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període 2016-2021 i al Programa de mesures del Pla de
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En Llorenç Pascua Subiranas actuant en nom i representació
de la IAEDEN-Salvem l’Empordà, associació amb NIF G17098534 i domicili social al C/ Sant Vicenç, 30 1er 17600
Figueres compareix i com millor procedeixi en dret,
EXPOSA
Que l’entitat i la plataforma que representa té com a objectius
l’estudi, la defensa i la conservació del medi ambient i del
territori.
Que com sigui aquests objectius interessen al bé comú i com a
tal estan reconeguts a l’article 45 de la Constitució Espanyola.
Que la Sala Segona del Tribunal Suprem, en sentència dictada
el 30 de novembre de 1990, en vista el recurs del sumari 12/85
de la Secció Tercera de la Audiència Provincial de Barcelona,
reconegué el dret a gaudir del medi ambient com a dret
fonamental dels ciutadans espanyols.
Aquesta entitat defensa que “la integració de la conservació de
la natura en el procés de presa de decisions socioeconòmiques
és indispensable, i que hi ha una clara interdependència entre
el manteniment de la integritat dels sistemes naturals i culturals
i la provisió d’opcions socials i econòmiques atractives i amb
futur. No es podrà avançar cap a la sostenibilitat si no
s’assoleix una relació equilibrada entre les necessitats socials,
l’activitat econòmica i el funcionament dels ecosistemes, que
proveeixen els serveis ambientals essencials, dels quals depèn
no sols la qualitat de vida, sinó fins i tot la pròpia existència
humana” (Josep Mª Mallarach a Revista de Girona).
Que hem consultat el projecte de decret i volem fer les
següents al·legacions.

EXPOSA
Aquesta Agència ha presentat un projecte de Decret del Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i al Programa de mesures del Pla
de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021.
Una vegada examinat el contingut i la forma del projecte de Decret i del Programa de
mesures distingir un esquema de temes molt importants:
1- La rebaixa dels cabals de manteniment fins ara d’aplicació.
2- El retràs en l’aplicació pràctica dels nous cabals de manteniment.
3- La manca de cabal de manteniment a un tram de la Muga per afavorir l’ús de
l’aigua de reg per part de dues comunitats de regants.
4- L’opacitat dels criteris d’explotació del sistema Ter-Llobregat.
5- L’atribució de funcions i responsabilitats a les comissions de desembasament
de tasques pròpies de l’Agència Catalana de l’Aigua.
6- La permissivitat de les extraccions d’àrids per sota el nivell freàtic.
7- La manca de transparència en l’avaluació de l’estat ecològic de les masses
d’aigua.
8- La manca de sentit dels processos de participació pública.
De fet aquesta normativa s’emmarca en el suport dels responsables de la direcció
d’aquesta Agència al lobby de l’aigua, com més endavant mostrarem, promovent,
defensant i alimentant lleis que garanteixen els interessos i el benestar dels interessos
a ATLL concessionària, d’aprofitaments hidroelèctrics, de comunitats de regants i
extraccions d’àrids i tot interès privat que el govern consideri prioritari
independentment de l’estat ecològic de les masses d’aigua.
Així, doncs, es presenten les següents al·legacions:
Article 4 Condicions de referència i llindars de canvi de classe de qualitat en masses
d’aigua
Article 4.1
En el capítol 7 i al capítol 1 de l’annex VIII del Pla no hi ha cap explicació de la
metodologia i els criteris d’avaluació final tenint en compte els aspectes biològics,
fisicoquímics i sobretot hidromorfologics els quals, en cap part del document
s’especifica la seva incidència en la valoració final. Així, doncs, es sol·licita que es doni
transparència de forma clara i precisa de la metodologia i jerarquització de l’avaluació
de cada massa d’aigua a fi de determinar el seu estat final element clau de tot el Pla
de Gestió.
Article 4.2
El capítol 2 de l’annex VIII del Pla correspon a objectius de qualitat en cap cas als
criteris que esmenta l’article.
