Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Cabanelles

Assumpte: petició d’acord plenari de suspensió de la tramitació de noves
llicències d’explotacions ramaderes en el municipi, per a formular una
modificació del planejament urbanístic en el sòl no urbanitzable que incorpori
els usos admesos en funció de l’avaluació ambiental de plans i programes, en
prevenció de la contaminació dels recursos hídrics.

EXPOSO

1- Està en tràmit l’expedient d’autorització per a l’ampliació de l’activitat ramadera
porcina de Can Gummà en sòl no urbanitzable al terme municipal de Cabanelles
(BOP núm.100 de 25 de maig de 2017)
2- El vostre municipi està inclòs en una zona de on les aigües subterrànies són
contaminades o pateixen un gran risc de ser contaminades per nitrats relacionat amb
les dejeccions ramaderes, com a zona vulnerable, d’acord amb el Decret 283/1998, de
21 d'octubre, el Decret 476/2004, de 28 de desembre i per l'Acord de Govern
GOV/128/2009, de 28 de juliol.
3.- El planejament urbanístic vigent per al municipi no ha tingut en compte, amb la
dimensió adient, els riscos futurs que les ampliacions i noves granges, poden suposar
per al medi ambient i per la sostenibilitat dels recursos hídrics. El principi de cautela ha
d’incorporar-se a les determinacions urbanístiques i que regulen, de manera especial
els usos admesos en el sòl no urbanitzable, però creiem que no s’ha aplicat
degudament atesa la persistència temporal de la situació de contaminació de les
aigües del subsòl del municipi (1998-2016) i que no ha estat degudament traslladat al
règim dels usos admesos a la normativa urbanística vigent del municipi, establerta per
al sòl no urbanitzable.
4.- Als efectes d’estudiar la modificació del planejament urbanístic que incorpori
degudament aquests vectors, creiem necessari que l’Ajuntament Ple, adopti un acord,
que, a l’empara de l’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i que
disposa:
Article 73
Suspensió de tramitacions i de llicències
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1. Els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma,
de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes
de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial.
2. L'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga
l'administració competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat 1, en
els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim
urbanístic. L'administració competent també pot acordar les dites mesures en el
cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han
d'ésser explicitats i justificats.
3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els
apartats 1 i 2 s'han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s'han de
referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament. En la informació
pública de l'instrument de planejament urbanístic a què es refereixen les
suspensions acordades, s'ha de donar compliment al que estableix l'article 8.5.a.

I, en conseqüència, que el Ple de l’Ajuntament acordi la suspensió de llicències i
autoritzacions ambientals d’ampliacions i noves granges porcines o susceptibles de
produir dejeccions ramaderes, per tal d’estudiar la modificació del planejament vigent
pel que fa als usos admesos en el sòl no urbanitzable del municipi, per termini d’un
any i quina modificació del planejament pugui comptar amb la exigible i simultània
avaluació ambiental de plans i programes.

5.- A més, cal tenir en compte, entre d’altres aspectes, els següents
a) El que disposa la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE) i que promou la
protecció de totes les aigües (superficials, de transició, marines, zones humides
i subterrànies).
La finalitat de la Directiva és aconseguir un bon estat de l'aigua a través de
mesures hidrològiques, ecològiques, econòmiques i socials. Els aspectes més
destacables són: - Diagnosticar l'Estat ecològic —la salut— de les masses d'aigua
per tal de determinar-ne l'estat ecològic, identificant les pressions, els impactes i
els riscos que les condicionen: diagnòstic. - Acordar com s'aconsegueix millorar la
qualitat de les masses d'aigua i la redacció dels plans de gestió de conca i els
programes de mesures necessaris per assolir els objectius ambientals. - Valorar
en temes econòmics la gestió basada en el principi de recuperació de costos.
L’objectiu és prevenir-ne el deteriorament i millorar l'estat dels ecosistemes
aquàtics i promoure un ús sostenible de l'aigua a través de l'estalvi, la reutilització,
etc. i assegurar la reducció progressiva de la contaminació i evitar noves
agressions ambientals.
Els principis bàsics de la Directiva són:
2

