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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
19208

Reial decret 1598/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix la composició,
l’estructura i el funcionament del Consell de l’Aigua de la demarcació
hidrogràfica del Guadalquivir i pel qual es modifica el 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 26 del text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001,
de 20 de juliol, estableix que entre els òrgans de Govern, Administració i Cooperació de
l’Organisme de conca, el Consell de l’Aigua de la demarcació és l’òrgan de participació i
planificació.
Per l’article 35 del mateix text refós, es crea el Consell de l’Aigua de la demarcació
per fomentar la informació, consulta pública i participació activa en la planificació
hidrològica a les demarcacions hidrogràfiques amb conques intercomunitàries.
Al seu torn, l’article 36 del text refós disposa que la composició del Consell de l’Aigua
s’estableixi mitjançant un Reial decret, aprovat pel Consell de Ministres, i assenyala els
criteris als quals s’ha d’ajustar la composició.
L’objectiu d’aquest Reial decret és regular les funcions i atribucions i el règim de
funcionament del Consell de l’Aigua de la Demarcació Hidrogràfica del Guadalquivir i
establir-ne la composició, en aplicació de l’article 36 del text refós de la Llei d’aigües.
El Consell de l’Aigua de la demarcació substitueix el Consell de l’Aigua de la conca
creat per la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües.
La regulació en el text refós de la Llei d’aigües introdueix modificacions significatives
en relació amb la Llei d’aigües de 1985, pel que fa a les funcions i composició. Incorpora
entre les noves funcions la de promoure la informació, consulta i participació pública en el
procés planificador, i, entre els nous vocals, representants de les entitats locals, dels
serveis perifèrics de costes, autoritats portuàries i capitanies marítimes i d’associacions i
organitzacions en defensa d’interessos ambientals, econòmics i socials relacionats amb
l’aigua.
Quant al nombre i la distribució dels representants de les comunitats autònomes en el
Consell, la nova regulació manté les determinacions que estableix l’antiga, i s’ha
d’efectuar en funció del nombre de comunitats autònomes de la demarcació i de la
superfície i població de les que hi estan incloses, amb un mínim d’un representant per
cada comunitat autònoma. Aquests criteris s’han aplicat tenint en compte la superfície i la
població amb igual ponderació i tenint en compte al seu torn, en tot cas, que el nombre
total de vocals del Consell no dificulti greument la seva operativitat.
A l’article 2 es recullen, com a funcions i atribucions del Consell de l’Aigua de la
demarcació, les que li són atribuïdes en el text refós de la Llei d’aigües, en el Reial decret
606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, i
en el Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de planificació
hidrològica, així com altres atribucions que assignaven al Consell de l’Aigua de la conca
el Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic
hidràulic, i la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional.
La constitució efectiva del Consell requereix un termini per a l’elecció i designació dels
vocals, per al qual a la disposició addicional primera s’estableix un termini de tres mesos,
període durant el qual continua existint i exercint les seves competències el Consell de
l’Aigua de la conca, segons estableix la disposició transitòria única.
En definitiva, aquest Reial decret adopta les decisions fonamentals mitjançant les
quals es pugui constituir aquest òrgan a la Demarcació Hidrogràfica del Guadalquivir, per
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procedir així al compliment de les funcions i atribucions que li atorga el text refós de la Llei
d’aigües i altra normativa vigent.
D’altra banda, l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir s’ha
vist afectat pel Reial decret 1560/2005, de 23 de desembre, sobre traspàs de funcions i
serveis de l’Estat a la Comunitat Autònoma d’Andalusia en matèria de recursos i
aprofitaments hidràulics corresponents a les conques andaluses que desguassen al litoral
atlàntic (confederacions hidrogràfiques del Guadalquivir i del Guadiana), ja que aquest
traspàs inclou les conques dels rius Guadalete i Barbate i les interconques entre el límit
dels termes municipals de Tarifa i Algesires i el límit amb la conca del Guadalquivir.
Per ajustar l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir al Reial
decret esmentat, s’inclou una disposició final per la qual es modifica el Reial decret
650/1987, de 8 de maig, pel qual es defineixen els àmbits territorials dels organismes de
conca i dels plans hidrològics, que, al seu torn, havia estat modificat pel Reial decret
2129/2004, de 29 d’octubre, per incorporar les ciutats de Ceuta i Melilla a l’àmbit d’aquesta
Confederació.
Sobre aquest Reial decret ha emès informe favorable el Ple del Consell Nacional de
l’Aigua en el qual participen les comunitats autònomes i els sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb
l’aprovació prèvia del vicepresident del Govern de Política Territorial i ministre de Política
Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 de novembre de 2011,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

1. És objecte d’aquest Reial decret la regulació de la composició, estructura i
funcionament i atribucions del Consell de l’Aigua de la Demarcació Hidrogràfica del
Guadalquivir, de conformitat amb el que preveu l’article 36 del text refós de la Llei d’aigües,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. Així mateix té per objecte la
modificació de l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir, definit
en el Reial decret 650/1987, de 8 de maig, pel qual es defineixen els àmbits territorials
dels organismes de conca i dels plans hidrològics.
2. De conformitat amb l’article 26.3 del text refós de la Llei d’aigües, el Consell de
l’Aigua és l’òrgan de participació i planificació de la Confederació Hidrogràfica del
Guadalquivir.
Article 2.