Article 6 Xarxes de control per al seguiment de l’estat de les masses d’aigua, i
classificació de l’estat de les masses d’aigua.
Article 6.2
La realitat és que informació de l’estat del medi i de les xarxes de control
consultable a la pagina WEB és obsoleta amb nombrosos punts on no consten dades

des de fa mesos per ex estació d’aforament de Girona, de Les Masies de Roda,
Peralada, o per exemple l’estació de Pont de Molins on s’omet informar del cabal
circulant (la dada més important) sobretot després del episodis continuats en els que la
llera del riu ha quedat completament seca (des de Pont de Molins aigües avall) degut a
la pèssima gestió en l’alliberament de cabal de manteniment des de l’embassament
(infracció molt greu article 77.2.a de la Llei de transparència). Aquesta manca de la
dada de cabal la veiem com una clara obstrucció a conèixer la veritable realitat de la
gestió del cabals. Més endavant es tracta amb detall aquesta informació.
Article 11 Terminis per al compliment d’objectius i pròrrogues
En el decret del Pla de Gestió no hi ha cap motivació del perquè de la impossibilitat
d’assolir els objectius de qualitat de totes les masses d’aigua a l’any 2021. D’una forma
genèrica, i sense cap justificació, suposem que no hi hagut arbitrarietat, hi ha certes
masses en les que s’ha aplaçat el termini per assolir els objectius de qualitat a l’any
2027 (tot i que algunes estan dins de Parcs Naturals o espais PEIN). Així, doncs, es
sol·licita per a cada una d’aquestes masses d’aigua (les que s’enumeren tot seguit) en
les que s’ha posposat l’assoliment del bon estat ecològic, s’informi, es motivi i es
justifiquin en el Pla quines són les causes difuses i localitzades del seu deteriorament i
perquè s’ha posposat aquest termini i quines mesures correctores s’havien de prendre
i quin import econòmic tenen per assolir el bon estat ecològic que han justificat aquest
retràs de termini i el retràs respecte a altres masses d’aigua.
Masses d’aigua amb retràs de l’assoliment del bon estat: núm. 2000060, 2000090,
2000180, 2000190, 2000195, 2000200, 2000210, 2000280, 2000290, 2000340,
2000360, 2000370, 2000380, 2000400, 2000460, 2100010, 2100020, 2100030,
2100040, 2100060, 2100070, 2100130, 2200010, 2200020, 2200030, 2200040,
2200070, 2200090, 2200100, 2200110, H1002010, H1002020, H1002030, H1002040,
H1006010, H1030010, H1030040, H1030100, H1040010, H1040030, H1040040,
H1006020, H1030090, H1100020 i H1100030.
Per altra banda, es sol·licita que justifiqui i motivi tècnicament i econòmicament i es
faci públic i transparent en el Pla per que les masses d’aigua 2000200, 2000290,
2000340, 2000360, 2100130, 2200110, H1002020, H1040040 a més de retardat
l’assoliment dels objectius de qualitat a més tenen els objectius menys rigorosos tot i
estar alguns d’elles situades en Parcs Naturals i que precisament pel seu alt valor van
ser protegits mitjanant aquesta figura de protecció.
Així mateix, cal fer esment que a l’annex 1 no consten els terminis d’objectius per a les
masses d’aigua subterrània i per tant cal la seva incorporació.
En tot cas, i per les masses anteriorment esmentades (inclús les subterrànies) es
sol·licita que el termini màxim sigui l’any 2021.
