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DECRET 129/2002, DE 18 D’OCTUBRE, D’ORGANITZACIÓ
I RÈGIM JURÍDIC DE L’ADMINISTRACIÓ HIDRÀULICA
DE LES ILLES BALEARS1
(BOIB núm. 128, de 24 d’octubre de 2002;
correcció d’errades BOIB núm. 136, de 12 de novembre de 2002)

I
En desplegament de les previsions constitucionals (article 148.1.10 i article
149.1.22), l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat mitjançant la Llei orgànica
2/1983, de 25 de febrer, va atribuir a la comunitat autònoma la competència exclusiva
en matèria de “règim d’aigües i aprofitament hidràulic, canals i regadius. Aigües
minerals i termals. Ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics quan
les aigües discorren íntegrament per l’àmbit territorial de la comunitat autònoma”
(article 10.6).
En desplegament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia, mitjançant el Reial
decret 1465/1984, de 29 de març, sobre la valoració definitiva del cost efectiu i
ampliació i adaptació de mitjans adscrits als serveis traspassats en matèria d’indústria i
energia i, sobretot, mitjançant el Reial decret 475/1985, de 6 de març, sobre el traspàs
de les funcions i serveis de l’Estat en matèria d’obres hidràuliques, es varen transferir a
la comunitat autònoma de les Illes Balears unes competències que fins aleshores les
estaven desenvolupant diferents departaments de l’Administració de l’Estat en
matèria d’aigües.
Aquests reials decrets de transferències de competències es varen complementar
amb el Conveni de Col·laboració formalitzat entre el Ministeri d’Obres Públiques i
Urbanisme i la comunitat autònoma en matèria d’obres hidràuliques (Resolució de 31
d’octubre de 1986 de la Direcció General d’Obres Hidràuliques, BOE núm. 273, de 14
de novembre de 1986).
La comunitat autònoma de les Illes Balears va assumir les competències
transferides, que les va distribuir entre les conselleries d’Indústria i d’Obres Públiques,
mitjançant el Decret 96/1984, de 13 de setembre, pel qual s’assumeixen i distribueixen
les competències transferides per l’Estat en matèria d’indústria i energia; i el Decret
36/1985, de 29 d’abril, d’assumpció de competències transferides per l’Estat a la
comunitat autònoma en matèria d’obres hidràuliques a la Conselleria d’Obres
Públiques i Ordenació del Territori.
Així mateix, amb la Llei 11/1989, de 22 de desembre, dels pressupostos generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 1999, es va crear una “entitat
autònoma de caràcter administratiu, la finalitat institucional de la qual és l’exercici de
totes les competències que la comunitat autònoma de les Illes Balears tingui
assumides en matèria d’aigües, tant públiques com privades, i a altres matèries
relacionades amb aquest tema” (disposició addicional onzena A).
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Aquest Decret ha estat modificat, en darrer terme, pel Decret 59/2010, de 23 d'abril (BOIB núm. 62,
de 24 d’abril de 2010; correcció d’errades BOIB núm. 80, de 29 de maig de 2010) i pel Decret llei
3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la
desestacionalització turística a les Illes Balears (BOIB núm. 167, de 6 de desembre de 2014).
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L’organització i el règim jurídic d’aquesta entitat autònoma, amb la denominació de
Junta d’Aigües, es varen establir mitjançant el Decret 106/1990, de 13 de desembre
(BOCAIB núm. 5 de 10 de gener de 1991), amb què es pretenia “la previsió total i
unitària del cicle de l’aigua, i, per tant, l’explotació racional dels seus recursos hídrics,
l’equilibri i harmonització dels diferents usos de l’aigua, la defensa de la seva qualitat
natural i la lluita contra la contaminació, la depuració i reutilització de les aigües
residuals amb finalitats de regadiu i, en resum, l’aplicació d’uns programes d’acció
tècnica i uns criteris adreçats a ampliar, en la mesura que sigui possible, el marc útil
d’aquest bé escàs”.
Mitjançant l’Ordre del conseller d’Obres Públiques i Ordenació del Territori de 12 de
març de 1993 (BOCAIB núm. 57 de 8 de maig de 1993), es varen delimitar les
competències de la Junta d’Aigües de Balears, en desplegament del Decret 106/1990,
que després va derogar el Decret 11/1994, de 13 de gener, d’organització i règim
jurídic de l’administració hidràulica de Balears, amb la finalitat d’adaptar el règim
jurídic de la Junta d’Aigües a “les previsions que estableix la legislació vigent en
matèria d’aigües, pel que fa als principis de participació i representació dels usuaris en
els òrgans col·legiats de l’entitat i en allò que fa referència a la delimitació necessària
de les funcions tècniques pròpies de la gestió del domini públic hidràulic d’altres que
hagi de desenvolupar per assolir un funcionament adequat, segons les previsions de la
Llei 28/1985, de 2 d’agost, i de la interpretació d’aquesta que va fer la sentència del
Tribunal Constitucional de 29 de novembre de 1988. S’hi ha d’afegir també la
necessitat d’acollir en el seu règim jurídic les modificacions en matèria de recursos i,
en general, de funcionament dels òrgans col·legiats, que estableix la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Tot això determina, per tant, la conveniència de revisar l’esmentat
Decret 106/1990, derogar-lo i substituir-lo per un que s’adapti més a les necessitats
plantejades.”
La reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, mitjançant la Llei orgànica
9/1994, de 24 de març, va motivar un nou traspàs de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma en matèria de recursos,
aprofitaments i obres hidràuliques, en virtut del Reial decret 115/1995, de 27 de
gener, publicat en el BOE núm. 44 de 21 de febrer.
Mitjançant el Decret 29/1995, de 23 de març, el Govern de les Illes Balears va dictar
unes normes per a l’atribució i el desenvolupament de les funcions, dels serveis i de les
competències transferides a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de
recursos, aprofitaments i obres hidràuliques (BOCAIB núm. 42 de 6 d’abril de 1995).
La disposició addicional cinquena de la Llei de pressupostos generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 1997, en el paràgraf 5è va declarar
extinta la Junta d’Aigües de Balears com a organisme autònom de caràcter
administratiu, encara que en va mantenir la denominació com a òrgan sense
personalitat jurídica, en les relacions internes i externes davant terceres persones, en
aquest darrer supòsit com a organisme de conca i participatiu de tots els sectors
implicats en matèria hidràulica, i els seus mitjans econòmics, personals i materials es
varen adscriure a la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.
L’extinció de la Junta d’Aigües de Balears com a organisme autònom de caràcter
administratiu, feta l’any 1997, com també la nova reforma de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears, en virtut de la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener (BOE de 9 de gener
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de 1999), juntament amb la nova estructura del Govern de les Illes Balears, en virtut de
l’Ordre del president de les Illes Balears de 31 de juliol de 1999, i l’actual estructura
orgànica de la Conselleria de Medi Ambient definida en l’Ordre del president de les
Illes Balears de 16 de setembre de 1999, fan necessari regular, d’una manera unitària,
l’organització i el règim jurídic de l’administració hidràulica de les Illes Balears, en
harmonia amb la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües, que es va modificar mitjançant la
Llei 46/1999, de 13 de desembre.
A conseqüència del que s’ha exposat, i respectant les bases del règim jurídic de
l’administració hidràulica de les comunitats autònomes que en virtut de l’estatut
d’autonomia respectiu exerceixin les competències sobre el domini públic hidràulic en
les conques hidrogràfiques compreses del tot dins el territori propi, que estableix
l’article 16 de la Llei d’aigües, en relació amb l’article 13 i la disposició addicional
quarta del mateix text legal, aquest Decret regula l’organització i el règim jurídic de
l’administració hidràulica de les Illes Balears.
II
Aquest Decret, a més de determinar els òrgans que integren l’administració
hidràulica de les Illes Balears (Consell de Govern, persona titular de la Conselleria de
Medi Ambient, persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics, Junta de
Govern, Consell Balear de l’Aigua i juntes insulars d’aigües de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera), en defineix les competències, tant dels òrgans unipersonals o
monocràtics com dels col·legiats o pluripersonals. Per aquests darrers, n’indica la
naturalesa jurídica, la composició i el funcionament, sota el principi bàsic de
participació dels usuaris en els òrgans col·legiats.
Així mateix, es preveu la possibilitat de constituir juntes d’explotació per a aqüífers
específics, a fi d’atendre la problemàtica especial que plantegen determinats aqüífers.
Per tot el que s’ha exposat, havent escoltat el Consell General de l’Aigua, d’acord
amb el Consell Consultiu, a proposta de la consellera de Medi Ambient i havent-ho
considerat el Consell de Govern, en la sessió de 18 d’octubre de 2002,

DECRET
TÍTOL PRELIMINAR
OBJECTE I PRINCIPIS GENERALS
Article 1. Objecte
En desplegament del que disposa l’article 10.8 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, i en relació amb l’article 16 i la disposició addicional quarta de la Llei 29/1985,
de 2 d’agost, d’aigües, modificada mitjançant la Llei 46/1999, de 13 de desembre,
l’objecte d’aquest Decret és establir l’organització i el règim jurídic de l’administració
hidràulica de les Illes Balears.
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Article 2. Demarcació hidrogràfica de les Illes Balears i principis de l’Administració
hidràulica de les Illes Balears2
1. La demarcació hidrogràfica de les Illes Balears comprèn la zona terrestre i marina
de les conques hidrogràfiques de l’arxipèlag, així com les seves aigües de transició,
subterrànies i costaneres, associades a aquestes conques, en els termes que estableix
l’article 16 bis 1 del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/2001, de 20 de juliol.
