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Una llei duplicarà el terreny públic vora els rius 
• Milers de cases quedaran afectades al passar a 10 metres la zona de servitud 

MANUEL VILASERÓ 
MADRID 

La zona de domini públic que ara protegeix els rius s'ampliarà 
de cinc a 10 metres, de manera que els milers de 
construccions situades en aquesta nova àrea quedaran en 
precari i els projectes d'instal.lacions futures, suspesos. La 
modificació s'introduirà en la reforma de la llei d'aigües que 
promou el Ministeri de Medi Ambient i que el Govern té previst 
aprovar durant el primer semestre de l'any. 
"Aquest és un pas important i d'una gran significació. 
Suposarà una ampliació del terreny de tots els espanyols i ens 
donarà a tots una seguretat més gran davant les inundacions", 
va manifestar Antonio Serrano, que és el número dos del 

Ministeri de Medi Ambient, a la Cadena SER. 
La mesura s'aplicarà a tot el territori espanyol i afecta totes les conques, encara que la seva gestió estigui 
transferida a les comunitats autònomes (la llei d'aigües té caràcter orgànic). A Catalunya serà vigent, per 
tant, a la conca de l'Ebre, de competència estatal, però també a les conques internes, ja transferides a la 
Generalitat. Els únics punts que quedaran exempts de l'ampliació de servitud seran aquells en què la 
configuració del terreny ho impedeixi, va precisar Serrano. 
 
EL RISC D'INUNDACIÓ 
El principal objectiu de la reforma no és posar en situació difícil nuclis urbans antics o consolidats, sinó 
lluitar contra la "cada vegada més preocupant ocupació de les conques dels rius per urbanitzacions que 
acaben convertint- se en un risc per als seus propis habitants en el període de pluges", van explicar fonts 
ministerials. Un altre dels objectius clars és augmentar la protecció de la riquesa ecològica de les lleres 
dels rius. 
La delimitació de la zona de domini públic dels rius és una de les grans tasques pendents que està 
abordant en aquesta legislatura el departament dirigit per Cristina Narbona. En el curs d'aquests tre- 
balls s'ha arribat a la conclusió que l'actual franja de cinc metres és insuficient per garantir el lliure accés 
dels ciutadans a les aigües públiques i per protegir les zones inundables, encara que la proposta concreta 
de passar de cinc a 10 metres va ser formulada per Ecologistes en Acció. 
Com ja passa amb el domini públic maritimoterrestre, si una construcció es va aixecar abans que la llei la 
inclogués en aquesta zona, l'Administració pot ocupar la finca però després d'abonar el que dictamini el 
tribunal d'expropiacions. 
Medi Ambient va explicar precisament ahir que durant l'any 2006 ha aconseguit recuperar el domini públic 
maritimoterrestre de 563 quilòmetres de litoral, de manera que ara ja són 6.066 els quilòmetres que estan 
delimitats, és a dir, el 77,6% de les costes espanyoles. L'objectiu del ministeri és arribar pràcticament al 
100% durant l'any 2008. 
 

El riu Onyar, al seu pas per Girona, el mes passat. 
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