Article 14 Condicions per o noves modificacions o alteracions
Aquest article per si sol invalida tot el Pla de gestió, bàsicament perquè excusar-se
irònicament en la paraula “desenvolupament sostenible” per permetre qualsevol tipus
d’infraestructura és insultant. L’article original que han proposat és el següent:
Article 14
Condicions per a noves modificacions o alteracions

14.1. Durant el període de vigència del pla es poden admetre noves modificacions de
les característiques de les masses d‟aigua encara que suposin que no s‟assoleixen
els objectius ambientals, sempre i quan s‟adoptin les mesures factibles per pal·liar els
efectes adversos en l'estat de les esmentades masses i que les modificacions es
justifiquin en motius d'interès públic superior com beneficis per a la salut pública, el
manteniment de la seguretat humana o el desenvolupament sostenible, que no puguin
ésser assolits per altres mitjans que constitueixin una opció ambiental
significativament millor per motius de viabilitat tècnica o despeses desproporcionades.
14.2 Les modificacions a què es refereix el punt anterior poden derivar-se de les
següents tipologies d'activitats:
a) Activitats d'implantació directa al riu.
-Infraestructures de regulació per aprofitament de l‟aigua.
-Infraestructures per a la prevenció d‟inundacions.
b) Desenvolupament econòmic i social.
-Infraestructures de producció d‟energia.
-Infraestructures vinculades al desenvolupament: aeroports, centres educatius,
hospitals i altres.
c) Creació de xarxes i activitats estratègiques.
-Xarxes viàries i ferroviàries: carreteres, ferrocarrils, tren alta velocitat i altres.
-Xarxes de serveis: energia elèctrica, aigua, telecomunicacions i altres.
d) Infraestructures de protecció de la costa.
e) Altres activitats de rellevància anàloga.
De fet amb un llenguatge planer i tenint present l’article 14.2 l’article diu el següent:
“Es podran admetre modificacions de l’estat de masses d’aigua si els interessos
econòmics o estratègics dels grups de poder que tenen sobre la classe política tenen
el desig d’executar certs projectes que els beneficiaran llavors, l’alta direcció de la
Conselleria i/o de l’ACA, s’ho podrà saltar tot, és a dir ho podrà justificar
normativament mitjançant aquest article sense pors a possibles demandes judicials o
penals”. En resum, aquest articulat és un clar exemple de la desregulació i
d’arbitrarietat per defensar un interessos econòmics molt concrets, interpretant i
utilitzant de forma irrisòria el concepte “desenvolupament sostenible”.
El desenvolupament sostenible s’entén com aquella forma de desenvolupament que
satisfaci les necessitats de les generacions presents sense comprometre la possibilitat
de les generacions futures de satisfer les seves necessitats i per tant malament es
comença quan s’admeten modificacions de les masses d’aigua per la construcció
d’infraestructures que res tenen a veure amb la seguretat i la salut, és precisament
l’antítesi del desenvolupament sostenible.
Es sol·licita doncs, la modificació de l’article 14.2 considerant tan sols l’apartat a). Per
altra banda, el redactat i contingut actual de l’articulat és totalment contrari a l’article
55.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.
Article 17 Règim de cabals de manteniment
Article 17.1

Es fixen en el Pla un nou regim de cabals de manteniment que són inferiors en un 40%
respecte al fixats al Pla sectorial de cabals de manteniment aprovat per Acord de
govern de 4 de juliol de 2006 a excepció de la Muga que a partir de Pont de Molins no
s’han fixat, és a dir s’han eliminat normativament.
El règim de cabal del Pla sectorial de cabals de manteniment de l’any 2006 estava
basat i recolzat per estudis científico-tècnics que es van publicar en el seu dia i encara
estan publicats que avalaven la seva determinació. Nou anys després, tot i no haver
desenvolupat ni aplicat cap Pla zonal, i sense cap mena de justificació cientificotècnica, es proposa un rebaix en un 40% els cabals de manteniment. Iniciant la busca
d’aquesta justificació no s’ha trobat absolutament res que ho suporti i per tant
s’observa que aquesta rebaixa té un caràcter purament polític per al benefici d’un
sector molt determinat: els titulars privats dels aprofitaments hidroelèctrics i les
comunitats de regants.