Funcions del Consell.

1. Corresponen, amb caràcter general, al Consell de l’Aigua de la demarcació les
funcions següents:
a) Promoure la informació, consulta i participació pública en el procés planificador.
b) Elevar al Govern, a través del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí el Pla
hidrològic de la demarcació i les seves revisions ulteriors.
c) Emetre informe sobre les qüestions d’interès general per a la demarcació.
d) Emetre informe sobre les qüestions relatives a la protecció de les aigües i a la
millor ordenació, explotació i tutela del domini públic hidràulic o les que li siguin
encomanades pel president o la Junta de Govern de l’Organisme de conca.
2. En relació amb el procés de planificació hidrològica, també són comeses
específiques del Consell de l’Aigua de la demarcació:
a) Emetre informe sobre la proposta de la Junta de Govern de procedir a la revisió
del Pla hidrològic.
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b) Emetre informe preceptiu sobre l’esquema provisional de temes importants en
matèria de gestió d’aigües previst a l’article 79.6 del Reglament de planificació hidrològica
aprovat per Reial decret 907/2007, de 6 de juliol.
c) Emetre informe preceptiu sobre la proposta de projecte de Pla hidrològic i les
seves revisions ulteriors amb caràcter previ al seu enviament al Govern perquè l’aprovi.
d) Emetre informe sobre els plans especials d’actuació en situacions d’alerta i
eventual sequera amb caràcter previ a l’aprovació.
3. Així mateix, són funcions i atribucions del Consell de l’Aigua de la demarcació les
següents:
a) Ser informat i escoltat prèviament a la declaració de sobreexplotació o risc de
sobreexplotació dels recursos hidràulics en una zona, amb caràcter previ a la seva
aprovació per la Junta de Govern, i emetre informe sobre l’estudi relatiu a la situació de
l’aqüífer que està en procés de ser declarat sobreexplotat o en risc d’estar-ho. Així mateix,
ha d’emetre informe sobre el pla d’ordenació d’extraccions elaborat després de la
declaració de sobreexplotació.
b) Emetre informe sobre la delimitació dels perímetres de protecció d’aqüífers, amb
caràcter previ a la seva aprovació per la Junta de Govern.
c) Emetre informe sobre la determinació dels perímetres d’aqüífers dins dels quals
no és possible l’atorgament de noves concessions d’aigües subterrànies, amb caràcter
previ a l’aprovació.
d) Emetre informe sobre la revocació de les autoritzacions d’abocament d’aigües
residuals al domini públic hidràulic, amb caràcter previ a la seva resolució.
e) Emetre informe sobre les modificacions sobre l’amplada de les zones de servitud
i de policia, del domini públic hidràulic, amb caràcter previ a l’aprovació per la Junta de
Govern.
f) Qualssevol altres que li vinguin legalment atribuïdes.
Article 3.

Estructura.

1. El Consell de l’Aigua de la demarcació pot actuar en ple i en comissions.
2. El ple pot acordar la constitució de comissions específiques per a l’estudi i
l’informe dels assumptes que aquell decideixi encomanar-li.
3. Ha d’existir, en tot cas, una comissió de planificació hidrològica i participació
ciutadana, per a l’estudi i l’informe dels assumptes que el ple decideixi encomanar-li en
relació amb la planificació hidrològica i la participació ciutadana, la composició de la qual
s’estableix a l’article 7 del present Reial decret.
Article 4.

Composició del Ple.

1. El Consell de l’Aigua de la Demarcació Hidrogràfica del Guadalquivir està
constituït pel president, dos vicepresidents, un secretari i els vocals que es concreten a
l’article següent.
2. És president del Consell el de l’Organisme de conca. En cas de vacant, absència,
malaltia o una altra causa legal, ha de ser substituït pel Comissari d’Aigües de la
Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir.
3. La vicepresidència primera correspon al vocal que resulti elegit pels que
representin i entre els que representin les comunitats autònomes. La vicepresidència
segona recau sobre el vocal que resulti elegit pels vocals representants dels usuaris i
entre ells. En les dues situacions el cessament com a vocal implica, en tot cas, el
cessament com a vicepresident.
4. Com a secretari del Consell, amb veu però sense vot, actua el secretari general
de l’organisme de conca. En cas de vacant, malaltia o una altra causa legal, ha de ser
substituït per un funcionari de l’organisme de conca designat pel president.
5. Per a cada un dels vocals del Consell es pot designar un suplent.
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Distribució de vocals.

