DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT Serveis
Territorials a Girona
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona
Assumpte: cessament de l’activitat i petició de revisió de
l’autorització ambiental de les extraccions d’àrids al meandre vell
del Fluvià (TM Torroella de Fluvià)
EXPOSO:
Fets:
1. Disposem d’indicis en base als quals l’autorització ambiental que
formalment empara les extraccions a la zona del meandre vell del Fluvià, al
terme municipal de Torroella de Fluvià, no preveu degudament els riscos
directes de l’explotació sobre el medi, en especial els efectes negatius que
pot a causa a l’equilibri entre riu-aqüífer per garantir un bona qualitat i
quantitat d’aigua als aqüífers necessaris pel consum d’aigua de boca i
agrícola. L’activitat extractiva que es desenvolupa pot afectar greument un
recurs hídric públic bàsic, com és l’aigua.

2. Les aigües subterrànies constitueixen, en general, un recurs hidràulic
d’innegable importància a Catalunya i molt especialment en aquelles zones
que, per problemes de qualitat o quantitat, les aigües superficials disponibles
o utilitzables són escasses. La zona del meandre vell del Fluvià - on
l’empresa Can Curanta està realitzant unes extraccions d’àrids- pertanyen a
un d’aquests aqüífers d’especial rellevància. El decret 328/1988 per la qual
s’estableixen normes de protecció defineix el Delta dels rius Fluvià i Muga
com a tal. És prou conegut que les activitats extractives poden posar en perill

la mateixa existència del recurs, per efecte d’un descens constant dels
nivells freàtics que en les zones costaneres comporta, freqüentment, un grau
important de salinització i intrusió marina.

3. Alguns aqüífers de l’Alt Empordà tenen una especial singularitat i
protecció degut a que són àrees de recàrrega d’alguns aqüífers. Segons
l’Agència Catalana de l’Aigua la massa d’aigua fluviodeltaic del Fluvià i la
Muga està declarada d’especial protecció com a zona de recàrrega del
Fluvià. En aquest cas també s’inclou la zona del meandre vell on es realitzen
les activitats extractives. És evident que l’alteració de l’equilibri riu-aqüífer pot
afectar negativament a la zona de recàrrega, com a zona d’especial
consideració.

4. L’extracció d’àrids i terres poden alhora incrementar la vulnerabilitat de
les masses d’aigua subterrànies i aqüífers si aquestes afecten la capa
freàtica provocant la vulnerabilitat d’aquestes aigües vers l’entrada de
contaminants, així com la disminució de les reserves d’aigua del sòl, per la
qual cosa pot afectar negativament la qualitat i quantitat de les masses
d’aigua subterrànies.

5.

En els nous escenaris de canvi climàtic -que s’han de considerar en la

planificació de la gestió de l’aigua a Catalunya- han d’extremar el principi de
precaució, doncs la sequera i la disminució de les aigües subterrànies pot
augmentar encara més la intrusió marina i la conseqüent salinització de
pous. Les extractives d’àrids en zones especialment protegides pot accelerar
els efectes negatius i perjudicar cada vegada més un recurs vulnerable,
escàs i alhora bàsic per l’interès general.

FONAMENTS DE DRET
1. Resulta aplicable el que disposa el Decret 171/2014, de 23 de
desembre, d’aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya, encara vigent i no substituït pel nou instrument de planificació i
gestió que es preveu per al període 2016-2021.

2. La importància d’aquest Decret rau en el fet que desenvolupa i desplega
a Catalunya el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que fa als
articles 18, 20 i 21;

i desenvolupa el text refós de la Llei d’aigües estatal

aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, en relació amb el
mandat contingut als articles 40 a 43. També concreta i desenvolupa les
disposicions reglamentàries contingudes al Reglament de la planificació
hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d’octubre, i els articles 4 i
següents del reglament de la planificació hidrològica d’àmbit estatal, aprovat
pel Real decret 907/2007, de 6 de juliol.

L’article 61 d’aquest Decret, disposa:
Article 61. Extracció d’àrids
61.1. L’administració hidràulica no pot autoritzar extraccions d’àrids
per sota del nivell freàtic, tret que, a partir d’una anàlisi específic,
l’impacte global de l’activitat permeti una millora significativa del medi
afectat.
61.2.

En

les

zones

protegides

que

defineix

l’article

8.2.j),

l’Administració de l’aigua ha d’establir una franja de resguard i
protecció dins de la zona no saturada entre la cota de la superfície del
nivell freàtic i la cota de la base de l’extracció. Especialment en les
zones de recàrrega, en funció de la vulnerabilitat del medi,

l’Administració pot arribar a no autoritzar cap extracció d’àrids llevat
de les promogudes per a la salvaguarda de béns i persones.
61.3. A fi de preservar al màxim la morfologia fluvial, es restringeix
l’extracció en lleres a casos molt puntuals, quan sigui la única solució
per resoldre algun problema local d’inundabilitat, o bé en cues
d’embassaments o en zones amb fenòmens d’acreció ocasionats per
causes antròpiques o bé per raons d’utilitat pública de l’extracció,
determinada

de

mutu

acord amb

l’Administració

hidràulica i

l’Administració minera. Pel que fa a les planes d’inundació, s’ha
d’assegurar una distància mínima a la llera per no afectar la
morfodinàmica fluvial ni l’aqüífer. En tot cas, les actuacions han de ser
compatibles amb les figures de protecció ambiental existents en
l’espai fluvial.
Creiem que no es donen els supòsits específics descrits en aquest article
que permetin, per via d’excepció, autoritzar l’extracció d’àrids a la zona, pels
motius següents:
a) No resolen problemes d’inundabilitat local i no s’acredita que l’extracció
d’àrids a la zona sigui “l’única” solució.
b) No

ens trobem

davant

d’una

cua

d’embassament

(no hi ha

embassaments)
c) No ens trobem en una zones amb fenòmens d’acreció ocasionats per
causes antròpiques.
d) No s’acredita la seva utilitat pública determinada de mutu acord amb
l’Administració hidràulica i l’Administració minera.
L’activitat extractiva en aquesta zona, que només podria ser autoritzada en
base a la concurrència dels supòsits taxats esmentats, no es produeix en
aquest cas.
I, els supòsits excepcionals i taxats no poden interpretar-se en sentit ampli,
sinó de manera restrictiva. Altrament s’estaria vulnerant la norma que mena

a l’administració ambiental i hidràulica, a un pronunciament negatiu de
l’autorització d’extracció d’àrids en aquesta zona d’especial protecció.
Per tot l’anterior DEMANEM
1. Que de conformitat amb el que disposa la Llei 20/2009, de 4 de
novembre de prevenció i control ambiental de les activitats, i de conformitat
amb el que disposa l’article 63.3 i 5, es procedeixi a la REVISIÓ de
l’autorització ambiental anticipada, d’ofici, a instància de l’Agència Catalana
de l’Aigua.
2. Altresí es demana que, d’acord amb el que disposa l’article 66 de la Llei
20/2009, amb l’inici de l’expedient de revisió, s’adopti, el CESSAMENT de
l’activitat extractiva, de manera congruent amb els valors ambientals a
protegir i concurrents amb les competències de l’administració hidràulica
catalana, fins que no s’hagi revisat l’autorització ambiental corresponent.
Figueres, 17 de novembre de 2016.