No està de més recordar que hi ha tota una normativa per a la determinació dels
cabals de manteniment que és plenament vigent i aplicable i per tant estem davant una
infracció molt greu perquè s’està legislant des d’una perspectiva clarament política,
sense cap suport cientifico-tècnic, per a beneficiar a uns sector determinats en
perjudici de l’interès general.
Així, doncs, es sol·licita, mentre no hi hagi estudis que invalidin l’actual Pla sectorial de
cabals de manteniment aprovat per Acord de govern de 4 de juliol de 2006 que es
mantinguin els valors fixats en aquest Pla.
Com s’ha esmentat abans el règim dels cabals de manteniment per a l’eix principal de
la Muga a partir de Pont de Molins s’ha eliminat. S’addueix per aquest fet que no es
compliria la instrucció de Planificació hidrològica respecte al nivell de garantia per a
regadiu. El primer que cal assenyalar és que aquesta instrucció és aplicable nomes a
conques intracomunitàries i per altra banda que són criteris tècnics, no objectius de
qualitat. Per altra banda, i amb independència de l’abans exposat, cal recordar que els
cabals de manteniment són una restricció d’ús a excepció de l’abastament tal i com
disposa l’article 59.7 del Text refós de la Llei d’aigües. Així, doncs, cal aclarir, com
reconeix el propi Pla, que els usos d’abastament estan plenament garantits en tota la
tipologia d’anys, el que no està garantit són els usos agraris en anys secs. Ens trobem,
doncs, que s’ha eliminat la fixació d’un cabal de manteniment en benefici dels usos
agraris de dues comunitats de regants la qual cosa és una vulneració flagrant de la llei
d’aigües. Tanmateix, aquest tracte discriminatori del tram mig i baix de la Muga enfront
altres rius, encara sorprèn més quan precisament unes les comunitats de Regants no
tenim la certesa que disposi del preceptiu títol concessional la qual cosa per una
banda suposaria una altra vulneració flagrant de la Llei d’aigües, atès que s’estarien
reservant i lliurant cabals a una comunitat sense que aquest disposi de títol
concessional, és a dir una clara prevaricació per part dels responsables directes de la
Comissió d’embassament i de l’alta direcció de l’ACA. Està molt clar que no es pot
permetre que un aprofitament sense títol de l’Administració hidràulica derivi aigua, i
menys encara que aquesta administració hipotequi els cabals de manteniment per
acontentar i satisfer, casualment o no, als usos agraris de les comunitats de regants
que formen part de l’àmbit geogràfic del director d’aquesta ACA i del Conseller de
Territori i Sostenibilitat.
Així, doncs, l’eliminació del cabal de manteniment és per a un clar tracte de favor a dos
beneficiaris molt clars i concrets, i una discriminació per a la resta de concessionaris,
infringint obertament l’article 59.7 de la Llei d’Aigües i el capítol I del títol V del bon
govern de la Llei de la transparència, en perjudici del bé comú. Tanmateix, sobte que
la primera opció triada hagi estat l’eliminació del cabal de manteniment en comptes de

fomentar un canvi de tipologia de conreus (bàsicament la demanda més gran bé per la
plantació de blat de moro), la millora de la seva eficiència (la practica totalitat del reg
de blat de moro es fa per inundació) o bé per l’aportació d’aigües residuals
reutilitzades provinent de l’EDAR de Figueres. També cal recordar que aquesta
eliminació de la fixació dels cabals de manteniment pot tenir conseqüències molt greus
per l’esgotament dels pous de Peralada on existeix un important volum d’abastament i
la salinització dels pous més litorals com reconeix el propi Pla.
Així, doncs, es sol·licita la fixació dels cabals de manteniment en el tram mig i
baix de la Muga d’acord Pla sectorial de cabals de manteniment de l’any 2006, la
seva reserva en els volums de l’embassament i el seu compliment.
