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LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA

L’AIGUA VIRTUAL

La gran importància de l’aigua com a 

element bàsic i essencial per a la 

vida, rau en la seva implicació directa i 

proporcional per a l’obtenció de molts 

productes del nostre consum quotidià, 

el que ens vincula amb els seus 

productors (usuaris d’aigua) i ens fa 

també responsables d’aquest ús.
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LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA

Una de les funcions del dret és avançar-se a les situacions que generen 

conflicte i regular-les per evitar-lo
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És una branca d’especialització dins del dret administratiu. 

S’assenta sobre tres grans pilars:

- La consideració de domini públic hidràulic.

- La planificació hidrològica.

- La configuració d’una Administració pública de l’aigua.

El dret d’aigües en el nostre ordenament jurídic actual podria 

tenir les següents característiques:

- Té un objecte material fonamental que són les aigües territorials.

- És un dret marcadament intern.

- És una normativa que està condicionada per la climatologia de 

cada país.

- Son unes normes emmarcades en el dret públic.

- Tenen una profunda base ambiental que esta creixent.

- Tenen fortes arrels sociològiques.

- Es troba actualment en una situació dinàmica de forta evolució. 

1.- INTRODUCCIÓ AL DRET D’AIGÜES

LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA
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Aspectes de la possible evolució futura del dret d’aigües:

- S’aprofundiran les arrels del seu fonament sociològic i exigirà majors bases democràtiques i

participatives.

- Es relativitzaran i suavitzaran les qüestions relatives a la “propietat” de les aigües.

- S’està evolucionant en vers una estructura més complexa.

- Atesa la previsió d’un futur en situació de crisi hídrica i ambiental, el dret d’aigües segurament

accentuarà la consideració d’alguns aspectes ambientals en un entorn més global.

- Aquesta situació futura de crisi i incertesa, farà que els aspectes econòmics cada cop guanyin més

protagonisme.

- Augmentaran els recursos en relació amb l’aplicació de noves tecnologies com són l’aigua

regenerada i dessalada.

- Segurament aquests aspectes exigiran una Administració més intervencionista.

- Atès que la gestió de les aigües es fonamenta sobre la base territorial de les conques hidrogràfiques,

continuarem estan davant d’un dret necessàriament descentralitzat.

LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA

1.- INTRODUCCIÓ AL DRET D’AIGÜES
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2.- EL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC (DPH)

LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA
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LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA

2.- EL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC (DPH)

Els béns de domini públic (en general):

- Ens pertanyen a tots els ciutadans i estan adscrits a la gestió d’una Administració.

- Son inalienables, imprescriptibles i inembargables.

- Poden tenir un ús comú i un ús privatiu.

L’aigua com a domini públic hidràulic (Definició i zonificació art. 2 i ss del TRLA):

El domini públic hidràulic (DPH) és el conjunt de les aigües continentals superficials i subterrànies

renovables, les lleres de corrents naturals contínues i discontínues, els llits de llacs i llacunes o

embassaments superficials a la llera pública, els aqüífers subterranis i les aigües dessalades que

s’incorporin al DPH.

La zona de servitud (ZS) és la franja de protecció de 5 metres d’amplada al dos marges de la llera,

que són d’ús públic i que té la finalitat de protegir l’ecosistema fluvial i el domini públic hidràulic, de pas

públic de vianants i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, i per a

l’amarratge d’embarcacions de manera ocasional o en cas de necessitat.

La zona de policia de lleres (ZP) és la franja de protecció de 100 metres d’amplada als dos marges de

la llera i mesurats horitzontalment a partir de la llera on l’ús i les activitats a desenvolupar en aquest sòl

es troben intervingudes prèviament per l’Agència Catalana de l’Aigua.
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3.- LES CONQUES HIDROGRÀFIQUES A CATALUNYA

LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA
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3.- LES CONQUES HIDROGRÀFIQUES A CATALUNYA

LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA

La conca de l’Ebre
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3.- LES CONQUES HIDROGRÀFIQUES A CATALUNYA

LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA

Definició de conca hidrogràfica (art. 16 TRLA):

El territori en el qual les aigües flueixen al mar a través d'una xarxa de lleres secundàries que

convergeixen en una llera principal única. La conca hidrogràfica, com a unitat de gestió del recurs, es

considera indivisible.

Reconeixement a la unitat de conca hidrogràfica, dels sistemes hidràulics i del cicle hidrològic.

Administracions que gestionen les conques hidrogràfiques:

➢ Competència de la Generalitat, les anomenades conques internes de Catalunya.

➢ Competència de l’Estat, l’anomenada conca hidrogràfica de l’Ebre.

Gran importància de la planificació d’un recurs escàs:

Els plans hidrològics són l’eina que ha de determinar les accions i les mesures necessàries per a

desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica de les conques.

El seu àmbit territorial està constituït per les conques hidrogràfiques i per les aigües subterrànies i

costaneres associades.

La Directiva Marc de l’aigua establia que l’any 2009 s’havien d’aprovar els primers plans i programes i

les mesures de gestió a dur a terme per assolir els objectius de bon estat de les masses d’aigua. També

establia la necessitat de revisar aquests plans cada 6 anys. Per tant el primer cicle de planificació

correspon al període 2009-2015 i el segon al període 2016-2021. Ara s’està treballant en el tercer cicle

2022-2027.
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L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que

s’encarrega de la planificació i la gestió de l’aigua. Es va crear l’any 2000. L’Agència Catalana de l’Aigua

(ACA), adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va sorgir de la

fusió de la Junta de Sanejament i la Junta d’Aigües.

