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bro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común para o funciona-
mento dos órganos colexiados.

4. As reunións do Comité de Autoridades Compe-
tentes serán convocadas polo seu presidente acompaña-
das da orde do día e, se é o caso, dos documentos que 
sexan precisos para o seu adecuado desenvolvemento. 
Para este efecto, o presidente solicitará coa antelación 
suficiente un informe previo aos órganos estatais e auto-
nómicos competentes sobre os asuntos incluídos na 
orde do día.

5. Os vogais poderán asistir ás reunións do Comité 
de Autoridades Competentes acompañados dun asesor.

6. O Comité de Autoridades Competentes reunirase 
cando menos dúas veces ao ano.

Artigo 7. Das atribucións do Comité de Autoridades 
Competentes da demarcación.

1. O Comité de Autoridades Competentes terá como 
funcións básicas:

a) Favorecer a cooperación no exercicio das compe-
tencias relacionadas coa protección das augas que 
posúan as distintas administracións públicas no seo da 
respectiva demarcación hidrográfica.

b) Impulsar a adopción polas administracións públi-
cas competentes en cada demarcación das medidas que 
exixa o cumprimento das normas de protección do texto 
refundido da Lei de augas.

c) Proporcionarlle á Unión Europea, a través dos 
órganos competentes da Administración xeral do Estado, 
conforme a normativa vixente, a información relativa á 
demarcación hidrográfica que se requira.

2. En relación á cooperación directa entre as autori-
dades competentes no exercicio das competencias rela-
cionadas coa protección das augas serán cometidos do 
Comité de Autoridades Competentes da demarcación os 
seguintes:

a) Favorecer a cooperación na elaboración de plans 
e programas.

b) Impulsar a adopción de acordos e convenios entre 
as distintas administracións públicas.

c) Supervisar a actualización do Rexistro de Zonas 
Protexidas.

3. No proceso de planificación hidrolóxica, serán 
cometidos do Comité de Autoridades Competentes da 
demarcación hidrográfica os seguintes:

a) Facilitar e garantir a achega de información por 
parte das autoridades competentes, requirida polo Con-
sello da Auga da demarcación para a elaboración dos 
plans hidrolóxicos da demarcación.

b) Facilitar a cooperación entre autoridades compe-
tentes para a elaboración do esquema sobre os temas 
importantes da planificación hidrolóxica.

c) Facilitar a cooperación entre as autoridades com-
petentes na elaboración dos programas de medidas e a 
súa incorporación ao Plan Hidrolóxico da demarcación 
hidrográfica.

Disposición adicional única. Constitución dos comités 
de autoridades competentes.

O Ministerio de Medio Ambiente, a través dos corres-
pondentes organismos de bacía, levará a cabo as actua-
cións necesarias para que se poidan constituír os comités 
de autoridades competentes no prazo de tres meses a 
partir da entrada en vigor deste real decreto.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento nor-
mativo.

O ministro de Medio Ambiente ditará as normas que 
resulten precisas para o desenvolvemento e aplicación do 
previsto neste real decreto, sen prexuízo das competen-
cias que en materia de cooperación internacional con 
outros Estados lle corresponden ao Ministerio de Asuntos 
Exteriores e Cooperación.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 2 de febreiro de 2007.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Medio Ambiente,

CRISTINA NARBONA RUIZ 

XEFATURA DO ESTADO
 2383 CORRECCIÓN de erros da Lei 40/2006, do 14 de 

decembro, do Estatuto da cidadanía española 
no exterior. («BOE» 31, do 5-2-2007.)

Advertidos erros na Lei 40/2006, do 14 de decembro, 
do Estatuto da cidadanía española no exterior, publicada 
no «Boletín Oficial del Estado», suplemento número 18 en 
lingua galega, do 16 de decembro de 2006, procédese a 
efectuar a oportuna rectificación:

Na páxina 2596, columna esquerda, onde di: «Artigo 
10. Consello Xeral da Emigración.

1. O Consello Xeral da Emigración é un órgano...».
Debe dicir: «Artigo 10. Consello Xeral da Cidadanía 

Española no Exterior.
1. O Consello Xeral da Cidadanía Española no Exte-

rior é un órgano...». 

MINISTERIO DE TRABALLO
 E ASUNTOS SOCIAIS

 2480 ORDE TAS/195/2007, do 2 de febreiro, pola 
que se establece a concesión de subven-
cións para financiar programas destinados á 
formación e inserción de traballadores inmi-
grantes. («BOE» 32, do 6-2-2007.)

A Lei 56/2003, do 16 de decembro, de emprego, ao 
enumerar no seu artigo 2 os obxectivos da política de 
emprego, inclúe na alínea g) «Coordinar a súa articula-
ción coa dimensión do fenómeno migratorio...».

Así mesmo, o artigo 13.e), punto 3.º, da mesma lei 
establece, entre as competencias do Servizo Público de 
Emprego Estatal, a xestión de programas de intermedia-
ción e políticas activas de emprego cuxo obxectivo sexa a 
integración laboral de traballadores inmigrantes, realiza-
dos nos seus países de orixe, facilitando a ordenación dos 
fluxos migratorios.


