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del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Així mateix, en el termini previst en l’esmentat article, 
la Direcció General de l’Aigua podrà exercir el dret d’ad-
quisició preferent regulat en l’article 68.3.

Disposició final primera. Desplegament normatiu.

Es faculta el ministre de Medi Ambient per a dictar les 
disposicions necessàries per al desplegament i l’execució 
d’este reial decret-llei.

Disposició final segona. Suspensió temporal d’eficàcia.

Durant la vigència d’este reial decret-llei, quedarà 
sense efecte, pel que fa a la utilització de les infraestructu-
res de connexió interconques i els contractes de cessió de 
drets a l’aprofitament d’aigua a què es referix l’article 3.1, 
el primer incís de l’article 72 del text refós de la Llei d’Ai-
gües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de 
juliol.

Disposició final tercera. Vigència.

El present reial decret-llei estarà en vigor des del 
mateix dia de la publicació en el «Boletín Oficial del 
Estado» fins al 30 de novembre de 2006.

Madrid, 16 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La presidenta del Govern en funcions,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX

Relació d’actuacions per a les quals este Reial Decret-Llei 
declara la urgent ocupació dels terrenys afectats

Abastiment als Municipis Costaners de l’Extrem Occi-
dental d’Astúries.

Abastiment d’Aigua a Lugo.
Millora d’Abastiment als Municipis de Bierzo.
Ampliació i Millora de l’Abastiment a la Mancomunitat 

del Girasol-anillo Permimetral de Tarancón.
Ampliació i Millora de l’Abastiment a Poblacions de la 

Sabra Este (Toledo).
Abastiment al Campo de Montiel des de l’embassa-

ment de la Cabezuela.
Conducció Torre Abraham a l’Embassament de Gaset.
Dessalatge i obres complementàries per al Campo de 

Dalias (Almeria).
Dessaladora en el Baix Almanzora. Nova Dessaladora 

del Baix Almanzora (Almeria).
Dessalatge i obres complementàries per al ponent 

Almeriense. Dessalinitzadora d’aigua salobre d’Adra 
(Almeria).

Actuacions complementàries de reutilització d’aigües 
residuals en el Campo de Dalias (Almeria).

Interconnexió Carboneras-Cuevas de Almanzora. Con-
ducció de la dessaladora de Carboneras al Valle de Alman-
zora (Almeria). (Connexió Presa Cuevas de Almanzora-po-
nent Almeriense, Sector Nord.)

Projecte de connexió de la conducció Beninar-Agua-
dulce amb els regs de la Vega de Adra (Almeria). (Millora 
de les infraestructures hidràuliques dels regs de la zona 
de ponent d’Adra.)

Reutilització d’aigües residuals a la Costa del Sol Occi-
dental (Màlaga).

Reutilització d’aigües residuals a la ciutat de Màlaga.
Planta dessaladora per a garantir els regadius del 

Transvasament Tajo-Segura.

Nova dessaladora d’Águilas/Guadalentín. Ampliació 
de la dessaladora d’Águilas. (Planta dessaladora per a reg 
a Múrcia.)

Ampliació de l’estació dessaladora d’aigües salobres 
del Mojón i els seus col·lectors (Múrcia).

Modernització de les infraestructures hidràuliques 
dels regadius de la Vega Alta. Ojós-Contraparada.

Interceptors d’aigües pluvials dels barris nord i oest 
de Cartagena (Múrcia).

Dessalatge i obres complementàries per a la Marina 
Alta. Terme Municipal de Dénia (Alacant).

Dessalatge i obres complementàries per a la Marina 
Alta. Terme Municipal del Campello (Alacant).

Desenvolupament de programes d’aigües subterrà-
nies i dessalatge per a abastiments i regadius a Castelló.

Obres de regulació per a recàrrega dels excedents 
hivernals del riu Belcaire (Castelló).

Reforç del sistema d’abastiment de l’àrea metropoli-
tana de València.

Reforç del sistema d’abastiment del Camp de 
Morvedre. Dessaladora de Sagunt (València).

Laminació i millora del drenatge de la Conca de la 
Rambla Gallinera (València).

Prevenció contra avingudes del Barranc de Benimodo 
(València).

