Nota informativa
CRITERIS PER A QUANTIFICAR ELS DANYS AL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC ALS
EFECTES DE L’ESTABLIMENT DE LES INDEMNITZACIONS DE DANYS I
PERJUDICIS PREVISTES AL PROCEDIMENT SANCIONADOR DE LA LLEI D’AIGÜES
(Aquests criteris van ser aprovats el 31 de juliol de 2017 per Acord de la Junta
de Govern de l’Administració Hidràulica)

1.

En general, en cas que l'infractor hagi comés més d'una infracció
administrativa:

a) Pel que fa a la qualificació de l'infracció: es valoraran els danys de
forma individual i es qualificarà l'infracció per cada una de les
comeses.
b) Pel que fa a les indemnitzacions, s'han de valorar individualment i la
indemnització total serà la suma de cada una de les quanties
determinades per cada infracció.
2. En tots els casos el valor de la indemnització es calcularà en base als
danys al domini públic hidràulic i en concret es tindrà en compte el
següent:
a) La valoració dels danys per extracció d’aigües es l'equivalent al valor
econòmic del domini públic hidràulic (d'acord amb ('article 326 del
RDPH). Per aquesta valoració es tindrà en compte el volum extret i
el seu cost unitari.
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Vd = Ve x Cu
Vd Valoració de danys (€)
Ve Estimació de volum extret en base a criteris prevists a l'article
326 del RDPH (m3)
Cu Cost unitari, d'acord amb l'estudi d’anàlisi de costos o amb els
criteris de la Junta de Govern de la AH (€/m3)
i)

Pel que fa al volum extret:
(1) Si no hi ha comptador o no funciona, es determinarà d'acord a
les dotacions màximes indicades al PHIB.
(2) S' imputaran les estimacions de, com a mínim, un any. En cas
de prova fefaent, l’estimació es farà pel temps que s'hagi provat.

ii)

Pel que fa al cost unitari (€/m3)
(1) En el cas d'usos amb tarifa o taxa aprovada (us urbà, reg de
camps de golf...) aquesta es considerarà el cost unitari, excepte en
els casos en què sigui inferior al cost unitari derivat dels anàlisis
econòmics dels usos de I 'aigua del Pla Hidrològic.
(2) En cas d'usos sense tarifa o taxa aprovada, el cost unitari serà
el derivat dels anàlisis econòmics dels usos de l'aigua del Pla
Hidrològic, i en cas que no hi hagi, els següents:
Ús
Autoservei Domèstic
Autoservei Agrícola
Autoservei Industrial
Abastiment urbà (no en alta)

Cost unitari (€/m3)
0,175
0,21
0,16
0,98

iii)
En cas que hi hagi mes d'un ús, el dany total serà la suma dels
danys estimats per cada ús.
b) Per obres il·legals a zona de DPH, policia o servitud, o accions que
causin danys a bens de domini públic hidràulic i a les obres
hidràuliques (art. 116.3.d) del TRLA). La qualificació del dany es farà
en funció del cost de la/es mesura/es necessàries per la de
minimització de l'impacte de l'actuació sobre el DPH.
V d = Cm
Vd Valor de danys
Cm Cost de mesures de minimització d'impacte (€)
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3. Pel que fa al valor de les indemnitzacions
a) Per aflorament d’aigües subterrànies sense autorització o concessi6
(art. 116.3.b}, sense afecció a la qualitat, es proposa la següent
valoració:
Vi = Vtp + [Vd x Fc1 x Fc2]
essent
Vi Valor d'indemnització
Vtp Valor estimat de la redacció del projecte d’extracció i la seva
taxa (€)
Vd Valoració del dany
Fc1 Factor de correcció 1, per estat de la massa
Qualificació de les masses,
d’acord amb la DMA
Masses en bon estat quantitatiu
Masses en risc per
sobreexplotació i masses
prorrogables a 2021 que ho
siguin per sobreexplotació
Masses prorrogables a 2027 o
2033 que ho siguin per
sobreexplotació
Masses excepcionables per
sobreexplotació

Qualificació de les masses,
d’acord amb el PHIB 2015
Masses en manteniment
Masses en seguiment

Fc1

Masses en deteriorament
reversible

3

Masses en deteriorament
estructural

5

1,5
2

Fc2 Factor de correcció 2
Fc2 = 1,2 si no hi ha comptador
Fc2 = 1 en la resta de casos
b) Per l’execució sense autorització d'obres, treballs, sembres o
plantacions en llits o zones amb limitació en el seu ús, accions
que causin danys a bens de domini públic hidràulic i a les obres
hidràuliques (art 116.3.d)), el valor de la indemnització serà el
valor del dany (cost de la/es mesura/es necessàries per la de
minimització de l'impacte de l’actuació sobre el DPH) amb una
penalització del 20%.
Vi = Vd x 1,2
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Vi Valor d’indemnització
Vd Valor del dany (€)

Palma, 11 de març de 2020
DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ TÈCNICA
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