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MINISTERI

D’ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES

6700 REIAL DECRET 312/2001, de 23 de març,
pel qual es modifica el Reial decret 931/1989,
de 21 de juliol, pel qual es constitueix l’Or-
ganisme de Conca Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre. («BOE» 82, de 5-4-2001.)

El Reial decret 931/1989, de 21 de juliol, pel qual
es constitueix l’Organisme de Conca Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre, determina en l’article 4 els vocals de
les diferents comunitats autònomes que participen en
la seva Junta de Govern, entre els quals no hi ha cap
representant de la Comunitat Autònoma de Castella-la
Manxa.

Al seu torn, la disposició addicional segona de la Llei
29/1985, de 2 d’agost, d’aigües, faculta el Govern per
modificar els reials decrets constitutius dels organismes
de conca, quan sigui necessari per possibilitar la par-
ticipació en les juntes de govern, de les comunitats autò-
nomes que, al moment oportú, no haguessin exercit la
seva opció en el termini de tres mesos des de la publi-
cació del Reial decret 650/1987, de 8 de maig, pel
qual es defineixen els àmbits territorials dels organismes
de conca i dels plans hidrològics.

Atès que el Consell de Govern de la Junta de Comu-
nitats de Castella-la Manxa va acordar, el 8 de febrer
de 2000, la incorporació d’un representant d’aquesta
Comunitat Autònoma a la Junta de Govern de la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre, cal modificar l’article 4
esmentat.

En virtut d’això, de conformitat amb el que preveuen
l’article 20.4 de la Llei 29/1985, d’aigües, i l’article 63.3
de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i fun-
cionament de l’Administració General de l’Estat, a ini-
ciativa del ministre de Medi Ambient i a proposta del
ministre d’Administracions Públiques, i amb la delibe-
ració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 23 de març de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació de l’article 4 del Reial decret
931/1989, de 21 de juliol.

L’article 4 del Reial decret 931/1989, de 21 de juliol,
pel qual es constitueix l’Organisme de Conca Confede-
ració Hidrogràfica de l’Ebre, queda redactat en els termes
següents:

«Article 4. La Junta de Govern de la Confede-
ració Hidrogràfica de l’Ebre està integrada pels
membres que indica l’article 29 del Reglament de
l’Administració pública de l’aigua i de la planificació
hidrològica, i correspon a les comunitats autòno-
mes i als usuaris, de conformitat amb les regles
que estableixen els paràgrafs b) i c) de l’apartat 1.3
del dit precepte, la representació següent:

a) Comunitats autònomes:

Comunitat d’Aragó: sis representants.
Comunitat de Cantàbria: un representant.
Comunitat de Castella i Lleó: un representant.
Comunitat de Castella-la Manxa: un represen-

tant.
Comunitat de Catalunya: tres representants.

Comunitat de la Rioja: dos representants.
Comunitat Foral de Navarra: dos representants.
Comunitat del País Basc: un representant.
Comunitat Valenciana: un representant.

b) Usuaris:

D’abastament a poblacions: quatre represen-
tants.

De regadius: vuit representants.
D’usos energètics: dos representants.
D’altres usos: dos representants.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de març de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Administracions Públiques,

JESÚS POSADA MORENO

MINISTERI

D’AFERS EXTERIORS

6819 ACORD entre el Regne d’Espanya i la Repú-
blica Oriental de l’Uruguai sobre l’exercici lliu-
re d’activitats remunerades per a familiars
dependents del personal diplomàtic, consular,
administratiu i tècnic de missions diplomàti-
ques i consulars, fet a Madrid el 7 de febrer
de 2000. («BOE» 83, de 6-4-2001.)

Acord entre el Regne d’Espanya i la República Oriental
de l’Uruguai sobre l’exercici lliure d’activitats remu-
nerades per a familiars dependents del personal diplo-
màtic, consular, administratiu i tècnic de missions

diplomàtiques i consulars

El Regne d’Espanya i la República Oriental de l’U-
ruguai, amb el desig de permetre l’exercici lliure d’ac-
tivitats remunerades, sobre la base d’un tractament recí-
proc, als familiars dependents a càrrec dels empleats
de les missions diplomàtiques, oficines consulars i repre-
sentacions permanents davant d’organitzacions interna-
cionals d’una de les parts destinats en missió oficial al
territori de l’altra part, acorden:

Article 1.

Els familiars dependents del personal diplomàtic, con-
sular, administratiu i tècnic de les missions diplomàtiques
de la República Oriental de l’Uruguai al Regne d’Espanya
i del Regne d’Espanya a la República Oriental de l’Uruguai
queden autoritzats per exercir activitats remunerades en
l’Estat receptor, en les mateixes condicions que els nacio-
nals de l’Estat esmentat, una vegada obtinguda l’auto-
rització corresponent, de conformitat amb el que disposa
aquest Conveni. Aquest benefici s’estén, igualment, als
familiars dependents de nacionals uruguaians o espa-
nyols acreditats davant d’organitzacions internacionals
amb seu en qualsevol dels dos països.