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre es crea per Reial Decret de 5 de març de 1926, essent la

primera Confederació que es va constituir a l’Estat. Neix de l’experiència espanyola en la gestió de

l’aigua a través d’una autoritat única en l’àmbit de cada conca. És una entitat de dret públic amb

personalitat jurídica pròpia i diferent de la de l’Estat. Està adscrita a efectes administratius a l’actual

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Mari. Tenen plena autonomia funcional.

D’acord amb els principis bàsics de la Directiva Marc de l’aigua, aquests òrgans impulsen el seu pla

d’acció per garantir, ara i en el futur, l’abastament, la disponibilitat d’aigua i la seva qualitat en

origen, així com el sanejament de les aigües residuals i la protecció i conservació de les masses d’aigua

i dels ecosistemes associats.

LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA

4.- LES ADMINISTRACIONS ACTUANTS
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Les Administracions hidràuliques fan el control, la planificació i

atorguen les concessions pels diferents usos. També projecten,

executen i exploten obres necessàries per donar compliment a les

seves finalitats.

Aquesta activitat ha d’estar presidida pels eixos bàsics de la

Directiva Marc de l’Aigua (DIR 2000/60/CE, del Parlament i del

Consell, de 23 d’octubre de 2000):

- Sostenibilitat ambiental.

- Racionalitat econòmica.

- Transparència i participació social.

Hi ha uns principis rectors que orientaran la gestió de les

administracions en matèria d’aigües:

- Unitat de gestió.

- Tractament integral

- Economia de l’aigua

- Desconcentració

- Descentralització

- Coordinació

- Eficàcia

- Participació dels usuaris.

4.- LES ADMINISTRACIONS ACTUANTS

LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA



14

Concessions d’aigua per a diferents usos:

➢ Principal mode per adquirir el dret a l’aprofitament de les aigües públiques.

➢ Autorització per un ús privatiu.

➢ Vinculació a la terra en el cas del regadiu.

➢ Sense perjudici de tercer (art. 61 TRLA).

➢ Noves concessions i modificació de les actuals.

➢ Tot i la importància de la planificació, els Plans no generen drets a favor de particulars o

entitats (art. 40.4 TRLA).

➢ Prelació d’usos establerta legalment (art. 60.3 TRLA).

➢ Abastaments.

➢ Regadius i usos agraris.

➢ Usos industrials elèctrics i altres.

➢ Aqüicultura.

➢ Usos recreatius.

➢ Navegació i transport aquàtic.

➢ Altres aprofitaments.

➢ Possible cessió de drets d’ús.

LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA

4.- LES ADMINISTRACIONS ACTUANTS
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Els usuaris:

- Poden ser persones físiques i jurídiques.

- Són els destinataris i gestors de les concessions d’aigua per diferents usos.

Les comunitats d’usuaris:

➢ Són corporacions de dret públic (82 TRLA).

➢ Tenen personalitat jurídica i patrimoni propi, diferent de la dels partícips.

➢ Estan adscrites a l’Òrgan de Conca.

➢ Tenen l’obligació legal de constituir-se (81 TRLA).

➢ Corporacions amb autonomia interna per a la seva gestió.

➢ Executivitat dels acords, via de constrenyiment, imposició de servituds.

➢ Sense ànim de lucre (repartir i repercutir el cost suportat als partícips).

Les comunitats d'usuaris que depenen dels òrgans de conca i son col·laboradores de l'administració

tenen un paper fonamental en l’aplicació de polítiques d’eficiència en l’ús de l’aigua compartint la

responsabilitat amb els òrgans de conca.

5.- ELS USUARIS

LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA
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Òrgans que integren una Comunitat:

➢ Junta general o Assemblea.

➢ Òrgan on resideix el poder de la Comunitat.

➢ Funcions legislatives

➢ Junta de Govern

➢ Òrgan executiu de la Comunitat

➢ Funcions executives

➢ Jurat

➢ Coneix de les qüestions entre els usuaris partícips/comuners

➢ Funcions judicials

5.- ELS USUARIS

LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA
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➢ Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE, del Parlament i del Consell, de 23 d’octubre de 2000).

➢ Text Refós de la Llei d’Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües).

➢ Reglament del Domini Públic Hidràulic (RD 849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic

Hidràulic).

➢ Text Refós en matèria d’aigües de Catalunya (Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text

Refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya).

➢ Planificació hidrològica (Catalunya):

➢ Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya

per al període 2016-2021/ Reial Decret 450/2017, de 5 de maig, pel qual s’aprova el pla de gestió del districte

de conca fluvial de Catalunya.

➢ Decret 380/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la planificació hidrològica.

➢ Decret 31/2009, de 24 d febrer, pel qual es delimita l’àmbit territorial del districte de conca fluvial de

Catalunya.

➢ Planificació hidrològica (Estat):

➢ Reial decret 1/2016, de 8 de gener, pel qual s’aprova la revisió dels plans hidrològics.

➢ Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica.

➢ Ordre ARM/2656/2008, de 10 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció de la planificació hidrològica.

➢ Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, pel qual es fixa l’àmbit territorial de les demarcacions

hidrogràfiques.

➢ Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional.

6.- LA NORMATIVA APLICABLE

LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA
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➢ Normativa específica de les comunitats:

➢ Estatuts/Ordenances i Reglaments propis de les comunitats.

➢ Llei de Procediment Administratiu (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu

comú de les administracions publiques).

➢ Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària).

➢ Reglament General de Recaptació (Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el

Reglament General de Recaptació).

6.- LA NORMATIVA APLICABLE

LA REGULACIÓ LEGAL DE L’AIGUA
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