En el tram baix del Fluvià, des de Sant Morí a Saldet (Ventalló), varis quilometres de
riu, hi ha una problemàtica associada als aprofitaments subterranis. En concret aquest
tram es seca completament la llera provocant repetides mortaldats de peixos a causa
de l’extracció indiscriminada d’aigua del pous situats a d’al·luvial del Fluvià i que tenen
un incidència directe sobre la circulació de l’aigua per la llera. Així, doncs, es sol·licita
que es fixi normativament en el Pla de Gestió un nivell piezomètric de referència en
aquesta zona pel qual no es pugui extreure aigua per sota aquest nivell i es fixi el
termini per a la seva incorporació normativa en els títols concessionals. En el supòsit
que no es disposin de dades al respecte es sol·licita l’inici d’un estudi específic de
detall d’aquest tram per determinar els llindars màxims d’explotació dels pous per no
afectar el cabal circulant.
Per altra banda, no hi ha cap fixació dels requeriments hídrics (equivalent als cabals
ambientals) a l’estany i zones humides tenint present les variacions.... ....
Finalment, tampoc hi ha cap fixació normativa de la determinació dels cabals de
manteniment a respectar en fonts i surgències en l’atorgament de Concessions i
autoritzacions, que en certes ocasions tenen una vital influència per a zones humides,
el que ha portat a l’atorgament indiscriminat per part d’aquesta administració hidràulica
de tot el cabal que aflora a la superfície. Així, doncs, es sol·licita la definició de criteris
tècnics en el Pla de Gestió per aquesta problemàtica.
Article 17.4
L’exigència del compliment dels caudals ecològics s’ha de mantenir a tots els sistemes
d’explotació amb l’única excepció de l’abastament i per tant en cap cas és pot
modificar temporalment ni disminuir la seva quantia pels interessos privats i lucratius
dels lobbys de les comissions de desembassament.
En aquest aspecte cal fer referència a d’antidemocràtic sistema de participació vigent
fins ara a partir de les Comissions de desembassament on nomes hi ha representants
dels interessos lucratius del sector de l’aigua amb poder i capacitat d’influència en les
decisions. Aquest segrest de les decisions la gestió de l’aigua aigües avall dels
embassaments és clarament visible en els representants actuals on a la comissió de la
Muga hi ha, segons normativa, tot i que la participació real segons WEB de l’ACA, té
X.
Article 18 Implantació del règim de cabals de manteniment o ecològics
Des de l’any 2006 que es va aprovar el Pla sectorial de cabals de manteniment hi
hagut temps, és a dir nou anys, per arribar a una concertació dels cabals de

manteniment amb els principals concessionaris (bàsicament aprofitaments
hidroelèctrics i comunitats de regants). Tot i que la seva instauració era d’obligat
compliment a la finalització del 1 cicle de planificació, mitjançant l’aprovació de Pla
zonals, no se’n ha aprovat cap, ni un. Així, doncs, temps no ha faltat, voluntat per
instaurar-los poder sí. Aquesta part troba incongruent retardar en el millor dels casos 2
anys i mig la seva instauració quan és urgent la seva aplicació efectiva i real per
millorar la qualitat de les masses d’aigua superficial. De fet, vist el succeït amb el 1
cicle de planificació, que no s’ha servit de res respecte a la implantació dels cabals de
manteniment a aprofitaments ja existents, tampoc tenim cap confiança que s’apliquin a
partir de 1 de juny de 2018 a algunes masses d’aigua i l’1 de juny de 2020 a la resta ja
que la confiança transmesa fins ara en el compliment de la normativa per part
d’aquesta pròpia administració és absolutament nul·la. Podríem dir, resumint, que
moltes voluntats, molt de paper i cap fet real. Tampoc hi ha cap justificació del perquè
del retràs d’aquests cabals alguns fins i tot fins a l’any 2020.