2. L’Administració hidràulica de les Illes Balears exerceix les competències sobre el
domini públic hidràulic segons el que estableixen els articles 18 i 36 bis 4 del Text refós
de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, d’acord
amb els principis següents:
a) Unitat de gestió, tractament integral, economia de l’aigua, desconcentració,
descentralització, coordinació, eficàcia i participació dels usuaris.
b) Respecte a la unitat de la demarcació hidrogràfica dels sistemes hidràulics i del
cicle hidrològic.
c) Compatibilitat de la gestió pública de l’aigua amb l’ordenació del territori, la
conservació i protecció del medi ambient i la restauració de la naturalesa.
d) Representació dels usuaris en els òrgans col·legiats de l’Administració hidràulica,
que no pot ser inferior al terç dels membres que la integren.
e) Cooperació en l’exercici de les competències que en relació amb la protecció de
les aigües exerceixen les diferents administracions públiques, en particular les
que corresponen a l’Administració General de l’Estat en matèria de domini
públic maritimoterrestre, portuari i de marina mercant.
f) Informació a la Unió Europea, a través del Ministeri de Medi Ambient, Medi
Rural i Marí, relativa a la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.

TÍTOL I
ORGANITZACIÓ
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 3. Òrgans
Constitueixen l’administració hidràulica de les Illes Balears els òrgans següents:
1. el Consell de Govern de les Illes Balears;
2. la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient;
3. la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics, a la qual
s’adscriuen els òrgans col·legiats següents:
a) la Junta de Govern;
b) el Consell Balear de l’Aigua;
c) les juntes insulars d’aigües de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera;
d) les juntes d’explotació per als aqüífers específics, si n’és el cas.
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Article modificat pel Decret 59/2010, de 23 d’abril, esmentat en la nota 1.
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CAPÍTOL II
CONSELL DE GOVERN DE LES ILLES BALEARS, PERSONA TITULAR
DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I LA PERSONA TITULAR
DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS

Article 4. Competències del Consell de Govern de les Illes Balears
Corresponen al Consell de Govern de les Illes Balears, entre d’altres, les
competències següents:
a) L’exercici de la potestat reglamentària en matèria d’aigües.
b) L’alta programació dels aprofitaments hidràulics i la resta d’obres hidràuliques
que es realitzin dins el territori de la comunitat autònoma, llevat que es tracti
d’obres d’interès general de l’Estat.
c) L’aprovació prèvia del Pla hidrològic de les Illes Balears, abans que
l’Administració de l’Estat l’aprovi definitivament.
d) L’adopció de les mesures excepcionals a què fa referència l’article 56 de la Llei
d’aigües.
e) Qualssevol altres funcions que li atribueixi la legislació vigent.
Article 5. Competències de la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient
Corresponen a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient les
competències següents:
a) Coordinar els òrgans de l’administració hidràulica adscrits a la Conselleria de
Medi Ambient.
b) Elevar al Consell de Govern de les Illes Balears la proposta de programació dels
aprofitaments hidràulics i la resta d’obres hidràuliques que es realitzin dins el
territori de la comunitat autònoma, i el Pla hidrològic de les Illes Balears.
c) Exercir la potestat reglamentària en l’àmbit organitzatiu intern.
d) Convocar i presidir les reunions dels òrgans col·legiats de l’administració
hidràulica, com també fixar-ne l’ordre del dia, suspendre i aixecar les sessions i
donar el vistiplau de les actes.
e) Vetllar perquè els acords dels òrgans col·legiats s’ajustin a la legalitat vigent i
també perquè es compleixin els acords adoptats.
f) Dirimir amb el vot de qualitat els empats en les votacions i assegurar la
regularitat de les deliberacions dels òrgans col·legiats que presideix.
g) Proposar al Consell de Govern de les Illes Balears, havent escoltat la Junta de
Govern o, quan correspongui, la Junta Insular d’Aigües, l’adopció de les mesures
excepcionals a què fa referència l’article 56 de la Llei d’aigües.
h) Aprovar, a proposta de la Junta de Govern, les modificacions sobre l’amplària de
les zones de servitud i de policia que preveu l’article 6 de la Llei d’aigües.
i) Declarar, a proposta de la Junta de Govern, aqüífers sobreexplotats o en risc
d’estar-ho, determinar els perímetres de protecció dels aqüífers subterranis
d’acord amb el que assenyala l’article 54 de la Llei d’aigües, i aprovar les
mesures de caràcter general que recull l’article 53 de la Llei esmentada.
Aquestes dues darreres funcions també a proposta de la Junta de Govern.
j) Adoptar, a proposta de la Junta de Govern, les mesures per a la protecció de les
aigües subterrànies en front de les intrusions d’aigües salines a què fa referència
l’article 91 de la Llei d’aigües.