Abastiment a Alcanyís, Calanda, Torrecilla, Valde-
algorfa i Castelserás (Terol). 

 21099 LLEI ORGÀNICA 6/2005, de 22 de desembre, 
per la qual s’autoritza la ratificació per Espanya 
del Tractat d’Adhesió a la Unió Europea de la 
República de Bulgària i de la República de 
Romania. («BOE» 306, de 23-12-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

orgànica següent i jo la sancione. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb la firma a Luxemburg el 25 d’abril de 2005, del 
Tractat d’Adhesió de la República de Bulgària i de la Repú-
blica de Romania a la Unió Europea, culmina un procés 
negociador, iniciat l’any 2000, per a la integració dels dits 
països a la Unió Europea.

De conformitat amb el que preveu l’article 93 de la 
Constitució, és necessari que la prestació del consenti-
ment de l’Estat per a ratificar el mencionat Tractat d’Adhe-
sió siga autoritzada mitjançant una Llei Orgànica, tal com 
va ocórrer amb motiu de l’adhesió de la República Txeca, 
la República d’Estònia, la República de Xipre, la República 
de Letònia, la República de Lituània, la República 
d’Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, 
la República d’Eslovènia i la República Eslovaca a la Unió 
Europea.

Article únic. Autorització per a la ratificació.

S’autoritza la ratificació pel Regne d’Espanya del Trac-
tat fet a Luxemburg, el 25 d’abril de 2005, d’Adhesió a la 
Unió Europea de la República de Bulgària i de la Repú-
blica de Romania.
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Disposició final única. Entrada en vigor.

Esta llei orgànica entrarà en vigor l’endemà de la  
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 22 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 21261 LLEI 28/2005, de 26 de desembre, de mesures 
sanitàries davant del tabaquisme i reguladora 
de la venda, el subministrament, el consum i la 
publicitat dels productes del tabac. («BOE» 309, 
de 27-12-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

Exposició de motius

I
A Espanya, igual que en altres països desenvolupats, 

el tabaquisme és la primera causa aïllada de mortalitat i 
morbiditat evitable. L’evidència científica sobre els riscos 
que comporta el consum de tabac per a la salut de la 
població és concloent.

S’estima, segons les dades de l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS), que el consum de tabac és responsable 
del 90 per cent de la mortalitat per càncer de pulmó, del 
95 per cent de les morts per malaltia pulmonar obstruc-
tiva crònica, del 50 per cent de la mortalitat cardiovascular 
i del 30 per cent de les morts que es produïxen per qual-
sevol tipus de càncer. A Espanya mor cada any, com a 
conseqüència del consum de tabac, un nombre de perso-
nes que representa el 16 per cent de totes les morts ocor-
regudes en la població major de trenta-cinc anys. Així 
mateix, hi ha evidències científiques que el fum del tabac 
en l’ambient (consum passiu o involuntari de tabac) és 
causa de mortalitat, malaltia i discapacitat. L’Agència 
Internacional d’Investigació del Càncer de l’OMS ha deter-
minat que l’exposició a l’aire contaminat amb fum del 
tabac és carcinogènica en els sers humans.

El consum de tabac, com a factor determinant de dife-
rents patologies i com a causa coneguda de mort i d’im-
portants problemes sociosanitaris, constituïx un dels 
principals problemes per a la salut pública; d’ací, doncs, la 
necessitat implantar mesures dirigides a la seua preven-
ció, limitar la seua oferta i demanda i regular la seua 
publicitat, promoció i patrocini.

Estes mesures han d’estar en total sintonia amb les 
actuacions previstes en l’Estratègia Europea per al Con-
trol del Tabaquisme 2002 de la regió Europea i amb el 
Conveni Marc de l’OMS per al Control del Tabac, fet a 
Ginebra el 21 de maig del 2003 i ratificat per Espanya el 30 
de desembre de 2004.

Així mateix, la Unió Europea ha vist amb preocupació 
el fenomen del tabaquisme, que ha pretés combatre a 
través de diferents mesures normatives, entre les quals 

destaca l’aprovació de la Directiva 2003/33/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 26 de maig de 2003, rela-
tiva a l’aproximació de les disposicions legals, reglamen-
tàries i administratives dels Estats membres en matèria 
de publicitat i de patrocini dels productes del tabac, Direc-
tiva que, per mitjà d’esta Llei, s’incorpora al nostre orde-
nament.

