inscripció en aquest se segueixen regint per la normativa anterior que 
els sigui aplicable.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1697/2003, de 12 de desembre, pel qual es crea la 
Comissió Nacional de Biovigilància.

Disposició final primera. Títols competencials.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les previsions de l’article 149.1.23a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat competència per dictar legislació bàsica sobre protecció 
del medi ambient. Se n’exceptuen els articles 2 i 4, que s’emparen en el títol competencial 
de l’article 149.1.23a de la Constitució, que atribueix a l’Estat competència per dictar la 
legislació bàsica sobre forests i aprofitaments forestals, i l’article 5, que es dicta a l’empara 
de l’article 149.1.22a de la Constitució, pel qual correspon a l’Estat la legislació, ordenació 
i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics quan les aigües passin per més d’una 
comunitat autònoma. Així mateix, aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència sobre bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

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».

Madrid, 26 de març de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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