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k) Aprovar, si n’és el cas, a proposta de la Junta de Govern, els criteris generals per
determinar les indemnitzacions pels danys i perjudicis produïts al domini públic
hidràulic, d’acord amb l’article 110 de la Llei d’aigües.
l) Atorgar les concessions i autoritzacions per a la utilització o aprofitament del
domini públic hidràulic, i també les modificacions que se’n facin.
m) Atorgar les autoritzacions per a l’abocament al domini públic hidràulic.
n) Exercir les funcions expropiatòries en matèria d’aigües, d’acord amb la legislació
vigent.
o) Resoldre els recursos d’alçada que s’interposin contra les resolucions de la
persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics i els òrgans col·legiats
adscrits a la Conselleria i, si n’és el cas, els potestatius de reposició contra els
seus propis actes.
p) Qualssevol altres competències en matèria d’aigües que corresponguin a
l’administració hidràulica i no estiguin reservades d’una manera expressa a
altres òrgans.
Article 6. Competències de la persona titular de la Direcció General de Recursos
Hídrics
1. Corresponen a la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics les
competències següents:
a) La policia d’aigües i dels llits, com també ordenar l’incoació i resoldre els
expedients sancionadors en matèria d’aigües i aprofitament hidràulic.
b) Autoritzar la redacció i aprovar definitivament els projectes d’obres i
instal·lacions en matèria d’aigües, aprofitaments hidràulics, com també la
investigació i el desenvolupament tecnològic en aquesta matèria.
c) L’impuls i foment de les millores hidrològiques, com també la investigació i
desenvolupament tecnològic en aquesta matèria.
d) Resoldre sobre la constitució de les comunitats d’usuaris i l’aprovació dels
estatuts, ordenances o reglaments d’aquestes.
2. El conseller o consellera de Medi Ambient i Mobilitat podrà delegar en el director
o directora general de Recursos Hídrics les competències que estableix l’article 5,
apartats d), l), m) i n), d’aquest Decret.3

CAPÍTOL III
JUNTA DE GOVERN

Article 7. Naturalesa jurídica
La Junta de Govern és un òrgan col·legiat executiu en matèria d’aigua que, adscrit a
la Direcció General de Recursos Hídrics, té la composició i les funcions que assenyalen
els articles següents.
Article 8. Composició4
1. Formen la Junta de Govern el president, el vicepresident i els vocals.

3
4

Apartat modificat pel Decret 59/2010, de 23 d’abril, esmentat en la nota 1.
Apartats 3 i 6 modificats pel Decret 59/2010, de 23 d’abril, esmentat en la nota 1.
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2. El president és la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient i el
vicepresident, la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics.
3. Els i les vocals, que han de ser quinze, són els següents:
a) El director o la directora executiva de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental.
b) El director o la directora general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental.
c) Un o una representant de les conselleries d’Agricultura i Pesca i de Comerç,
Indústria i Energia, respectivament.
d) Dos representants de la Direcció General de Recursos Hídrics.
e) Un o una representant de cada consell insular.
f) Cinc representants dels usuaris, dos en representació dels proveïdors d’aigües a
poblacions, dos de regadiu i un de les comunitats d’usuaris o regants.
4. La designació dels vocals titulars i dels suplents de la Junta de Govern correspon
a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, a proposta dels òrgans que
aquests representin.
5. Els vocals electius es nomenen per períodes prorrogables de quatre anys.
6. El secretari o la secretària de la Junta de Govern és un funcionari o una
funcionària de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, que desenvolupi les seves funcions a la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat, designat pel conseller o consellera.
Article 9. Competències de la Junta de Govern
La Junta de Govern té les atribucions següents:
a) Conèixer els programes d’obres de l’administració hidràulica i els pressupostos
de la Conselleria en matèria hidràulica.
b) Proposar al Consell Balear de l’Aigua i a les juntes insulars d’aigües els
assumptes sobre els quals aquests òrgans col·legiats hagin d’emetre informe.
c) Proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient l’elevació al
Consell de Govern de les Illes Balears del Pla hidrològic de les Illes Balears, com
també les revisions que se’n facin, en el marc de la legislació vigent.
d) Establir, en absència del Pla hidrològic o en interpretar-lo i desplegar-lo, els
criteris genèrics relatius a l’explotació, als aprofitaments hidràulics i al domini
públic hidràulic.
e) Preparar els assumptes que s’hagin de sotmetre al Consell Balear de l’Aigua.
f) Proposar, perquè després les aprovi la persona titular de la Conselleria de Medi
Ambient, i amb l’informe previ del Consell Balear de l’Aigua, les modificacions
sobre l’amplària de les zones de servitud i de policia que preveu l’article 6 de la
Llei d’aigües.
g) Proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient la declaració
d’aqüífers sobreexplotats o en risc d’estar-ho, la determinació dels perímetres
de protecció dels aqüífers subterranis, d’acord amb el que assenyala l’article 54
de la Llei d’aigües, i l’aprovació de les mesures de caràcter general que estableix
l’article 53, alhora que se l’ha d’escoltar en el tràmit d’audiència a què fa
referència l’article 56 de l’esmentada Llei quan afectin més d’un àmbit geogràfic
insular.
