Consulta pública prèvia sobre un Projecte de decret pel qual es revisa
la determinació i delimitació de zones vulnerables per la contaminació
de nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de
seguiment
1. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de
normes amb rang de llei i reglaments
D'acord amb el que disposa l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de
reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal
web de l'Administració competent, en la qual s'ha de demanar l'opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
2. Qüestions que es sotmeten a la consulta pública prèvia sobre un
Projecte de decret pel qual es revisa la determinació i delimitació de
zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries i el seu programa de seguiment

Problemes que es
pretenen
solucionar amb la
iniciativa

La contaminació de les aigües causada per l’ús
agrícola intensiu o inadequat dels fertilitzants
nitrogenats es manifesta en un augment de la
concentració per nitrats a les aigües superficials i
subterrànies, així com l’eutrofització dels
embassaments, estuaris i aigües litorals. És necessari
prevenir aquesta contaminació per protegir la salut
humana i els ecosistemes, especialment els aquàtics.
Per lluitar contra aquesta contaminació el primer és

actualitzar la determinació i delimitació de les zones
vulnerables aprovada mitjançant el Decret 116/2010,
de 19 de novembre. S’entenen per zones vulnerables
les superfícies territorials l’escorrentia o filtració de les
quals afecti o pugui afectar a la contaminació per
nitrats de les aigües. Aquesta delimitació es realitzarà
mitjançant criteris ambientals relacionats amb la
protecció del domini públic hidràulic.
A les zones vulnerables s’aplicaran programes
d’actuacions amb la finalitat d’eliminar o minimitzar els
efectes dels nitrats sobre les aigües, aquests
programes s’aprovaran per Resolució de l’òrgan
competent en matèria d’agricultura.
També s’aprovarà un programa de seguiment.
Necessitat i
oportunitat
d'aprovar-la

La Directiva 91/676/CEE, relativa a la protecció de les
aigües contra la contaminació produïda per nitrats de
fonts agràries, obliga als Estats Membres a determinar
les zones amb aigües continentals contaminades per
nitrats, a designar-les com a vulnerables i establir-hi
programes d’actuació per prevenir la contaminació
difusa per nitrats que pugui provocar el sector primari.
Aquesta Directiva es va incorporar a l’ordenament
jurídic espanyol mitjançant el Reial Decret 261/1996,
de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la
contaminació produïda pels nitrats procedents de
fonts agràries.
En desenvolupament d’aquest Reial Decret la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar el
Decret 116/2010, de 19 de novembre, de determinació
i delimitació de zones vulnerables per la contaminació

de nitrats procedents de fonts agràries
L’article 4.2 d’aquest Reial Decret 261/1996, de 16 de
febrer, estableix que “Las zonas designades como
vulnerables deberán ser examinadas y, en su caso,
modificadas o ampliadas por los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas, en un plazo adecuado y
como mínimo cada cuatro años, a fin de tenir en cuenta
los cambios o factores que no hubiesen sido previstos en
el momento de su designación”.
Objectius de la
norma

L’objecte de la norma és donar compliment a l’article 4
del Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre
protecció de les aigües contra la contaminació per
nitrats procedents de fonts agràries. Això es concreta
amb:
a) La revisió de la designació de les zones
vulnerables per la contaminació per nitrats
procedents de fonts agràries de les Illes Balears
feta l’any 2010.
b) L’aprovació del programa de seguiment i control
del domini públic hidràulic per les zones
designades vulnerables per la contaminació per
nitrats procedents de fonts agràries.

Possibles
solucions
alternatives
reguladores i no
reguladores

Si s’aprova aquest Decret hi haurà una declaració de
zones vulnerables i un programa de seguiment
actualitzat i adaptat a la realitat actual. Amb
l’aprovació d’aquest projecte de Decret es derogarà el
Decret 116/2010, de 19 de novembre, de determinació
i delimitació de zones vulnerables per la contaminació
de nitrats procedents de fonts agràries i el seu
programa de seguiment (BOIB núm. 170 de 23-11-

2010).
Si no s’aprova aquest nou projecte de Decret hi haurà
un incompliment de l’establert a l’article 4.2 del Reial
Decret 261/1996, de 16 de febrer, i continuarà vigent
el Decret 116/2010, de 19 de novembre.

