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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
11191 Reial decret 1120/2012, de 20 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua de consum humà.

El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de 
la qualitat de l’aigua de consum humà, fixa els paràmetres i valors paramètrics que s’han 
de complir en el punt on es posa l’aigua de consum humà a disposició del consumidor i 
estableix la necessitat de complir els criteris de qualitat que preveu, així com els 
programes de control de qualitat de l’aigua de consum humà que s’han d’adaptar a les 
necessitats de cada proveïment.

Les característiques especials dels proveïments d’aigua a les Forces Armades, 
relacionades amb la seva inherent mobilitat i operativitat, amb instal·lacions repartides per 
tota la geografia nacional, ubicades en nuclis urbans o en bases i destacaments allunyats 
de les ciutats, on l’aigua de consum humà pot ser procedent de proveïments municipals, 
propis o mixtos, i l’ús cada vegada més freqüent d’aljubs i cisternes, degut a la participació 
en operacions a l’exterior, fa necessari establir un programa específic per a l’àmbit de les 
Forces Armades de la vigilància sanitària de les aigües de consum humà.

D’altra banda, l’article 13 del Reial decret 454/2012, de 5 de març, pel qual es 
desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Defensa, estableix que la Inspecció 
General de Sanitat de la Defensa és l’òrgan al qual correspon la planificació i el 
desenvolupament de la política sanitària i s’assenyala entre les seves funcions la de 
gestionar la xarxa sanitària militar i l’ordenació farmacèutica, i també coordinar les 
activitats sanitariopericials i de prevenció sanitària en l’àmbit de la defensa.

En aquest mateix sentit, la disposició addicional segona de la Llei 33/2011, de 4 
d’octubre, general de salut pública, estableix que, en l’àmbit de les Forces Armades, la 
Inspecció General de Sanitat de la Defensa ha de coordinar amb les altres autoritats 
sanitàries les accions encaminades al compliment dels objectius de la dita Llei, i ha de dur 
a terme, en el si de les Forces Armades, les accions necessàries per complir-ne les 
disposicions.

Aquest Reial decret té com a objectiu modificar el Reial decret 140/2003, de 7 de 
febrer, a fi que reculli les necessitats especials dels proveïments d’aigües a les Forces 
Armades.

En l’elaboració d’aquest projecte normatiu la Comissió Interministerial per a 
l’Ordenació Alimentària ha emès el seu informe preceptiu, d’acord amb el que estableix 
l’article segon, apartat dos, del Reial decret 1456/1982, de 18 de juny, pel qual es regula 
la Comissió esmentada.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.4a de la 
Constitució.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre de Defensa, a proposta dels ministres 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d’Economia i Competitivitat i de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 20 de juliol de 2012,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen 
els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

S’afegeix una nova disposició addicional, la setena, al Reial decret 140/2003, de 7 de 
febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum 
humà, redactada en els termes següents:

«Disposició addicional setena. Competències del Ministeri de Defensa.

1. Les disposicions d’aquest Reial decret, quan afectin les unitats, centres i 
organismes que pertanyen al Ministeri de Defensa i els seus organismes públics, 
les ha d’aplicar la Inspecció General de Sanitat de la Defensa, coordinant amb el 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, les comunitats autònomes i els 
municipis les accions que siguin necessàries.

2. En el marc del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum, el 
Ministeri de Defensa ha de comunicar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat la informació relativa al control de l’aigua de consum humà que obtingui en 
l’exercici de les seves competències previstes a l’apartat anterior.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.4a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre defensa i Forces 
Armades.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de juliol de 2012.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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