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ques intracomunitàries el traspàs de funcions i serveis de
les quals no s’hagi efectuat s’ha de revisar immediatament
després que l’esmentat traspàs tingui lloc.
2. Fins que es produeixi la revisió a què es refereix
l’apartat anterior, totes les conques hidrogràfiques intracomunitàries no traspassades queden provisionalment
adscrites a la demarcació hidrogràfica el territori de la
qual estigui inclòs en l’àmbit territorial de la Confederació
Hidrogràfica a la qual la conca de què es tracti pertanyi en
l’actualitat.
3. La revisió de l’àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques a què es refereix l’apartat 1 ha d’anar
acompanyada d’una revisió de l’àmbit territorial de les
confederacions hidrogràfiques actualment definit a
l’article 1 del Reial decret 650/1987, de 8 de maig, pel qual
es defineixen els àmbits territorials dels organismes de
conca i dels plans hidrològics.
Disposició final primera. Modificació del Reial decret
650/1987, de 8 de maig, pel qual es defineixen els
àmbits territorials dels organismes de conca i dels
plans hidrològics.
L’article 2 del Reial decret 650/1987, de 8 de maig, pel
qual es defineixen els àmbits territorials dels organismes
de conca i dels plans hidrològics, queda redactat de la
manera següent:
«Article 2. Àmbits territorials dels plans hidrològics.
Els àmbits territorials dels plans hidrològics han de
coincidir amb els àmbits territorials de les demarcacions
que fixa el Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, pel qual es
fixa l’àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques.»
Disposició final segona. Desplegament normatiu.
El ministre de Medi Ambient ha de dictar les normes
que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació
del que preveu aquest Reial decret, sense perjudici de les
competències que en matèria de cooperació internacional
amb altres estats corresponen al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 2 de febrer de 2007.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Medi Ambient,
CRISTINA NARBONA RUIZ
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demarcacions hidrogràfiques tal com disposa l’article 16
bis.5 de l’esmentat Text refós, s’ha de regular la composició, el funcionament i les atribucions dels comitès
d’autoritats competents als efectes de possibilitar el seu
funcionament efectiu.
Aquest Reial decret desplega el que preveuen l’article
3.2 de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix
un marc comunitari d’acció en l’àmbit de la política
d’aigües, i l’apartat tercer de l’article 36 bis del Text refós
de la Llei d’aigües, i adopta, pel que fa a l’Administració
General de l’Estat, les decisions concretes sobre el nombre i la distribució de membres que han d’estar presents
en els comitès d’autoritats competents, de manera que
aquell s’iguala amb el nombre de representants de les
comunitats autònomes, tal com exigeix el paràgraf a) de
l’article 36 bis.3 del Text refós esmentat. En relació amb
les comunitats autònomes, el Reial decret es limita a fixar
les que han d’estar presents en els comitès d’autoritats
competents a partir de la mera constatació de quines són
les que tenen el seu territori, en tot o en part, dins de
l’àmbit de la demarcació hidrogràfica. Finalment, es destaca la representació de les entitats locals.
En relació amb el funcionament dels comitès, sembla
clar que el seu caràcter d’òrgan de cooperació i la seva
vinculació a l’organisme de conca de la demarcació hidrogràfica determinen que ha de tenir un suport específic
dels serveis de la presidència de l’organisme de conca,
atès que el president d’aquests organismes és al seu torn,
per determinació legal, president del Comitè d’Autoritats
Competents.
Finalment es fixen les atribucions dels comitès
d’autoritats competents a partir de l’esquema bàsic present a l’apartat primer de l’article 36 bis del Text refós de la
Llei d’aigües, complementat amb la referència de l’article
99 bis.3. Per a això s’ha tingut bona cura de respectar el
seu caràcter fonamental d’òrgan de cooperació i el que ha
de ser, lògicament, l’objectiu fonamental del Comitè, com
és la seva participació en els processos relatius a la formació i revisió de la planificació hidrològica, tot això, està
clar, des de la perspectiva específica que serveix de base
per a la creació d’aquest òrgan com és la protecció de les
aigües.
Aquest Reial decret adopta les decisions fonamentals
mitjançant les quals es pot constituir aquest nou òrgan en
cada demarcació hidrogràfica, per tal de procedir al compliment de les funcions i atribucions que li atorga el Text
refós de la Llei d’aigües.
Finalment, en el procediment d’elaboració d’aquesta
norma s’han consultat, entre altres, les comunitats autònomes i el Consell Nacional de l’Aigua.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de
Medi Ambient, amb l’aprovació prèvia del ministre
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 2 de febrer de 2007,
DISPOSO:
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REIAL DECRET 126/2007, de 2 de febrer, pel
qual es regulen la composició, el funcionament
i les atribucions dels comitès d’autoritats competents de les demarcacions hidrogràfiques
amb conques intercomunitàries. («BOE» 30,
de 3-2-2007.)

