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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
740 Reial decret 29/2011, de 14 de gener, pel qual es modifiquen el Reial decret 

125/2007, de 2 de febrer, pel qual es fixa l’àmbit territorial de les demarcacions 
hidrogràfiques, i el Reial decret 650/1987, de 8 de maig, pel qual es defineixen 
els àmbits territorials dels organismes de conca i dels plans hidrològics.

La Comissió Europea ha assenyalat que la delimitació de les demarcacions 
hidrogràfiques és un requisit imprescindible per a la posada en pràctica 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 en l’àmbit de la política d’aigües. Aquesta delimitació 
constitueix un requisit previ per a la gestió de l’aigua als efectes de l’aplicació de la dita 
Directiva marc de l’aigua.

El concepte de demarcació hidrogràfica que estableix aquesta Directiva ha de ser el 
que es tingui en compte a l’hora de realitzar la delimitació esmentada. De manera que 
aquesta s’ha de basar en límits hidrològics. La Comissió Europea afegeix que aquesta 
obligació està estretament relacionada amb la designació de les autoritats competents en 
les demarcacions hidrogràfiques que constitueixen la principal unitat als efectes de la 
gestió de les conques hidrogràfiques.

La Sentència de 7 de maig de 2009, del Tribunal de Justícia de les Comunitats 
Europees, obliga el Regne d’Espanya a delimitar les demarcacions hidrogràfiques del seu 
territori que encara no ho hagin estat i a designar les corresponents autoritats competents. 
Així mateix, el Dictamen motivat 2003/2009 que la Comissió Europea dirigeix al Regne 
d’Espanya en virtut de l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea 
considera que s’ha incomplert, entre d’altres, l’obligació que preveu l’article 3 de la Directiva 
marc de l’aigua de delimitar les demarcacions hidrogràfiques d’acord amb els criteris que 
estableix la dita Directiva.

El compliment per part del Regne d’Espanya d’aquesta obligació imposada per la 
Directiva marc de l’aigua resulta particularment complex en determinats àmbits territorials, 
en què és necessari conciliar els criteris comunitaris per procedir a la delimitació de les 
demarcacions hidrogràfiques amb l’ordre intern de distribució de competències en matèria 
d’aigües entre l’Estat i les comunitats autònomes.

Amb la finalitat de resoldre la complexitat inherent a la delimitació de les demarcacions 
hidrogràfiques pendents d’acord amb la Directiva marc de l’aigua i l’ordenament jurídic 
intern, es fa necessari procedir a modificar l’actual delimitació de la Demarcació Hidrogràfica 
del Cantàbric que preveu l’article 3 del Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, pel qual es 
fixa l’àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques, en la qual s’havien exclòs 
determinades subconques hidrogràfiques i les aigües de transició i aigües costaneres 
associades a determinades conques

Mitjançant el present Reial decret es procedeix a delimitar la Demarcació Hidrogràfica 
del Cantàbric Occidental i la Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric Oriental, en compliment 
de les prescripcions de l’esmentada Directiva marc de l’aigua i de l’article 16 bis del text 
refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. La part 
terrestre de la nova Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric Oriental coincideix pràcticament 
amb l’àmbit territorial del Pla hidrològic del Nord III aprovat el 1998.

La modificació que introdueix aquest Reial decret es realitza amb estricte respecte de les 
competències estatals i autonòmiques, si bé és necessari preveure un mecanisme de 
coordinació entre les diferents autoritats competents en l’àmbit de la Demarcació Hidrogràfica 
del Cantàbric Oriental per garantir la realització del principi d’unitat de gestió.

Així mateix, la delimitació de la Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric Oriental ha de 
tenir el seu reflex en la determinació de l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica 
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del Cantàbric, per la qual cosa es modifica l’apartat 1 de l’article 1r del Reial decret 
650/1987, de 8 de maig, pel qual es defineixen els àmbits territorials dels organismes de 
conca i dels plans hidrològics.

En la delimitació de la Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric Oriental, com a solució 
per culminar el procés de delimitació de les demarcacions hidrogràfiques imposat per la 
Directiva marc de l’aigua, s’ha considerat necessari, en particular, comptar amb l’acord de 
la Comunitat Autònoma del País Basc, atès que la nova demarcació afecta un àmbit 
territorial on aquesta Comunitat Autònoma té competències en matèria d’aigües, d’acord 
amb el seu Estatut d’Autonomia, i n’ha assumit l’exercici efectiu mitjançant el Reial decret 
1551/1994, de 8 de juliol, sobre traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la 
Comunitat Autònoma del País Basc en matèria de recursos i aprofitaments hidràulics.

D’altra banda, la delimitació de la nova Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric 
Occidental s’ha realitzat d’acord amb els termes del Reial decret 1792/1986, de 30 de 
desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat 
Autònoma de Galícia en matèria d’obres hidràuliques. No obstant això, el caràcter limítrof 
d’aquesta demarcació amb la Demarcació Galícia Costa aconsella establir mecanismes 
que garanteixin la cooperació entre les dues autoritats competents.

El present Reial decret ha estat objecte d’informe del ple del Consell Nacional de 
l’Aigua i consultat amb les comunitats autònomes.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 14 de gener de 2011,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, pel qual es fixa 
l’àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques.

