Agència Catalana de l'Aigua
Provença, 204-208
08036 Barcelona
Sr. Jordi Agustí i Verges
Assumpte: Al·legacions al projecte de Decret del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
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EXPOSA
Que l'Agència Catalana de l'Aigua ha presentat el projecte de Decret del Pla de gestió del districte
de la conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i el Programa de mesures del Pla de
gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021.
Una vegada examinat el contingut i la forma del projecte de Decret, i la proposta d'acord per
aprovar el Programa de mesures, es presenten les següents consideracions, que fan referència
tan sols a la incidència de la ramaderia intensiva porcina en la gestió de l'aigua i la qualitat dels
aqüífers subterranis; consideracions que són desenvolupades al llarg del document:
1. La inexistència del cànon de l'aigua per les granges.
2. La falta d'accions específiques de millora dels aqüífers afectats per la contaminació derivada de
la ramaderia i la imputació dels costos al sector contaminant.
3. La inacció de les administracions específiques davant l'evidencia científica de que el purí no és
un adob adequat.
4. El tractament in situ del purí generat a les granges d'Annex 1.
5. Inexistència de control efectiu i de reglamentació adequada i suficient de les dejeccions
ramaderes, que garanteixi la protecció del medi.
6. Adhesió a les al·legacions presentades per Ecologistes en acció i l'Associació de Naturalistes
de Girona.
A continuació es detallen els punts esmentats:
1. La inexistència del cànon de l'aigua per les granges.
La ramaderia porcina catalana ha evolucionat al llarg dels anys assimilant-se cada cop més a la
industria. En aquest sentit, només cal avaluar el flux de matèries de la majoria de granges actuals
per determinar que podrien estar situades en qualsevol punt del planeta, ja que no tenen cap
relació amb el territori, tret d'usar la terra com a abocador de purins, tot contaminant l'aigua que
usen. En alguns municipis amb poca població l'aigua consumida pels animals supera amb escreix
la d'ús humà. És inadmissible que el Canon de l'aigua, una càrrega impositiva universal per tots
els usuaris, exigida per la Directiva-Marc, no s'apliqui a aquestes activitats.
2. La falta d'accions específiques de millora dels aqüífers afectats per la contaminació
derivada de la ramaderia i la imputació dels costos al sector contaminant
El pla no contempla accions de cap mena en aquest sentit, absolutament necessàries donades les
costoses portades d'aigua a les que s'estan veient abocats els municipis afectats per la
contaminació de nitrats. El fet que es demani l'exempció referent a les aigües subterrànies

contaminades per nitrat d'origen ramader evidencia la falta de preocupació estatal per aquest
tema.
En el bloc de mesures «C8:Descontaminació d'aqüífers» s'hauria de contemplar la desnitrificació
d'aqüífers afectats per contaminació agrària, i imputar els costos d'aquest tractament al sector
contaminant.
3. La inacció de les administracions específiques davant l'evidencia científica de que el purí
no és un adob adequat
Tot i les mesures de reducció d'aplicació de nitrogen en zones vulnerables no s'ha observat una
millora de l'estat de les masses d'aigua afectades. En aquest sentit, el treball realitzat per l'ACA a
la finca de la Fonollosa (Anoia), demostra que el purí no és un adob adequat, és a dir, que el
seguiment de les bones pràctiques agràries no és garantia de no contaminació de les masses
d'aigua. El nitrat contingut en el purí presenta una gran mobilitat, i gairebé no és aprofitat per les
espècies vegetals. En usar-lo com adob, l'únic resultat és la contaminació de les masses d'aigua
properes.
En aquest context, la majoria de mesures proposades en el bloc «C5. Reducció de nitrats d'origen
agrari» són inadequades i han de ser revisades; especialment aquelles que fan referència a
l'aplicació directa del purí al sòl.
4. Tractament in situ del purí generat a les granges d'Annex 1.
Com ja s'ha comentat anteriorment, les granges d'Annex 1 no poden tenir vinculació amb el
territori. Aquestes granges han de ser considerades a tots els efectes com a indústries, cal
classificar els purins generats com a residu i han de ser obligades a realitzar-ne un tractament
total a la mateixa granja i una eliminació adequada.
5. Necessitat de reglamentació adequada i suficient, i de control efectiu de les dejeccions
ramaderes, que garanteixi la protecció del medi.
El Grup de Defensa del Ter fa molts anys que denunciem la situació de desemparament respecte
la continua contaminació per nitrats, que lluny d'aturar-se ha anat en augment.
Resulta obligada la creació d'una reglamentació precisa, que contempli i ordeni la gestió de les
dejeccions ramaderes, que impedeixi l'aplicació de purins líquids al sòl, que determini mètodes
analítics i calendaris d'anàlisi de sòls, que delimiti concentracions de nutrients, metalls, antibiòtics i
contaminants emergents, que incorpori un pla de sancions proporcionades i que exigeixi la
creació d'un sistema específic, amb la dotació econòmica i les atribucions suficients per poder
garantir el control estricte de la seva aplicació en tot l'àmbit agrícola i ramader.
6. Adhesió a les al·legacions presentades per Ecologistes en acció i l'Associació de
Naturalistes de Girona
Les al·legacions que presentem el Grup de Defensa del Ter són específiques sobre la
problemàtica dels nitrats, per el que fa referència als altres aspectes del Pla de Gestió proposat,
ens adherim a les al·legacions que han estat presentades per Ecologistes en acció i l'Associació
de Naturalistes de Girona.
Manlleu, 17 de setembre de 2015
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