Així, doncs sol·licitem l’aplicació pràctica i real dels cabals dels manteniment als
diferents títols concessionals com a màxim en els 6 mesos posteriors a l’aprovació
d’aquest Pla de Gestió i el Programa de mesures, i d’immediata, el dia desprès de
l’aprovació del Pla, a tots els aprofitaments que estan en procés del tràmit
administratiu per a l’obtenció d’un títol concessional.
Article 18.4
Els regim de cabals de manteniment, o el seu equivalent la fixació d’un nivell
piezomètric de referència pel qual no es pugui extreure per sota, com s’ha exposat en
el cas del trams baix del Fluvià, han d’implantar-se als títols d’aigües subterrànies que
s’atorguin a partir de la data d’entada en vigor del Pla.
Article 19 Control del règim de cabals de manteniment o ecològics
S’està plenament d’acord amb aquest articulat amb l’afegit que s’estableixi un codi
únic de colors de les senyals de compliment del cabal de manteniment relacionats amb
els tres períodes diferenciats dels cabals de manteniment a fi i efecte que sigui
plenament transparent per a tothom el seu compliment.
Es sol·licita que es fixi normativament que aquesta senyalització sigui obligatòria a
partir del primer dia que l’aprofitament deixa el cabal de manteniment fixat en aquest
pla.
Article 20. Connectivitat fluvial.
D’acord amb la Llei 19/2014. del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i del bon govern la qual entra en vigor a partir del 30 de juny de
2015 i per tant d’aplicació al Pla de gestió i Programa de mesures es sol·licita:
a) Nou redactat del Pla de Gestió i del Programa de mesures tenint en compte
tots els aspectes de la llei 19/2014 (tot i que s’havia d’haver considerat
almenys la llei estatal 19/2013 i tampoc s’ha fet) i incorporar-los en el mateix.
En particular a tenir en consideració entre altres els següents:
Article 6.1 a)
El Pla de Gestió manca de transparència en mostrar els criteris d’avaluació de les
masses d’aigües superficials d’una forma clara i transparent, tenint en compte que

l’estat ecològic es mesura a través d’una combinació de l’anàlisi de la qualitat
biològica, la qualitat fisicoquímica i la qualitat hidromorfològica. Els criteris d’aquesta
combinació no s’han fet públics i són de vital importància per a comprovar la correcte
avaluació de les diferents masses d’aigua.
Article 6.1 b)
a) La informació de l’estat del medi i de les xarxes de control consultable a la pagina
WEB és obsoleta amb nombrosos punts on no consten dades des de fa mesos per ex
estació d’aforament de Girona, de Les Masies de Roda, Peralada, o per exemple
l’estació de Pont de Molins on s’omet informar del cabal circulant (la dada més
important) sobretot després del episodis continuats en els que la llera del riu ha quedat
completament seca (des de Pont de Molins aigües avall) degut a la pèssima gestió en
l’alliberament de cabal de manteniment des de l’embassament (infracció molt greu
article 77.2.a). Aquesta manca de la dada de cabal la veiem com una clara obstrucció
a conèixer la veritable realitat de la gestió del cabals. Altres aspectes rellevants per
exemple són de la qualitat de les aigües del document informe de les masses d’aigua
de l’any 2012 encara no són consultables les dades de detall tot i haver passat tres
anys o simplement facilitar els objectius de qualitat de cada massa, etc. Així, doncs, es
sol.licita la seva immediata publicació.
b) Per altra banda, es faci públic i sigui consultable permanentment el cabal derivat del
riu Ter cap a Barcelona (ETAP Ter-Cardedeu) des del Pasteral. El cabal instantani
transvasat, el volum acumulat mensualment i anualment.
c) Es faci públic i sigui consultable permanentment el cabal generat a partir de les
dessaladores actualment construïdes destinat a Barcelona. El cabal instantani, el
volum acumulat mensualment i anualment.
d) Es faci públic i sigui consultable permanentment el cabal derivat del riu Llobregat
cap Barcelona (ETAP Llobregat). El cabal instantani transvasat, el volum acumulat
mensualment i anualment.