U. S’inclou un nou apartat 4 a l’article 2 amb la redacció següent:

«4. Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric Occidental. Comprèn el territori de 
les conques hidrogràfiques dels rius que desemboquen al mar Cantàbric des de la 
conca del riu Eo, fins a la conca del Barbadun, excloses aquesta última i la interconca 
entre la del rierol de La Sequilla i la del riu Barbadun, així com totes les seves aigües 
de transició i costaneres. Les aigües costaneres tenen com a límit oest la línia amb 
orientació 0º que passa per la punta de Peñas Blancas, a l’oest del riu Eo, i com a 
límit est la línia amb orientació 2º que passa per Punta del Covarón, al límit entre les 
comunitats autònomes de Cantàbria i del País Basc.»

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 que queda redactat de la manera següent:

«2. Part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric Oriental. 
Comprèn el territori de les conques hidrogràfiques dels rius que desemboquen al 
mar Cantàbric des de la conca del Barbadun fins a la de l’Oiartzun, inclosa la 
interconca entre la del rierol de La Sequilla i la del riu Barbadun, així com totes les 
seves aigües de transició i costaneres, i el territori espanyol de les conques dels rius 
Bidasoa, incloses les seves aigües de transició, Nive i Nivelle. Les aigües costaneres 
tenen com a límit oest la línia d’orientació 2º que passa per Punta del Covarón i com 
a límit est la frontera entre el mar territorial d’Espanya i França.»

Tres. S’afegeix una nova disposició addicional cinquena, que queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició addicional cinquena. Delimitació de la Demarcació Hidrogràfica del 
Cantàbric Oriental.

La delimitació de la Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric Oriental es realitza 
en compliment de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
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23 d’octubre, sense perjudici de les competències que corresponen a la Comunitat 
Autònoma del País Basc, amb la qual s’ha de coordinar la planificació i gestió 
hidrològica en els termes que preveu la disposició addicional sisena d’aquest Reial 
decret.»

Quatre. S’afegeix una nova disposició addicional sisena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional sisena. Coordinació de la planificació i gestió de l’aigua en 
la Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric Oriental.

1. La planificació i la gestió de l’aigua en la Demarcació Hidrogràfica del 
Cantàbric Oriental l’ha de realitzar de manera coordinada l’Administració General de 
l’Estat, a través de la Confederació Hidrogràfica del Cantàbric, i la Comunitat 
Autònoma del País Basc, a través de l’autoritat hidràulica competent, per a la 
consecució dels següents objectius de coordinació, com a mínim:

a) L’elaboració del Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric 
Oriental mitjançant la integració harmònica dels plans hidrològics de les 
administracions públiques competents, així com els seus programes respectius de 
mesures.

b) L’intercanvi d’informació, l’emissió d’informes i la realització de reunions 
periòdiques.

c) L’impuls de l’adopció de mesures necessàries per assolir els objectius 
mediambientals.

d) La coordinació de l’exercici de les competències respectives.

2. El desenvolupament dels objectius assenyalats s’ha d’articular a través d’un 
conveni de col·laboració entre les autoritats competents esmentades en l’apartat 
anterior.

3. A fi de garantir la unitat de gestió en aquesta demarcació hidrogràfica, el 
conveni de col·laboració ha de preveure la creació d’un òrgan col·legiat de coordinació 
i s’han d’adoptar de comú acord el seu objecte, composició i funcions.

La creació d’aquest òrgan no ha d’afectar la titularitat de les competències que 
en les matèries relacionades amb la gestió de les aigües corresponguin a les 
diferents administracions públiques.

L’òrgan col·legiat de coordinació ha de comptar, en representació de 
l’Administració General de l’Estat, amb dos vocals del Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí i dos vocals en representació dels restants departaments 
ministerials; en representació de les comunitats autònomes, quatre vocals de la 
Comunitat Autònoma del País Basc, un vocal de la Comunitat Foral de Navarra i un 
vocal de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, i en representació de les entitats 
locals, dos vocals.

Als únics efectes de realitzar la convocatòria i moderar les sessions hi ha d’haver 
una presidència que s’ha d’exercir per rotació anual entre l’Administració General de 
l’Estat i les comunitats autònomes representades en aquest òrgan.

Les funcions de secretaria del Comitè s’han de realitzar en els termes que 
prevegi el conveni de col·laboració.»

Cinc. S’afegeix una nova disposició addicional setena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional setena. Cooperació amb la Comunitat Autònoma de 
Galícia.

L’Administració General de l’Estat, a través de la Confederació Hidrogràfica del 
Cantàbric, ha d’establir amb la Comunitat Autònoma de Galícia els mecanismes que 
possibilitin la cooperació en la gestió de l’aigua, en el marc de les seves competències 
respectives.»
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Article segon. 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.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 1r del Reial decret 650/1987, de 8 de maig, pel qual 
es defineixen els àmbits territorials dels organismes de conca i dels plans hidrològics, que 
queda redactat en els termes següents:

«1. Confederació Hidrogràfica del Cantàbric.

Comprèn l’àmbit territorial de la zona terrestre de la Demarcació Hidrogràfica del 
Cantàbric Occidental, així com la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del 
Cantàbric Oriental, en l’àmbit de les competències de l’Estat.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de gener de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí,
ROSA AGUILAR RIVERO
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