Nota de premsa. 24/11/2020

Aprovat el Dictamen sobre el projecte d'ordre per la
qual es revisen les zones vulnerables en relació amb
la contaminació per nitrats procedents de fonts
agràries i s'apliquen les mesures del programa
d'actuació a les zones vulnerables
Paraules clau
Contaminació, Agrari, Nitrats, Dictamen

Text de la nota
El dictamen considera preocupant el poc assoliment de resultats de les actuacions
planificades sobre la protecció de les masses d'aigua en relació amb la contaminació
per nitrats.
Així mateix, veu preocupant que la situació actual dels problemes causats per la
contaminació dels nitrats sigui pitjor que la registrada als anys 90, el que ens allunya
dels objectius de la Directiva Marc de l'Aigua.
Per tant considera oportú el Projecte d'ordre com a eina per avançar en els objectius
de la planificació hídrica.
El CTESC proposa revisar la denominació de zones vulnerables, ja que considera
que, d’acord amb la Memòria presentada, les dades obtingudes no són prou
representatives( i per tant, caldria esperar a disposar de noves dades i resultats
analítics més sòlids) en els següents municipis: Artesa de Segre, Vilanova de Meià,
Baronia de Rialb, Sant Martí Sarroca, Vilafranca del Penedès, Pacs del Penedès,
Pontils, Blancafort, Montblanc, Rocafort de Queralt, Barberà de la Conca, Alforja,
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Sant Pere Sallavinera, Roda de Berà, Cabra del Camp, Calonge, Cantallops i Sant
Jaume de Llierca.

Es recomana també que la disposició transitòria obre l’ adaptació dels plans de
gestió de les dejeccions ramaderes estableixi el termini d’un any a comptar des de
l’entrada en vigor d’aquesta ordre, per adaptar-se al programa d’actuació vigent.
Tanmateix es recomana que aquesta adaptació només s'exigeixi als plans ja
aprovats que, a partir de l'any d'entrada en vigor de l'Ordre, s'hagin de modificar.
D'aquesta manera no es causen perjudicis o canvis de normativa sobrevinguda als
plans actuals.
Enllaç al text del dictamen
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