Article 6.3
Es faci públics els indicadors que avaluen el grau de compliment de les obligacions de
transparència.
Article12.1 i 12.2
Es faci pública l’avaluació dels mitjans humans i de les carregues de treball
necessàries per executar el Pla de gestió i el programa de mesures d’acord amb els
diferents àmbits d’actuació i les diferents mesures proposades el qual l’actual
documentació obvia. Aquesta informació es considera imprescindible ja que
malauradament estem acostumats a la elaboració de plans i programes sense cap
tipus de recolzament humà per executar després les voluntats posades sobre el paper
i aprovades, i més des de que aquest govern de la Generalitat ha adoptat la política de
no renovar els recursos humans destinats a donar servei a la ciutadania.
Article12.3
Es facin públics els criteris i la metodologia per avaluar els compliment del Pla de
Gestió i el programa de mesures i el resultat de l’avaluació, és a dir no n’hi ha prou
dient que s’han invertit diners en una determinada actuació per millorar una massa
d’aigua sinó que cal justificar quina ha estat aquesta inversió i si hi hagut millora.
Especialment es sol·licita respecte a la qualitat hidromorfològica de les masses d’aigua
el següent:
a) Per inici del Pla 2016: número de rescloses actives, número de
rescloses fora d’ús, número de concessions existents actives, número de

concessions amb cabal de manteniment fixat, número d’escales de peixos i
números d’inspeccions de comprovació de concessions.
b) Per mig i final del Pla 2019 i 2021: número de rescloses actives,
número de rescloses fora d’ús, número de concessions existents actives,
número de concessions amb cabal de manteniment fixat, número d’escales de
peixos, número de rescloses reduïdes i números d’inspeccions de comprovació
de concessions.
Article 45
És especialment rellevant difusió dels grups d’interès que han participat en la
elaboració d’aquest Pla de gestió i del Programa de mesures ja que ha certs aspectes
de la normativa que denoten un interès molt clar i únic d’un sector determinat.
Article 55.1
Com ha quedat demostrat anteriorment està clar que els principis d’actuació han estat
clarament vulnerats per la direcció d’aquesta Agència vulnerant el principi de legalitat,
la parcialitat en la presa de decisions i la bona fe, a favor d’uns poders econòmics molt
concrets i determinats.
Article 55.2
Economia solidaria.
Article 59
El Pla de gestió i el programa de mesures manquen d’una carta de servei per a cada
massa d’aigua de les actuacions a portar a terme fet fonamental per a donar veritable
compliment al Pla.
Article 61
S’incorpori aquest document d'al·legacions al Pla i al Programa de mesures, també
com a propostes d’actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics i
en concret de l’ACA i es doni a conèixer d’acord amb l’article 61.3 al portal de la
Transparència.
Article 62
Es recorda que la nova normativa ha de ser coherent amb la resta de l’ordenament
jurídic i per tant s’han de respectar la Llei d’aigües actualment vigent i el seu articulat
escrupolosament en referència a les restriccions d’ús dels cabals ambientals.
Article 64
En el Pla de Gestió i el Programa de mesures no disposa de mecanismes per a
l’avaluació del seu grau de compliment que no es limiten a la avaluació del compliment
dels objectius de qualitat sinó també a tota la tramitació i gestió del DPH i de les seves
zones d’actuació administrativa.
Article 65 i 66.2
En el Pla de Gestió i programa de mesures no hi ha res al respecte.

Per tot plegat,
SOL·LICITEM

1. Que siguin recollides les nostres al·legacions.
2. Que aquesta entitat sigui considerada com a interessada i, d’acord amb el que
disposa l’article 35,a) de la llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la
llei 4/1999, de 13 de gener, la llei 55/1999, de 29 de desembre, (d’incorporació
de la Directiva 90/313/CEE a l’ordenament intern espanyol).
Signat, als efectes escaients

Llorenç Pascua Subiranas
President IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ
Figueres, 14 agost de 2015