En funció dels criteris que preveu l’article 36.1 del text refós de la Llei d’aigües, són
vocals del Consell de l’Aigua de la demarcació:
a) En representació dels departaments ministerials relacionats amb la gestió de les
aigües i l’ús dels recursos hidràulics, els vocals següents: Medi Ambient, i Medi Rural i
Marí, tres vocals; Indústria, Turisme i Comerç, dos vocals; Foment, dos vocals; Economia
i Hisenda, un vocal; Sanitat, Política Social i Igualtat, un vocal; Defensa, un vocal; Interior,
dos vocals; Política Territorial i Administració Pública, un vocal; i Ciència i Innovació, un
vocal.
b) En representació dels serveis tècnics de l’organisme de conca, el comissari
d’Aigües, el director tècnic i el cap de l’Oficina de Planificació Hidrològica; de les unitats
perifèriques provincials a Cadis, Huelva i Sevilla, de la Direcció General de Sostenibilitat
de la Costa i el Mar, del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, un vocal cada una;
de l’Autoritat Portuària de Sevilla, un vocal; de les capitanies marítimes de Huelva i
Sevilla, un vocal cada una.
c) En representació de les comunitats autònomes, els vocals següents: Andalusia,
catorze vocals; Castella-la Manxa, dos vocals; Extremadura, dos vocals; i Regió de
Múrcia, un vocal.
d) En representació de les entitats locals, el territori de les quals coincideixi totalment
o parcialment amb el de la demarcació, tres vocals.
e) En representació dels usuaris, vint-i-sis vocals.
f) En representació de les associacions i organitzacions de defensa d’interessos
ambientals, econòmics i socials relacionades amb l’aigua, els vocals següents:
associacions agràries, dos vocals; associacions ecologistes, dos vocals; associacions
empresarials, un vocal, i organitzacions sindicals, un vocal.
Article 6.

Designació dels vocals.

La designació de vocals del Consell de l’Aigua de la demarcació s’ha d’efectuar de la
manera següent:
a) Els vocals en representació dels departaments ministerials, els serveis provincials
de costes, les capitanies marítimes i l’autoritat portuària són designats pel Ministeri
corresponent.
b) Els vocals en representació de les comunitats autònomes són designats per
l’òrgan autonòmic competent a l’efecte.
c) Els vocals en representació de les entitats locals són designats per la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, per un període de tres anys.
d) Els vocals en representació dels usuaris són escollits, per un període de tres
anys, entre els membres de l’Assemblea d’Usuaris de l’Organisme de Conca, pels
representants en aquesta de cada una de les classes d’aprofitaments, respectant la
proporcionalitat que hi ha a l’Assemblea.
e) Els vocals en representació de les associacions i organitzacions de defensa
d’interessos ambientals, econòmics i socials són designats per un període de tres anys,
per la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, a proposta de les associacions i
organitzacions amb més implantació o més representatives a la demarcació hidrogràfica.
f) Els suplents són designats de la mateixa forma que el titular.
Article 7. Composició de la Comissió de Planificació Hidrològica i Participació Ciutadana.
1. La Comissió de Planificació Hidrològica i Participació Ciutadana està presidida
pel president del Consell de l’Aigua de la demarcació i integrada per vocals del dit Consell,
de la forma següent: tres representants del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí,
un representant del Ministeri de Foment, un representant del Ministeri de Política Territorial
i Administració Pública, un representant del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, un
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representant del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i un representant del Ministeri de
Ciència i Innovació; per les comunitats autònomes, els representants següents: cinc per
Andalusia, un per Castella-la Manxa, un per Extremadura i un per la Regió de Múrcia;
dotze representants dels usuaris, en què han d’estar representats sempre els usos de
proveïment, regadius i usos energètics; dos representants de les entitats locals el territori
de les quals coincideixi totalment o parcialment amb el de la demarcació i tres
representants de les associacions i organitzacions de defensa d’interessos ambientals,
econòmics i socials relacionats amb l’aigua, distribuïts de la manera següent: un
representant els interessos ambientals, un els econòmics i un els socials.
2. L’elecció del representant de cada grup es fa entre els seus membres i per un
període de tres anys; en cas d’empat o de no arribar a un acord ha de resoldre el president
del Consell. A més s’han d’integrar a la Comissió el Comissari d’Aigües, el director tècnic i
el cap de l’Oficina de Planificació Hidrològica de l’Organisme de conca. Com a secretari
de la Comissió actua el cap de l’Oficina de Planificació Hidrològica.
Article 8.

