ESTAT DE LA QÜESTIÓ:
CONTAMINACIÓ D’AQUÏFERS A L’ALT EMPORDÀ.
Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà hi ha una alta preocupació sobre l’estat dels aqüífers
a la comarca degut a l’increment exponencial de noves granges o ampliacions de les
existents.
Segons el decret de zones vulnerables ( Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del
programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes) a l’Alt Empordà hi ha

34 municipis amb aigües contaminades per excés de nitrats provinents de fonts ramaderes.
Aquesta contaminació es deu a la utilització en excés dels purins que generen infiltracions
al subsòl que provoquen problemes de contaminació greus per nitrats a les reserves
d'aigua subterrània, als aqüífers.
Aquest decret té com a finalitat (teòrica) prevenir i reduir la contaminació de les aigües per
nitrats i regular els procediments per garantir la correcta gestió de les dejeccions
ramaderes i dels fertilitzants nitrogenats en tot l'àmbit de Catalunya.
A la pràctica i al llarg dels anys no s’ha detectat cap millora significativa; ans al contrari, la
IAEDEN preveu un increment de les zones contaminades a mig termini degut a que el
número de noves explotacions porcines o ampliacions no para de créixer. Per aquesta raó,
l’entitat planteja una moratòria temporal de noves autoritzacions fins que la contaminació
dels aqüífers no hagi revertit de manera significativa.
Cal tenir en compte que hi ha molts altres municipis amb aqüífers contaminats i que no
estan recollits en el Decret.
L’administració pública té el coneixement de l’abast de la contaminació i alhora autoritza o
no l’ampliació o obertura de noves granges a la comarca.
En el següent gràfic, us mostrem l’evolució de places de porcí a la comarca segons dades
oficials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya.

Però alhora cal afegir-hi les tramitacions dels darrers anys que la IAEDEN-Salvem
l’Empordà ha pogut cercar. En alguns casos, si hi ha plataforma local activa, hem pogut
incidir mitjançant la plataforma Salvem l’Empordà de Purins. Sempre que s’ha lluitat per un
cas amb l’ajuda d’advocats s’ha guanyat. Sempre es detecten irregularitats en la tramitació
que l’administració pública no ha detectat (permissivitat?) Aquests casos serien: Palau de
Santa Eulàlia, Bàscara, Rabós,..
Alhora es va enviar una moció als ajuntaments per tal de sotasignar-la i en el següent
plànol es mostren els ajuntaments que l’han aprovada.

Si accediu al mapa des de la pàgina web de la IAEDEN, es
pot consultar, per cadascun dels projectes, la tramitació que
s’ha pogut detectar.
https://iaeden.cat/salvemlempordadepurins/