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h) Proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient l’adopció de les
mesures per a la protecció de les aigües subterrànies enfront de les intrusions
d’aigües salines a què fa referència l’article 91 de la Llei d’aigües.
i) Informar sobre la constitució de les comunitats d’usuaris, com també dels
estatuts o de les ordenances, a què fan referència els articles 73.4 i 74.4 de la
Llei d’aigües.
j) Promoure les iniciatives sobre les zones humides a què fan referència els
apartats 5 i 6 de l’article 103 de la Llei d’aigües.
k) Informar sobre les propostes de sanció per infraccions greus o molt greus quan,
a judici de la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics, els fets
de què es tracti tenguin una transcendència especial.
l) Proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient l’aprovació, si
n’és el cas, dels criteris generals per determinar les indemnitzacions per danys i
perjudicis ocasionats al domini públic hidràulic, d’acord amb l’article 110 de la
Llei d’aigües.
m) Proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, o a l’òrgan
competent, l’aprovació de les tarifes, taxa, preus i cànons que siguin d’aplicació
en matèria de domini públic hidràulic.
n) Emetre informes sobre qüestions d’interès general en matèria d’aigües i les
relatives a la millor ordenació, explotació i tutela del domini públic hidràulic.
o) I, en general, deliberar sobre els assumptes que el president o, com a mínim, la
tercera part dels vocals que la componen li sotmetin a consideració.
Article 10. Funcionament de la Junta de Govern
1. El règim de constitució, convocatòria, funcionament i adopció d’acords de la
Junta de Govern són els que estableixen per als òrgans col·legiats els articles 22 i
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada amb la
Llei 4/1999, de 13 de gener.
2. La Junta de Govern s’ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any. També s’ha
de reunir amb caràcter extraordinari sempre que el president ho consideri oportú o li
ho demani el nombre de membres que representi si més no un terç dels vocals.
3. En casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, el
president o presidenta de la Junta de Govern serà substituït pel vicepresident o la
vicepresidenta; aquest o aquesta, pel secretari o la secretària general de la Conselleria
de Medi Ambient i Mobilitat, i la resta de vocals dels òrgans col·legiats seran substituïts
pels seus o les seves suplents. El secretari o la secretària serà substituït pel funcionari o
funcionària que designi el president o presidenta.5

CAPÍTOL IV
CONSELL BALEAR DE L’AIGUA

Article 11. Naturalesa jurídica
El Consell Balear de l’Aigua és l’òrgan suprem de consulta, participació i planificació
en matèria d’aigües en l’àmbit de les Illes Balears.
5
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Article 12. Composició
1. Formen el Consell Balear de l’Aigua el president, un vicepresident primer, quatre
vicepresidents segons i els vocals:
a) El president és la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient.
b) El vicepresident primer és la persona titular de la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient.
c) Els quatre vicepresidents segons són: un per l’illa de Mallorca, un altre per
Menorca, un altre per Eivissa i un altre per Formentera. Aquests vicepresidents
es designen a proposta dels consells insulars.6
d) Els i les vocals, que han ser 42, són els següents:7
1. Un o una representant de la Conselleria d’Economia i Hisenda.
2. Un o una representant de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.
3. Un o una representant de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
4. Un o una representant de la Conselleria de Salut i Consum.
5. Cinc representats de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, dels quals
tres hauran de ser de la Direcció General de Recursos Hídrics i dos de
l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental.
6. Un o una representant de Ports de les Illes Balears.
7. Cinc representants dels consells insulars, dos a proposta del Consell de
Mallorca, un a proposta del Consell de Menorca, un a proposta del Consell
d’Eivissa i un a proposta del Consell de Formentera.
8. Un o una representant de la Federació de Municipis de les Illes Balears.
9. Un o una representant de les entitats ecologistes i defensores del medi
ambient.
10. Cinc representants dels ajuntaments, com a titulars de l’abastament i
sanejament, dels quals tres seran en representació de Mallorca (un de
Palma), un de Menorca i un d’Eivissa.
11. Sis representants dels usuaris agrícoles, tres per Mallorca, un per Menorca,
un per Eivissa i un per Formentera.
12. Quatre representants de les comunitats d’usuaris o de regants, un per cada
illa.
13. Tres representants de les organitzacions professionals de les Illes Balears,
experts en matèria d’aigües.