L’article 36 bis del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, disposa l’existència, en el cas de les demarcacions hidrogràfiques amb conques intercomunitàries, d’un òrgan de
cooperació denominat Comitè d’Autoritats Competents.
Determinades pel Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, les

Article 1.

Objecte.

És objecte d’aquest Reial decret la regulació de la
composició, el funcionament i les atribucions dels comitès d’autoritats competents de les demarcacions hidrogràfiques amb conques intercomunitàries que preveu
l’article 36.bis del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juny.
Article 2.

Naturalesa.

1. A fi de garantir l’adequada cooperació en
l’aplicació de les normes de protecció de les aigües, es
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creen en el cas de demarcacions hidrogràfiques amb conques intercomunitàries els comitès d’autoritats competents.
2. La creació del comitè d’autoritats competents de
la demarcació hidrogràfica no afecta la titularitat de les
competències que en les matèries relacionades amb la
gestió de les aigües corresponguin a les diferents administracions públiques, que s’han de continuar exercint
d’acord amb el que preveu en cada cas la normativa que
sigui aplicable, ni la titularitat o l’exercici de les competències que corresponguin a l’Administració de l’Estat
derivades dels acords internacionals, bilaterals o multilaterals en què Espanya sigui part i siguin aplicables.
Article 3.

Composició.

1. El Comitè d’Autoritats Competents de cada demarcació hidrogràfica amb conques intercomunitàries està
constituït pel president, un secretari i els vocals que es
concreten més endavant.
2. El president del Comitè és el de l’organisme de
conca.
3. Com a secretari del Comitè, amb veu però sense
vot, actua el secretari general de l’organisme de conca.
Article 4.

Distribució de vocals.