La Constitució Espanyola reconeix en l’article 43 el 
dret a la protecció de la salut, i encomana en el seu apar-
tat 2 als poders públics l’organització i tutela de la salut 
pública a través de mesures preventives. Per a contribuir 
a l’efectivitat d’este dret, la Llei 14/1986, de 25 d’abril, 
General de Sanitat, va establir l’obligació de les Adminis-
tracions públiques sanitàries d’orientar les seues actuaci-
ons prioritàriament a la promoció de la salut i la prevenció 
de les malalties, evitar les activitats i productes que, direc-
tament o indirectament, puguen tindre conseqüències 
negatives per a la salut i regular la seua publicitat i propa-
ganda comercial.

En l’àmbit de la legislació existent sobre aspectes 
generals relacionats amb el tabac, es constata el seu 
caràcter dispers i asistemàtic. Així, sense ànim d’exhaus-
tivitat, poden citar-se el Reial Decret 192/1988, de 4 de 
març, i la seua modificació posterior, efectuada per mitjà 
del Reial Decret 1.293/1999, de 23 de juliol, sobre limitaci-
ons en la venda i ús del tabac per a la protecció de la salut 
de la població; el Reial Decret 510/1992, de 14 de maig, pel 
qual es regula l’etiquetatge dels productes del tabac i 
s’establixen determinades limitacions en aeronaus 
comercials; el Reial Decret 1.185/1994, de 3 de juny, sobre 
etiquetatge de productes del tabac diferents dels cigarrets 
i pel qual es prohibixen determinats tabacs d’ús oral i 
s’actualitza el règim sancionador en matèria de tabac; el 
Reial Decret 1.079/2002, de 18 d’octubre, pel qual es regu-
len els continguts màxims de nicotina, quitrà i monòxid 
de carboni dels cigarrets, l’etiquetatge dels productes del 
tabac, així com les mesures relatives a ingredients i deno-
minacions dels productes del tabac, i el Reial Decret 
2.198/2004, de 25 de novembre, pel qual es determinen 
els col·lectius a què es dirigixen les polítiques de cohesió 
a l’efecte del seu finançament pel Fons de cohesió sanità-
ria durant l’exercici 2004. La legislació vigent aborda 
igualment la regulació dels aspectes publicitaris del feno-
men del tabac, si bé prohibix únicament la publicitat tele-
visiva. L’actual regulació es troba continguda bàsicament 
en les lleis 34/1988, d’11 de novembre, General de Publici-
tat, i 25/1994, de 12 de juliol, per la qual s’incorpora a 
l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 89/552/CEE, 
sobre la coordinació de disposicions legals, reglamentà-
ries i administratives dels Estats membres relatives a 
l’exercici d’activitats de radiodifusió televisiva, així com 
en la Llei 22/1999, de 7 de juny, que modifica l’anterior.

En l’àmbit autonòmic, en funció de les competències 
estatutàries en matèria de salut pública, des de molt 
prompte es va sentir la necessitat abordar la regulació 
d’estes qüestions; només cal mencionar, a títol d’exem-
ple, la Llei de la Comunitat Autònoma de Catalunya 
20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que puguen generar dependència. 
Hui pot dir-se que la pràctica totalitat de les comunitats 
autònomes ha legislat, bé aprovant normes específiques 
sobre tabac, com és el cas de Galícia amb el Decret 
75/2001, de 22 de març, sobre control sanitari de la publi-
citat, promoció, subministrament, venda i consum de 
productes del tabac, i de la Comunitat Foral de Navarra, 
amb l’aprovació de la Llei Foral 6/2003, de 14 de febrer, de 
prevenció del consum de tabac, de protecció de l’aire res-
pirable i de la promoció de la salut en relació al tabac, bé 
en el marc de regulacions més àmplies, generalment vin-
culades a fenòmens de drogodependències i altres tras-
torns addictius, en el cas de les altres comunitats autòno-
mes: Andalusia, Aragó, Canàries, Cantàbria, Castella-la 
Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Madrid, 


