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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.
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 a
l’agricultura, té per objecte 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, i va a procedir
a la seva revisió mitjançant el Decret 476/2004, de 28 de desembre, revisió que va
consistir en 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 2004-2007, un increment
de les concentracions.
Per aquestes raons, en compliment de l’article 3.4 de la Directiva 91/676/CEE, cal
complementar la relació de les zones vulnerables declarades pel Decret 476/2004,
de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.
Aquesta Proposta d’acord s’ha sotmès a informació pública i les al·legacions
rebudes consten degudament valorades a l’expedient.
A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, el conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i la consellera de Salut, el Govern de la Generalitat
adopta el següent
ACORD:
—1 Mantenir la designació de zones vulnerables a la contaminació per nitrats
procedents de fonts agràries acordades en 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, i 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.
—2 Designar com a noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per
nitrats procedents de fonts agràries els municipis que consten a l’annex d’aquest
Acord.
—3 Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
—4 Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. També s’hi pot interposar directament recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
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el termini de dos mesos a comptar 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, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 28 de juliol de 2009
LAIA BONET RULL
Secretària del Govern
ANNEX
Osona
Collsuspina
Lluçà
Olost
Oristà
Prats de Lluçanès
Sant Martí d’Albars
Anoia
Els Prats de Rei
Sant Martí Sesgueioles
Bages
Artés
Avinyó
Balsareny
Callús
Cardona
Castellnou de Bages
L’Estany
Fonollosa
Gaià
Manresa
Moià
Navàs
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Santa Maria d’Oló
Santpedor
Súria
Berguedà
Avià
Berga
Casserres
L’Espunyola (excloent l’enclavament entre Navès i Montmajor)
Gironella
Montclar
Montmajor (només l’enclavament entre Navàs i Viver i Serrateix)
Olvan
Puig-reig
Sagàs
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Santa Maria de Merlès
Viver i Serrateix
Solsonès
Clariana de Cardener
La Molsosa
Olius
Pinós
Riner
Solsona
En l’àmbit d’aquestes comarques els aqüífers corresponents són els associats als
dipòsits o materials següents:
Al·luvials dels rius Cardener i Llobregat.
Paleògens de la Depressió Central (Conca Llobregat).
Amb aquesta designació resta inclosa dins les zones vulnerables la massa d’aigua
subterrània 11 (al·luvials de la Depressió Central i aqüífers locals) identificada com
a massa en risc de no assolir els objectius ambientals a 2015 (IMPRESS, 2005).
Baix Ebre
L’Aldea (només la part del municipi situada a la marge esquerra del canal Nou de
Camarles)
Aldover
L’Ampolla (només la part del municipi situada a la marge esquerra del canal Nou
de Camarles, limitant a l’est pel barranc del Furoner fins a la seva confluència amb
el barranc de Sant Pere i fins a mar)
Camarles (només la part del municipi situada a la marge esquerra del canal Nou
de Camarles)
Roquetes
Tivenys
Tortosa (excloent els dos enclavaments occidentals, entre Alfara de Carles i Roquetes)
Xerta
Montsià
Alcanar
Amposta (només la part del municipi situada a la marge dreta del canal de la
Ràpita)
Freginals
La Galera
Godall
Masdenverge
Sant Carles de la Ràpita (només la part del municipi situada a la marge dreta del
canal de la Ràpita)
Santa Bàrbara
Ulldecona
Ribera d’Ebre
Benissanet
Ginestar
Miravet
Móra d’Ebre
Móra la Nova
En l’àmbit d’aquestes comarques els aqüífers corresponents són els associats als
dipòsits o materials següents:
Detrítics terciaris de la Fossa de Móra.
Plioquaternaris de la Plana de la Galera –incloent la Fossa d’Ulldecona.
Al·luvial de Tortosa.
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Garrigues
Les Borges Blanques (1)
Castelldans
L’Espluga Calba
La Floresta
Granyena de les Garrigues
Juncosa
Els Omellons
El Soleràs
Els Torms
Noguera
Albesa
Algerri
Balaguer (1)
Castelló de Farfanya
Ivars de Noguera
Menàrguens (1)
Os de Balaguer (només l’enclavament de Gerb)
Torrelameu (1)
Segrià
Aitona (1)
Albatàrrec (1)
Alcanó
Alcarràs (1)
Alfarràs
Alfés
Alguaire
Almacelles
Almenar
Alpicat
Benavent de Segrià
Corbins (1)
Gimenells i el Pla de la Font
La Granja d’Escarp (1)
Llardecans
Lleida (1)
Massalcoreig (1)
Montoliu de Lleida (1)
La Portella
Rosselló
Sarroca de Lleida
Seròs (1)
Soses (1)
Sudanell (1)
Sunyer
Torrebesses
Torrefarrera
Torres de Segre (1)
Torre-serona
Vilanova de Segrià
(1)

Inclou la part restant del municipi no designada com a vulnerable el 2004.

L’àmbit d’aquestes comarques inclou les subconques que drenen cap a l’aqüífer
al·luvial del Segre.
(09.188.150)

Disposicions