-Principi de no-deteriorament i assoliment del bon estat integral de les masses
d'aigua superficials i subterrànies La necessitat de limitar els usos, els abocaments
o les activitats que afecten el medi hídric, directament o indirectament, depenent
del medi receptor i de la capacitat de suportar els impactes esmentats, i tenint en
compte en cada moment l'estructura i el funcionament dels ecosistemes hídrics
alterats. Per tant, els sistemes aquàtics han de caracteritzar-se i tipificar-se per
ajustar millor el Programa de control i diagnosi, i el model de gestió sobre el
sistema.
-Principi de l'enfocament combinat de la contaminació i gestió integrada del recurs
La Directiva recull els objectius i les finalitats de directives anteriors, i els reuneix
en una visió integradora dels sistemes que s'han d'analitzar, en el nostre cas els
sistemes aquàtics, amb un enfocament combinat, i des d'un punt de vista
ecosistèmic. La limitació en l'ús de l'aigua, els abocaments o les activitats que
poden impactar en els ecosistemes aquàtics es fa a partir d'una anàlisi integrada
del medi que, a més de considerar els elements fisicoquímics adequats per al
manteniment d'una bona qualitat, preveu l'ús dels principals elements naturals que
el conformen (les comunitats biològiques), i la qualitat de l'estructura que el
suporta (l'hàbitat). La unitat (part del sistema hídric) sobre la qual s'elabora la
gestió integrada, el Programa de control i el Programa de mesures per a
l'assoliment o manteniment del bon estat ecològic, s'anomena massa d'aigua.
-Principi de plena recuperació de costos dels serveis relacionats amb l'aigua i l'ús
dels espais aquàtics La nova Directiva introdueix el concepte de plena recuperació
i internalització dels costos, també els ambientals i els del recurs (cost
d'oportunitat), derivats dels serveis relacionats amb l'ús de l'aigua i del
manteniment sostenible del bon estat de salut dels ecosistemes associats. El cost
de l'ús de l'aigua i de l'espai fluvial, de manera sostenible, ha de repercutir sobre el
beneficiari o el titular de l'activitat que genera el cost.

-Principi de participació pública i transparència en les polítiques de l'aigua La
gestió dels recursos i els programes de mesures i de control que s'han d'integrar
dins el nou Pla de gestió (nou Pla hidrològic) per assolir el bon estat ecològic dels
sistemes fluvials, s'han d'elaborar mitjançant la participació i el consens social, a
partir de mecanismes de participació ciutadana, i amb una transparència pública
total.

b) El fet que la demora en l’aprovació del planejament sectorial que reguli la
implantació territorial de les explotacions ramaderes a Catalunya, aspecte
negligit en els pla de conca fluvial de Catalunya, impedeix que cadascun dels
expedients d’autoritzacions ambientals de noves granges o llurs ampliacions,
per separat, pugui substituir la prèvia i exigible avaluació ambiental estratègica,
en base a la qual, i, una vegada avaluada la capacitat de càrrega del territori i
els efectes acumulatius i d’escala, entre d’altres, permeti, a partir d’aquesta
base, l’avaluació ambiental dels corresponents projectes. Si primer no es
parteix de l’avaluació estratègica, exigible amb el pla sectorial que encara no ha
aprovat la Generalitat, l’avaluació de cada projecte, resulta fraudulenta i un
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gran risc en l’avaluació dels efectes futurs per al medi. I aquests efectes no han
estat avaluats al municipi a través del planejament urbanístic, mancança que,
per si sola, motiva la iniciativa que proposem.
c) En aquesta inquietant i persistent situació, les potestats urbanístiques
municipals, que són indefugibles, no poden deixar-se al marge i creiem
necessari que, de manera responsable, l’Ajuntament adopti l’acord que millor
pugui respondre a aquest repte i risc, amb plenes garanties jurídiques i
d’eficàcia, més enllà de les declaracions voluntaristes, atès que està en joc la
progressiva contaminació per nitrats de les aigües subterrànies, no només del
municipi sinó de tota la conca fluvial, i mentre la Generalitat no aprovi el pla
sectorial que està tramitant, però que encara no és eficaç.

Per tot l’exposat DEMANEM
- Que es proposi a l’Ajuntament Ple, l’adopció de l’acord de suspensió de
llicències i autoritzacions ambientals d’ampliacions i noves granges porcines o
susceptibles de produir dejeccions ramaderes, per tal d’estudiar la modificació
del planejament vigent pel que fa als usos admesos en el sòl no urbanitzable
del municipi, pel termini d’un any i quina modificació del planejament pugui
comptar amb la exigible i simultània avaluació ambiental de plans i programes,
d’acord amb la potestat conferida a l’Ajuntament, pel que disposa l’article 73 del
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
- Subsidiàriament, també es planteja que, en el cas que l’Ajuntament no disposi
dels mitjans necessaris per a emprendre la redacció de la modificació del
planejament i la seva avaluació ambiental, pot demanar la col·laboració
corresponent, ja sigui a la Diputació de Girona, ja siguin els serveis del Consell

Comarcal, ja sigui la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
- 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).

Figueres, 29 de maig de 2017
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