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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ACORD GOV/13/2015, de 3 de febrer, pel qual es revisen i s'amplien les zones vulnerables a la
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.
La Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la
contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura, té per finalitat la reducció de la contaminació
causada o provocada pels nitrats d’origen agrari i actuar preventivament contra noves contaminacions
d’aquesta classe.
Una de les obligacions que la Directiva estableix per assolir aquest objectiu és la de designar, en primer terme,
les zones vulnerables i després la de revisar o ampliar les designacions fetes, com a mínim cada quatre anys,
amb la determinació prèvia de les masses d’aigua afectades per aquesta contaminació o que s’hi puguin veure
afectades.
La Generalitat de Catalunya va realitzar la primera designació mitjançant el Decret 283/1998, de 21 d’octubre,
de designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, i va
procedir a revisar-la mitjançant el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, i l’Acord GOV/128/2009, de
28 de juliol, de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats
procedents de fonts agràries, revisions que van consistir a designar noves zones vulnerables.
La situació actual de Catalunya en relació amb la presència de nitrats a les aigües subterrànies posa de
manifest, per al període quadriennal 2008-2011, un lleuger increment de les concentracions en determinades
zones no declarades vulnerables fins ara, mentre que a les zones vulnerables ja designades es mantenen amb
nivells constants i puntualment a la baixa en determinats àmbits, la qual cosa permet la desclassificació de tres
municipis en la comarca de l’Alt Empordà.
Per aquestes raons, en compliment de l’article 3.4 de la Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre de 1991, cal
revisar la relació de les zones vulnerables pel que fa a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.
A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, i del conseller de Salut, el Govern

Acorda:

—1 Mantenir la designació de zones vulnerables a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries que
estableix el Decret 283/1998, de 21 d’octubre; la designació que estableix el Decret 476/2004, de 28 de
desembre, llevat dels municipis de Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’Escala (Alt Empordà), que en
queden exclosos, i la designació efectuada per l’Acord GOV/128/2009, de 28 de juliol.

—2 Designar noves zones vulnerables a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries els municipis
d’Argençola (Anoia), i els de Santa Coloma de Queralt, les Piles, Conesa i Forès (Conca de Barberà). En l’àmbit
d’aquests municipis els aqüífers afectats són els associats als dipòsits de l’aqüífer lacustre oligocè de la Segarra
o la Conca de Barberà i els dipòsits detrítics al·luvials.

—3 Disposar la publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de
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conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el Govern en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquest Acord també es pot interposar directament recurs contenciós administratiu de conformitat amb
el que preveuen l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

Barcelona, 3 de febrer de 2015

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern
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