1. En funció dels criteris que estableix l’article 36 bis
del Text refós de la Llei d’aigües, són membres del Comitè
d’Autoritats Competents de les demarcacions hidrogràfiques amb conques intercomunitàries situades en el territori espanyol els següents:
a) Demarcació Hidrogràfica del Guadalquivir. En
representació de l’Administració General de l’Estat, un
vocal del Ministeri de Medi Ambient i dos vocals que
representen els restants departaments ministerials. En
representació de les comunitats autònomes, un vocal per
a cada una de les comunitats esmentades a continuació:
Andalusia, Castella-la Manxa, Extremadura i Regió de
Múrcia. En representació de les entitats locals, un vocal.
b) Demarcació Hidrogràfica del Segura. En representació de l’Administració General de l’Estat, un vocal del
Ministeri de Medi Ambient i dos vocals que representen
els restants departaments ministerials. En representació
de les comunitats autònomes, un vocal per a cada una de
les comunitats esmentades a continuació: Andalusia, Castella-la Manxa, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana.
En representació de les entitats locals, un vocal.
c) Demarcació Hidrogràfica del Xúquer. En representació de l’Administració General de l’Estat, un vocal del
Ministeri de Medi Ambient i tres vocals que representen
els restants departaments ministerials. En representació
de les comunitats autònomes, un vocal per a cada una de
les comunitats esmentades a continuació: Aragó, Castella-la Manxa, Regió de Múrcia, Catalunya i Comunitat
Valenciana. En representació de les entitats locals, dos
vocals.
2. Són membres del Comitè d’Autoritats Competents
de les parts espanyoles de les demarcacions hidrogràfiques corresponents a les conques hidrogràfiques compartides amb altres països els següents:
a) Part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del
Miño-Limia. En representació de l’Administració General
de l’Estat, un vocal del Ministeri de Medi Ambient i un
vocal que representa els restants departaments ministerials. En representació de les comunitats autònomes, un
vocal per a cada una de les comunitats esmentades a continuació: Galícia, Principat d’Astúries i Castella i Lleó. En
representació de les entitats locals, un vocal.
b) Part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del
Nord. En representació de l’Administració General de
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l’Estat, un vocal del Ministeri de Medi Ambient i quatre
vocals que representen els restants departaments ministerials. En representació de les comunitats autònomes, un
vocal per a cada una de les comunitats esmentades a continuació: Principat d’Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó,
Galícia, Navarra i País Basc. En representació de les entitats locals, dos vocals.
c) Part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del
Duero. En representació de l’Administració General de
l’Estat, tres vocals del Ministeri de Medi Ambient i tres
vocals que representen els restants departaments ministerials. En representació de les comunitats autònomes, un
vocal per a cada una de les comunitats esmentades a continuació: Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó,
Galícia, La Rioja, Extremadura i Madrid. En representació
de les entitats locals, dos vocals.
d) Part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del
Tajo. En representació de l’Administració General de
l’Estat, un vocal del Ministeri de Medi Ambient i tres
vocals que representen els restants departaments ministerials. En representació de les comunitats autònomes, un
vocal per a cada una de les comunitats esmentades a continuació: Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura i Madrid. En representació de les entitats locals,
dos vocals.
e) Part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del
Guadiana. En representació de l’Administració General de
l’Estat, un vocal del Ministeri de Medi Ambient i un vocal
que representen els restants departaments ministerials.
En representació de les comunitats autònomes, un vocal
per a cada una de les comunitats esmentades a continuació: Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura. En representació de les entitats locals, un vocal.
f) Part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de
l’Ebre. En representació de l’Administració General de
l’Estat, quatre vocals del Ministeri de Medi Ambient i quatre vocals que representen els restants departaments
ministerials. En representació de les comunitats autònomes, un vocal per a cada una de les comunitats esmentades a continuació: Aragó, Cantàbria, Castella-la Manxa,
Castella i Lleó, Catalunya, Navarra, La Rioja, Comunitat
Valenciana i País Basc. En representació de les entitats
locals, tres vocals.
g) Demarcació Hidrogràfica de Ceuta. En representació de l’Administració General de l’Estat, un vocal i en
representació de Ceuta, un vocal.
h) Demarcació Hidrogràfica de Melilla. En representació de l’Administració General de l’Estat, un vocal i en
representació de Melilla, un vocal.
Article 5. Designació dels membres.
La designació dels membres del Comitè d’Autoritats
Competents de la demarcació s’efectua de la manera
següent:
1. Els vocals titulars i suplents en representació de
l’Administració General de l’Estat són designats per un
acord del Consell de Ministres, a iniciativa dels ministeris
afectats i a proposta del Ministeri de Medi Ambient,
2. Els vocals en representació de les comunitats
autònomes els designa l’òrgan autonòmic competent a
l’efecte.
3. Els vocals representants dels ens locals els
designa la Federació Espanyola de Municipis i Províncies,
tenint en consideració les propostes de les federacions
territorials de municipis, el territori de les quals coincideixi totalment o parcialment amb el de la demarcació
hidrogràfica, amb competències sobre la protecció i el
control de les aigües.
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Article 6.
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Funcionament.

