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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
14307 Reial decret 1161/2010, de 17 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 

907/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la planificació 
hidrològica.

El Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Reial decret 907/2007, de 
6 de juliol, amplia la contribució de la participació pública respecte de regulacions 
anteriors; en particular, recull i determina la participació dels consells de l’aigua de la 
demarcació en l’elaboració de determinats documents del procés de planificació 
hidrològica, i aquest consell és, d’entre els òrgans de Govern, l’òrgan de participació i 
planificació, que preveu l’article 26 del text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

L’article 35 del text refós de la Llei d’aigües encomana al consell de l’aigua de la 
demarcació les funcions de fomentar la informació, la consulta pública i la participació 
activa en la planificació hidrològica a les demarcacions hidrogràfiques amb conques 
intercomunitàries. L’article 36 disposa que la composició del consell de l’aigua s’estableixi 
mitjançant reial decret, aprovat pel Consell de Ministres, i assenyala els criteris als quals 
s’ha d’ajustar aquesta composició. Tanmateix, la complexitat de l’articulació competencial 
en matèria d’aigües no ha permès que es constitueixin encara els consells de l’aigua de la 
demarcació, i és previsible que aquesta constitució tingui retards addicionals a causa de la 
complexitat esmentada.

D’altra banda, la necessitat d’evitar demores addicionals en el procés de planificació 
en curs i la superació de les advertències rebudes oficialment de la Comissió Europea, 
aconsellen trobar una solució transitòria sense que tingui cap menyscabament el procés 
de participació pública en el procés de planificació hidrològica.

A fi d’evitar que el procés de planificació hidrològica iniciat s’endarrereixi més a causa de 
la falta de la constitució efectiva d’aquests òrgans col·legiats, a totes o a alguna de les 
demarcacions hidrogràfiques amb conques intercomunitàries, s’ha considerat convenient 
que l’informe sobre l’Esquema provisional de temes importants en matèria de gestió de les 
aigües, que l’article 79.6 del Reglament de la planificació hidrològica encomana al consell de 
l’aigua de la demarcació corresponent, l’emeti el consell de l’aigua de la conca, vigent fins a 
la constitució dels consells de l’aigua de la demarcació, en el qual estan degudament 
representats els mateixos sectors que en el consell de l’aigua de la demarcació, excepte la 
representació municipal i les autoritats competents en aigües costaneres i de transició, per 
la qual cosa s’introdueix el requisit que el Comitè d’Autoritats Competents doni la conformitat 
al document. En les demarcacions hidrogràfiques on no hi hagi el consell de l’aigua de la 
conca, també s’arbitra la solució que sigui la junta de govern de la confederació hidrogràfica 
la que emeti l’informe. Cal recordar que aquests documents Esquema de temes importants 
han tingut un procés de participació pública de sis mesos en el qual totes les parts involucrades 
han emès la seva opinió, si ho van considerar convenient, per la qual cosa ara es tracta que 
les parts puguin estudiar la proposta final del document i emetre’n la conformitat o plantejar 
noves objeccions per tal que pugui continuar el procés de planificació hidrològica a les 
demarcacions hidrogràfiques amb conques intercomunitàries. El coneixement de les diferents 
postures es reforça en prendre en consideració les opinions rebudes en el procés de consulta 
pública dels esquemes de temes importants i incloure-les en l’informe final. La solució 
proposada, de caràcter totalment excepcional i prevista exclusivament per superar la present 
situació s’efectua introduint una disposició transitòria al Reial decret 907/2007, de 6 de 
juliol.

Finalment, en el procediment d’elaboració d’aquesta norma s’ha consultat al Consell 
Nacional de l’Aigua, en el qual estan representades les comunitats autònomes.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 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 17 de setembre de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la planificació hidrològica.

S’afegeix una disposició transitòria única al Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica, amb la redacció següent:

«Disposició transitòria única. Dels consells de l’aigua de la demarcació.

Si en ocasió de la necessitat d’informar sobre l’Esquema provisional de temes 
importants en matèria de gestió de les aigües d’acord amb el que preveu l’article 
79.6 del Reglament de la planificació hidrològica encara no estan constituïts els 
consells de l’aigua de les demarcacions corresponents, l’informe esmentat l’han 
d’emetre els actuals consells de l’aigua de la conca o, si no n’hi ha, la junta de 
govern de l’organisme de conca i, a més, cal la conformitat del Comitè d’Autoritats 
Competents. En tot cas, l’informe corresponent s’ha de completar amb les al·legacions 
rebudes en el procés de consulta pública.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 17 de setembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

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

ELENA ESPINOSA MANGANA
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