Règim de funcionament.

1. El Consell de l’Aigua de la demarcació pot elaborar un reglament de règim interior,
que en reguli el funcionament, que ha de ser aprovat pel Ple.
2. Sense perjudici de les peculiaritats que preveu aquest Reial decret, el Consell ha
d’ajustar el funcionament al que disposa el capítol II del títol II de 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.
3. El Ple del Consell es reuneix quan ho consideri necessari el president i, en tot
cas, almenys un cop l’any.
4. No obstant el que preveu l’apartat anterior, el president pot sotmetre un assumpte
determinat a la consideració del Consell recollint les observacions dels seus membres a
la qüestió mitjançant procediment escrit, sense necessitat de celebrar el Ple del Consell o
les seves comissions, per raons d’urgència. No es pot utilitzar aquest procediment quan
es tracti de la discussió i informe del Pla hidrològic de conca, llevat que ja s’hagi debatut
amb anterioritat en el ple o suposi modificacions no rellevants. Una vegada iniciat el
procediment, el Ple del Consell o les seves comissions s’han de pronunciar en un termini
no superior a un mes, i s’entén substanciat el tràmit transcorregut el termini indicat.
5. A les sessions de les comissions del Consell de l’Aigua de la demarcació, hi
poden assistir, quan ho acordi el president del Consell, funcionaris de l’organisme de
conca o de les administracions autonòmiques implicades, així com representants de les
organitzacions agràries i d’usuaris no concessionals o altres persones de prestigi i
experiència reconeguts en matèria d’aigües, amb veu però sense vot, l’assistència dels
quals és voluntària i sense cap remuneració.
6. Els assumptes que s’hagin de sotmetre al Consell de l’Aigua de la demarcació
han de ser preparats per la Junta de Govern de l’Organisme de conca.
7. En casos d’absència o de malaltia i, en general, quan concorri alguna causa
justificada, les organitzacions representatives d’interessos socials i altres membres del
Consell poden substituir els seus membres titulars per altres, acreditant-ho davant la
secretaria del Consell.
Article 9.

Òrgans de suport.

L’òrgan de suport tècnic del Consell de l’Aigua de la demarcació és l’Oficina de
Planificació Hidrològica de l’organisme de conca.
Disposició addicional primera.

Constitució del Consell de l’Aigua de la demarcació.

El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, a través de la Confederació
Hidrogràfica del Guadalquivir, ha de portar a terme les actuacions necessàries perquè el
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Consell de l’Aigua de la demarcació es constitueixi en el termini de tres mesos a partir de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Disposició addicional segona.
Participació Ciutadana.

Constitució de la Comissió de Planificació Hidrològica i

Després de la constitució del Consell, la Comissió de Planificació Hidrològica i
Participació Ciutadana s’ha de constituir en un termini no superior a un mes.
Disposició addicional tercera.

Règim econòmic.

La constitució i funcionament del Consell de l’Aigua de la demarcació que regula
aquest Reial decret no suposa cap increment de la despesa pública i s’ha d’atendre amb
els recursos personals i materials existents a la Confederació Hidrogràfica del
Guadalquivir.
Disposició transitòria única.

Consell de l’Aigua de la conca.

Fins que no estigui constituït el Consell de l’Aigua de la demarcació, continua existint i
exercint les seves pròpies funcions el Consell de l’Aigua de la conca.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

1. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin
al que disposa aquest Reial decret, i en particular l’article 5 del Reial decret 926/1989, de
21 de juliol, pel qual es constitueix l’organisme de conca Confederació Hidrogràfica del
Guadalquivir.
2. Les mencions que es facin en el text esmentat a l’apartat anterior al Consell de
l’Aigua de la conca s’han d’entendre substituïdes per l’expressió «Consell de l’Aigua de la
demarcació».
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’apartat 6 de l’article 1 del Reial decret 650/1987, de 8 de maig, queda redactat en
els termes següents:
«6. Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir.– Comprèn el territori de la
conca hidrogràfica del riu Guadalquivir, així com de les conques hidrogràfiques que
desemboquen a l’oceà Atlàntic des del límit entre els termes municipals de Palos
de la Frontera i Lucena del Puerto (Torre del Loro) fins a la desembocadura del
Guadalquivir, a més de les ciutats de Ceuta i Melilla.»
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, 4 de novembre de 2011.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí,
ROSA AGUILAR RIVERO
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