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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
11689 Correcció d’errors del Reial decret 670/2013, de 6 de setembre, pel qual es 

modifica el Reglament del domini públic hidràulic aprovat pel Reial decret 
849/1986, d’11 d’abril, en matèria de registre d’aigües i criteris de valoració de 
danys al domini públic hidràulic.

Havent observat errors en el Reial decret 670/2013, de 6 de setembre, pel qual es 
modifica el Reglament del domini públic hidràulic aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 
d’abril, en matèria de registre d’aigües i criteris de valoració de danys al domini públic 
hidràulic, publicat al «Butlletí Oficial de l’Estat» número 227, de 21 de setembre de 2013, i 
en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió 
en llengua catalana:

A la pàgina 7, article 49 bis, primer paràgraf, primera línia, on diu: «A l’efecte de 
determinar...», ha de dir: «1. A l’efecte de determinar...».

A la pàgina 23, article 197, últim paràgraf, on diu: «3. El Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient ha de disposar…», ha de dir: «4. El Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient ha de disposar…».

A la pàgina 28, article 326 ter.1.c), on diu: «… tal com estableix l’annex VI.», ha de dir: 
«… tal com estableix l’annex V A).».

A la pàgina 31, apartat vint-i-cinc, on diu: «Vint-i-cinc. S’incorpora una nova 
disposició transitòria cinquena amb la redacció següent:

“Disposició transitòria cinquena. Adequació de les inscripcions.”»,

ha de dir: «Vint-i-cinc. S’incorpora una nova disposició transitòria quarta amb la redacció 
següent:

“Disposició transitòria quarta. Adequació de les inscripcions.”».

A la pàgina 32, annex V A), 1.b), on diu: «… s’han de seguir els criteris que estableix 
l’apartat 5 d’aquest annex.», ha de dir: «… s’han de seguir els criteris que estableix 
l’apartat 4 d’aquesta part A).».

A la mateixa pàgina, annex V A), 2, primer paràgraf, on diu: «... l’aplicació de les 
fórmules al principi d’aquest annex », ha de dir: «  l’aplicació de les fórmules indicades al 
principi d’aquest annex...», i en el mateix apartat 2, lletra d), segon paràgraf, on diu: 
«Observació: (Vm – Vr) no es pot transformar com a valor absolut, sinó que és el resultat 
de la diferència. Si és negatiu, llavors U és inferior o igual a 1 i, per tant, KPV és 0», ha de 
dir: «Observació: si (Vm – Vr) és zero o negatiu, KPV resulta 0.».

A la pàgina 33, annex V A), 3, primer paràgraf, tercera línia, on diu: «... (a. 245.2 del 
Reglament del domini públic hidràulic)...», ha de dir: «...  (article 245.2 del Reglament del 
domini públic hidràulic) ...».

A la pàgina 34, annex V A), 3, a la taula titulada «Grup C: Altres paràmetres», primera 
columna, on diu: «Ph», ha de dir: «pH».

A la pàgina 35, annex V A), 4, últim paràgraf, on diu: «... es recull a la taula grup B 
apartat 4.», ha de dir: «...  es recull a la taula corresponent al grup B de l’apartat 3 
d’aquesta part A).».

A la mateixa pàgina, annex V C), segon paràgraf, on diu: «... cal tenir en compte el 
cost de referència (ß) més elevat.», ha de dir: «...  cal tenir en compte el cost de referència 
més elevat.».
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