14. Dos representants d’usuaris de les aigües costaneres de les Illes Balears.
15. Dos representants d’usuaris d’aigües urbanes.
16. Un o una representant de Marina Mercant, un o una de Ports i un altre de
Costes de l’Administració General de l’Estat.
e) Es crea, dins el Consell Balear de l’Aigua, per garantir el principi d’unitat de
gestió de les aigües, la cooperació en l’exercici de les competències que en
relació amb la seva protecció exerceixi l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i, en particular, les que corresponen a
l’Administració General de l’Estat en matèria de domini públic
maritimoterrestre, portuari i de marina mercant, així com per ser l’instrument
que proporcioni a la Unió Europea, a través del Ministeri de Medi Ambient, Medi
6
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Rural i Marí, la informació relativa a la demarcació hidrogràfica balear, un
subcomitè de cooperació entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i l’Administració General de l’Estat, que estarà format per un o una
representant de Marina Mercant, un o una de Ports i un altre de Costes de
l’Administració General de l’estat i per tres representants de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designats pel conseller o consellera
de Medi Ambient i Mobilitat.
Les funcions del Subcomitè són:
a) Subministrar a la Unió Europea, a través del Ministeri de Medi Ambient, Medi
Rural i Marí, la informació sobre els assumptes de la demarcació hidrogràfica
balear d’acord amb la normativa vigent.
b) Ser l’instrument que garanteixi la cooperació entre la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i l’Estat en l’exercici de les competències relacionades amb la
protecció de les aigües que exerceixin les diferents administracions públiques en
el seu respectiu si.8
2. La designació dels vocals titulars, i dels suplents, del Consell Balear de l’Aigua
correspon a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, a proposta dels
òrgans que aquests representin.
La designació dels vocals representants dels usuaris correspon a la persona titular
de la Conselleria de Medi Ambient, a proposta de les entitats o associacions l’interès
de les quals en els usos de l’aigua sigui de més importància, de manera que, en tot cas,
quedin representants els usuaris de proveïment d’aigua a les poblacions i de regadiu.
3. El secretari o la secretària del Consell Balear de l’Aigua serà un funcionari o una
funcionària de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
que presti els seus serveis a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, que serà
designat pel conseller o consellera i hi assistirà amb veu però sense vot.9
4. Els vocals electius es nomenen per períodes prorrogables de quatre anys.
Article 13. Funcionament
1. El règim de constitució, convocatòria, funcionament i adopció d’acords del
Consell Balear de l’Aigua són els que estableixen per als òrgans col·legiats els articles
22 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada amb la
Llei 4/1999, de 13 de gener.
2. El Consell Balear de l’Aigua s’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any.
També s’ha de reunir amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri oportú el
president o li ho demani un nombre de membres que representi si més no un terç dels
vocals.
3. En casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, el
president o la presidenta del Consell Balear de l’Aigua serà substituït pel vicepresident
o la vicepresidenta primer; aquest o aquesta, pel vicepresident o la vicepresidenta de
més antiguitat o edat, per aquest ordre, i la resta de vocals dels òrgans col·legiats
seran substituïts pels seus o les seves suplents. El secretari o la secretària serà
substituït pel funcionari o la funcionària que designi el president.10
8
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Article 14. Competències del Consell Balear de l’Aigua
Correspon al Consell Balear de l’Aigua:
a) Participar com a òrgan consultiu i assessor en la planificació dels recursos
hidràulics de les Illes Balears, sense perjudici del règim concessional i dels drets
dels usuaris.
b) Conèixer i informar del Pla hidrològic de les Illes Balears i les revisions posteriors
que se’n facin, en el marc de les previsions constitucionals i estatutàries.
c) Informar sobre les qüestions relatives a l’ordenació, explotació i tutela del
domini públic hidràulic, com també qualssevol altres que, per considerar-se
d’interès general, el Consell de Govern de les Illes Balears, la persona titular de
la Conselleria de Medi Ambient o la Junta de Govern de l’administració
hidràulica les hi sotmetin a consideració
d) Totes les altres funcions consultives o assessores que reglamentàriament se li
atribueixin.

CAPÍTOL V
JUNTES D’AIGÜES11

Article 15. Naturalesa jurídica
Les juntes insulars d’aigües de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera són òrgans
consultius, de participació i planificació en matèria d’aigües, en l’àmbit dels territoris
respectius.
Article 16. Junta d’Aigües de Mallorca12
1. Formen la Junta d’Aigües de Mallorca el president o la presidenta, el
vicepresident o la vicepresidenta i els i les vocals.
2. El president és la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient i el
vicepresident, la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics.
3. Els i les vocals, que hauran de ser 21, són els següents:
a) Un o una representant de la Conselleria d’Economia i Hisenda.
b) Un o una representant de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
c) Dos representants de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, un dels quals
serà el director o la directora general de Recursos Hídrics i un altre de l’Agència
Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental.
d) Quatre representants del Consell de Mallorca.
e) Un o una representant de les organitzacions professionals de Mallorca expert en
aigües.
f) Una persona experta en matèria d’aigües proposada per la Universitat de les
Illes Balears.
g) Un o una representant de les entitats ecologistes i defensores del medi ambient
de Mallorca.
