
MOCIÓ PER UNA COMARCA AMB AIGUËS NETES I SALUDABLES. 

 

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2000 

estableix el marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. El primer 

paràgraf del preàmbul diu: «L'aigua no és un bé comercial com els altres, sinó que és un 

patrimoni que cal protegir, defensar i tractar com a tal» En l'article 1 estableix l'objecte 

de la Directiva que és establir un marc per a la protecció  de les aigües superficials 

continentals, les aigües de transició i les aigües costaneres i subterrànies que, entre 

d'altres, garanteixi la reducció progressiva de la contaminació del l'aigua subterrània i 

eviti noves contaminacions. 

 

El decret 283/1998, de 21 d'octubre de designació de les zones vulnerables en relació 

amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries estableix, d'acord amb el 

Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, de transposició de la directiva 91/676 CEE, les 

mesures per prevenir i corregir la contaminació de les aigües continentals i litorals 

causada pels nitrats de fonts agràries, i atribueix a les comunitats autònomes la 

designació de zones vulnerables enteses com aquelles superfícies territorials 

l'escorrentia i filtració de les quals afecti o pugui afectar la contaminació per nitrats dels 

elements hídrics anteriorment esmentats. 

 

Atès que 34 municipis de l'Alt Empordà estan designats com a zona vulnerable d'acord 

amb el que estableix el decret 283/1998, de 21 d'octubre de 1998 i posterior decrets que 

amplien aquests zones. 

 

Atès que a l'Alt Empordà tenim una càrrega ramadera del sector porcí molt elevada i 

que explica la situació de vulnerabilitat i contaminació per nitrats de les aigües d'aquests 

municipis i que la utilització en excés d'aquests purins genera infiltracions al subsòl que 

provoquen problemes de contaminació greus per nitrats a les reserves d'aigua. I, tenint 

en compte que La Generalitat de Catalunya té competències plenes en aquest assumpte 

en les conques internes de Catalunya, com és el cas de l'Empordà i atès el fet que des de 

fa més de 15 anys la comarca pateix una contaminació greu per nitrats i que bona part 

d'aquesta problemàtica prové de la gestió dels residus de l'elevada cabana porcina i 

d'altres granges d'aviram intensives i que presenta el següent resum: 

 

Censos de porcí a l'Alt Empordà: 

- 2002: 300.000 caps de porcí 

- 2015: 375.000 caps de porcí 

- Actualment hi ha tramitacions de noves granges en 23 municipis de l'Alt Empordà 

amb més de 78.000 caps de porcí, a més d'altres tramitacions de macro-granges 

d'aviram amb forta càrrega nitrogenada. 

 

Atès que molts municipis de la comarca de l'Alt Empordà tenen pous amb elevats 

nivells de nitrats a l'aigua de boca, que sobrepassen els límits permesos, situació que 

obliga a fer nous pous en molts pobles o mini-transvasaments entre municipis, però que 



en cap cas s'ha resolt la contaminació de les aigües subterrànies.   

 

Atès que per a recuperar la qualitat de l'aigua afectada per nitrats és necessari 

minimitzar la contaminació i disminuir la font de contaminació què té aquest origen. 

 

Per tot l'anterior, es proposa l'adopció dels ACORDS següents:  

 

Primer.- Demanar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que 

adopti mesures efectives per a resoldre la manca de planificació històrica en la 

implantació de les explotacions ramaderes, tenint en compte les limitacions reals dels 

recursos disponibles, afegida a la manca real i efectiva del control dels programes de 

repartició de les dejeccions ramaderes al sòl agrari. 

 

Segon.- Demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i 

Sostenibilitat que garanteixi la bona qualitat i disponibilitat de les aigües subterrànies en 

base a la Directiva Marc de l'Aigua, en el seu article 1d) i que doni compliment efectiu a 

la obligació següent «garanteixi la reducció progressiva de la contaminació de l'aigua 

subterrània i eviti noves contaminacions» i prioritzi i faci efectiu l'ús racional i 

sostenible de l'aigua, com a bé natural, d'especial interès públic, estratègic, i cada 

vegada més escàs. 

Tercer.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat que dicti la suspensió de 

les tramitacions i llicències de totes les granges mentre es redacta el Pla Director 

Urbanístic de les explotacions ramaderes. D’acord amb l’article 73 de la Llei 1/2010 de 

3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme, el Departament de 

Territori i Sostenibilitat té potestat de suspendre les tramitacions i llicències 

d’instal·lacions o ampliacions de les activitats que regula l’esmentat Pla.    

 

Quart.- Facultar l'alcaldia presidència de la Corporació per a adoptar qualsevol acte o 

acord en execució dels acords anteriors. 

 

Cinquè.- Traslladar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya i al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i els efectes legals 

oportuns.   

 

Sisè.- Traslladar el present acord a la seu social de la IAEDEN, al C/Sant Vicenç, 30 1er 

de Figueres 17600, pel seu coneixement. 

 