1. El Comitè d’Autoritats Competents actua ordinàriament en ple. El ple pot acordar la creació de grups de treball per a la preparació, l’estudi i el desenvolupament de
qüestions concretes pròpies de l’àmbit de cadascuna.
2. L’organisme de conca ha de prestar de manera
general l’assistència al Comitè d’Autoritats Competents
mitjançant els serveis tècnics dependents de la presidència de l’organisme de conca.
3. Sense perjudici de la possibilitat que el Comitè
d’Autoritats Competents de la demarcació elabori un
reglament intern de funcionament, la seva actuació s’ha
d’ajustar al que regula la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, per al funcionament
dels òrgans col·legiats.
4. Les reunions del Comitè d’Autoritats Competents
les ha de convocar el seu president amb l’ordre del dia i,
si s’escau, els documents que siguin necessaris per durles a terme adequadament. A aquest efecte, el president
ha de sol·licitar amb suficient antelació un informe previ
als òrgans estatals i autonòmics competents sobre els
assumptes que inclou l’ordre del dia.
5. Els vocals poden assistir a les reunions del Comitè
d’Autoritats Competents acompanyats d’un assessor.
6. El Comitè d’Autoritats Competents s’ha de reunir
almenys dues vegades l’any.
Article 7. De les atribucions del Comitè d’Autoritats Competents de la demarcació.
1. El Comitè d’Autoritats Competents té com a funcions bàsiques:
a) Afavorir la cooperació en l’exercici de les competències relacionades amb la protecció de les aigües que
exerceixin les diferents administracions públiques en el si
de la respectiva demarcació hidrogràfica.
b) Impulsar que les administracions públiques competents en cada demarcació adoptin les mesures que
exigeixi el compliment de les normes de protecció del
Text refós de la Llei d’aigües.
c) Proporcionar a la Unió Europea, a través dels
òrgans competents de l’Administració General de l’Estat,
conforme a la normativa vigent, la informació relativa a la
demarcació hidrogràfica que es requereixi.
2. En relació amb la cooperació directa entre les
autoritats competents en l’exercici de les competències
relacionades amb la protecció de les aigües, són comeses
del Comitè d’Autoritats Competents de la demarcació les
següents:
a) Afavorir la cooperació en l’elaboració de plans i
programes.
b) Impulsar l’adopció d’acords i convenis entre les
diferents administracions públiques.
c) Supervisar l’actualització del Registre de zones
protegides.
3. En el procés de planificació hidrològica, són
comeses del Comitè d’Autoritats Competents de la demarcació hidrogràfica les següents:
a) Facilitar i garantir l’aportació d’informació per part
de les autoritats competents, requerida pel Consell de
l’Aigua de la demarcació per a l’elaboració dels plans
hidrològics de la demarcació.
b) Facilitar la cooperació entre autoritats competents
per a l’elaboració de l’esquema sobre els temes importants de la planificació hidrològica.
c) Facilitar la cooperació entre les autoritats competents en l’elaboració dels programes de mesures i la seva
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incorporació al pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica.
Disposició addicional única. Constitució dels comitès
d’autoritats competents.
El Ministeri de Medi Ambient, a través dels corresponents organismes de conca, ha de portar a terme les
actuacions necessàries perquè es puguin constituir els
comitès d’autoritats competents en el termini de tres
mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Disposició final primera. Desplegament normatiu.
El ministre de Medi Ambient ha de dictar les normes
que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació
del que preveu aquest Reial decret, sense perjudici de les
competències que en matèria de cooperació internacional
amb altres estats corresponen al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 2 de febrer de 2007.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Medi Ambient,
CRISTINA NARBONA RUIZ

CAP DE L’ESTAT
2382

INSTRUMENT de ratificació de la Convenció
per a la salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial, fet a París el 3 de novembre de
2003. («BOE» 31, de 5-2-2007.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

Atès que el dia 3 de novembre de 2003 el plenipotenciari
d’Espanya, nomenat en la forma escaient a aquest efecte, va
signar a París la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, feta en el mateix lloc i data,
Vistos i examinats el preàmbul i els quaranta articles
de la Convenció,
Concedida per les Corts Generals l’autorització que
preveu l’article 94.1 de la Constitució,
Aprovo i ratifico tot el que s’hi disposa, per mitjà
d’aquest Instrument, i prometo complir-lo, observar-lo i
fer que es compleixi i s’observi puntualment en totes les
seves parts, i amb aquesta finalitat, perquè tingui més
validesa i fermesa,
Mano expedir aquest Instrument de ratificació que
signo i que segella i ratifica degudament el sotasignat
ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació.
Madrid, 6 d’octubre de 2006.
JUAN CARLOS R.
El ministre

d’Afers Exteriors
i de Cooperació,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ