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h) Tres representants dels ajuntaments de Mallorca (un de Palma), com a titulars
de l’abastament i sanejament.
i) Tres representants dels usuaris agrícoles de Mallorca, a través de les seves
organitzacions representatives.
j) Dos representants de les comunitats d’usuaris o de regants de Mallorca.
k) Dos representants d’usuaris d’aigües urbanes de Mallorca.
4. La designació dels vocals titulars i dels suplents de la Junta Insular d’Aigües de
Mallorca correspon a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, a proposta
dels òrgans que aquests representin.
5. Els vocals electius es nomenen per períodes prorrogables de quatre anys.
6. El secretari o la secretària de la Junta d’Aigües serà un funcionari o funcionària
de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que presti
els seus serveis a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, designat pel conseller o
consellera, que hi assistirà amb veu, però sense vot.
Article 17. Junta d’Aigües de Menorca13
1. Formen part de la Junta d’Aigües de Menorca el president o la presidenta, el
vicepresident o la vicepresidenta i els i les vocals.
2. El president és la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient i el
vicepresident, la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics.
3. Els i les vocals, que hauran de ser 21, són els següents:
a) Un o una representant de la Conselleria d’Economia i Hisenda.
b) Un o una representant de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
c) Dos representants de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, un dels quals
serà el director o directora general Recursos Hídrics i altre de l’Agència Balear de
l’Aigua i Qualitat Ambiental.
d) Quatre representants del Consell de Menorca.
e) Un o una representant de les organitzacions professionals de Menorca expert en
aigües.
f) Una persona experta en matèria d’aigües proposada per la Universitat de les
Illes Balears.
g) Un o una representant de les entitats ecologistes i defensores del medi ambient
de Menorca.
h) Tres representants dels ajuntaments de Menorca, com a titulars de l’abastament
i sanejament.
i) Tres representants dels usuaris agrícoles de Menorca, a través de les seves
organitzacions representatives.
j) Dos representants de les comunitats d’usuaris o de regants de Menorca.
k) Dos representants d’usuaris d’aigües urbanes de Menorca.
4. La designació dels vocals titulars i dels suplents de la Junta Insular d’Aigües de
Menorca correspon a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, a proposta
dels òrgans que aquests representin.
5. Els vocals electius es nomenen per períodes prorrogables de quatre anys.
6. El secretari o la secretària de la Junta d’Aigües serà un funcionari o funcionària
de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que presti
13
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els seus serveis a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, designat pel conseller o
consellera, que hi assistirà amb veu, però sense vot.
Article 18. Junta d’Aigües d’Eivissa14
1. Formen la Junta Insular d’Aigües d’Eivissa el president o presidenta, el
vicepresident o vicepresidenta i els i les vocals.
2. El president és la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient i el
vicepresident, la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics.
3. Els i les vocals, que han de ser 21, són els següents:
a) Un o una representant de la Conselleria d’Economia i Hisenda.
b) Un o una representant de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
c) Dos representants de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, un dels quals
serà el director o directora general de Recursos Hídrics i un altre de l’Agència
Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental.
d) Quatre representants del Consell d’Eivissa.
e) Un o una representant de les organitzacions professionals d’Eivissa expert en
aigües.
f) Una persona experta en matèria d’aigües proposada per la Universitat de les
Illes Balears.
g) Un o una representant de les entitats ecologistes i defensores del medi ambient
d’Eivissa.
h) Tres representants dels ajuntaments d’Eivissa, com a titulars de l’abastament i
sanejament.
i) Tres representants dels usuaris agrícoles d’Eivissa, a través de les seves
organitzacions representatives.
j) Dos representants de les comunitats d’usuaris o de regants d’Eivissa.
k) Dos representants dels usuaris d’aigües urbanes d’Eivissa.
4. La designació dels vocals titulars i dels suplents de la Junta Insular d’Aigües
d’Eivissa correspon a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, a proposta
dels òrgans que aquests representin.
5. Els vocals electius es nomenen per períodes prorrogables de quatre anys.
6. El secretari o la secretària de la Junta d’Aigües serà un funcionari o funcionària
de carrera de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que presti
els seus serveis a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, designat pel conseller o
consellera, que hi assistirà amb veu però sense vot.
Article 19. Junta d’Aigües de Formentera15
1. Formen la Junta d’Aigües de Formentera el president o la presidenta, el
vicepresident o la vicepresidenta i els i les vocals.
2. El president és la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient i el
vicepresident, la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics.
3. Els i les vocals, que han de ser 9, són els següents:
a) Un o una representant de la Conselleria d’Economia i Hisenda.
14
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b) Un o una representant de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
c) Dos representants de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, un dels quals
serà el director o directora general de Recursos Hídrics i l’altre de l’Agència
Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental.
d) Un o una vocal en representació del Consell Insular de Formentera.
e) Un o una representant de les entitats ecologistes i defensores del medi ambient
a Formentera.
f) Un o una representant de les comunitats d’usuaris o de regants de Formentera.
g) Dos representants d’usuaris d’aigües urbanes de Formentera.
4. La designació dels vocals titulars i dels suplents de la Junta Insular d’Aigües de
Formentera correspon a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, a
proposta dels òrgans que aquests representin.
5. Els vocals electius es nomenen per períodes prorrogables de quatre anys.
6. El secretari o la secretària de la Junta d’Aigües serà un funcionari o funcionària
de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que presti
els seus serveis a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, designat pel conseller o
consellera, que hi assistirà amb veu però sense vot.
Article 20. Competències de les juntes insulars d’aigües
Les juntes insulars d’aigües de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera exerceixen,
en els àmbits territorials respectius, les funcions següents:
a) Participar com a òrgans consultius i assessors en la planificació dels recursos
hidràulics de l’illa, sense perjudici del règim concessional i dels drets dels
usuaris.
b) Formular propostes a la Direcció General de Recursos Hídrics i a la Junta de
Govern sobre els criteris i les directrius per a la planificació hidrològica i sobre
qualsevol altre assumpte relacionat amb el paràgraf anterior.
c) Conèixer i informar sobre el Pla hidrològic i les revisions posteriors que se’n facin
quan afectin l’àmbit insular corresponent.
d) Informar sobre les qüestions relatives a l’ordenació del domini públic hidràulic,
com també qualssevol altres que per considerar-se d’interès general la Junta de
Govern o el president les hi sotmeti a consideració.
e) Controlar i fer un seguiment de l’evolució i del règim d’explotació dels aqüífers
compresos dins l’àmbit territorial corresponent, en coordinació amb la resta
d’òrgans de l’administració hidràulica.
f) Qualssevol altres funcions que reglamentàriament se li atribueixin.
g) Ser escoltada en l’adopció de les mesures especials previstes en l’article 56 de la
Llei d’aigües, en el cas que afectin un únic àmbit geogràfic insular.
Article 21. Funcionament
1. El règim de constitució, convocatòria, funcionament i adopció d’acords de les
juntes insulars d’aigües, com també de les juntes d’explotació per als aqüífers
específics, són els que estableixen per als òrgans col·legiats l’article 22 i següents de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada amb la Llei 4/1999, de 13 de gener.
2. Les juntes insulars d’aigües s’han de reunir com a mínim una vegada a l’any.
També s’han de reunir amb caràcter extraordinari sempre que el president ho
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consideri oportú o li ho demani el mateix nombre de membres que representi si més
no un terç dels vocals.
3. 16En els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, el
president o la presidenta de la Junta d’Aigües serà substituït pel vicepresident o la
vicepresidenta; aquest o aquesta, pel secretari o la secretària general de la Conselleria
de Medi Ambient i Mobilitat, i la resta de vocals de l’òrgan col·legiat seran substituïts
pels seus o les seves suplents.
El secretari o la secretària de les Juntes d’Aigües serà substituït pel funcionari o
funcionària que designi el president o la presidenta.
Article 22. Juntes d’explotació per aqüífers específics
1. Per ordre de la Conselleria de Medi Ambient es poden crear unes juntes
d’explotació per aqüífers específics, quan les circumstàncies que s’hi produeixin, com
són el nombre d’usuaris i les característiques geogràfiques o hidrològiques, ho
justifiquin. Correspon a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, havent
escoltat la Junta Insular d’Aigües, fixar-ne l’àmbit i la composició.
2. Presideix aquestes juntes la persona titular de la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i n’ha d’actuar com a secretari, amb veu
però sense vot, el funcionari de la mateixa Direcció General que designi el president.
3. També hi poden assistir, amb veu però sense vot, dos tècnics adscrits a la
Direcció General de Recursos Hídrics, que els ha de designar el president.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL17
Les instruccions i recomanacions tècniques a què es refereix l’article 82 del
Reglament de Planificació Hidrològica, així com els articles 4 apartat 8è, 7 apartat 2è,
10 apartats 1è i 2è, i l’annex V, secció 1.3 i subsecció 1.4.1, incís i) a iii) 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 d’actuació a l’àmbit de la política d’aigües, seran
d’aplicació a la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, entre tant no dicti una
normativa autonòmica que reguli aquestes instruccions i recomanacions tècniques.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al
que disposa aquest Decret, i d’una manera expressa el Decret 11/1994, de 13 de
gener, sobre l’organització i el règim jurídic de l’administració hidràulica de les Illes
Balears i les modificacions posteriors fetes mitjançant el Decret 29/1995, de 23 de
març (BOCAIB núm. 42 de 6 d’abril de 1995).
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Disposició afegida pel DL 3/2014, de 5 de desembre, esmentat en la nota 1.

Versió consolidada sense validesa jurídica
(actualitzada a 06/12/2014)

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
S’autoritza la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient perquè dicti totes
les disposicions que siguin necessàries per desplegar i executar aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

