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RESUM

L'alt grau de contaminacio de les aigues que es pateix a Catalunya, i en altres indrets

d'Espanya, to una de les seves causes principals en 1'existencia d'unes lleis inadequades i insu-

ficients, que no resolen el financament del sanejament i que no permeten planificar les actua-

cions, i corn a consequencia es produeix una assignacio inadequada dels recursos economics

de la societat. Per efecte de I'aplicacio d'aquestes lleis, horn ha arribat a modificar el prin-

cipi generalment acceptat de «qui contamina paga», transformant-ho a la practica en aqui

depura paga>>.

La Llei 5/1981, del Parlament de Catalunya, omple el buit existent en la legislacio de
l'Administracio Central de 1'Estat Espanyol sobre la contaminacio de les aigues, facilitant els
instruments necessaris per a assegurar el financament de les actuacions de sanejament i Hut
planificacio amb criteris d'equitat, solidaritat, millora progressiva i rendibilitat, tot promo-
vent la redaccio del Pla de Sanejament Global de Catalunya i els Plans Zonals.

La nova legislacio segueix les pautes d'altres similars que estan donant bons resultats
en diversos paisos europeus i horn to 1'esperanca que aquests bons resultats seran obtinguts

tambe a Catalunya.

1. Introduccio

Abans d'entrar en el terra central de la conferencia vull fer ones conside-
racions generals sobre la contaminacio que, encara que inicialment sembla que
siguin lluny de la planificacio de sanejament, considero que tenen una gran im-
portancia i que amb facilitat oblidem els tecnics, tot demanant disculpes per
1'elemental dels conceptes que exposo, que, sens dubte, son coneguts de tots
vostes.

1.1.1. L'aigua base de la vida

No hi ha vida sense aigua . L'aigua es un be precios, indispensable en totes
les activitats humanes. L'aigua constitueix un patrimoni coma i el seu valor
ha d'esser conegut per tots (Carta Europea de 1'Aigua 1 i X).

[Butll. Soc. Cat. Cicn.l, Vol. VII, Num. 2, 1986



206 11 . SUAREZ NOVOA

1.1.2. Quc es 1'aigua?

Quimicament parlant , Paigua es H-O, dues molecules d'hidrogen i una d'oxi-

gen enllacades ; pero , encara que es parli d'aigua quimicament pura, aixo no es

ben cert, ja que a Paigua hi ha unes associacions de molecules elementals molt

complexes.

L'aigua, en la natura, es mou en 1'anomenat << cicle hidrologic ». Aproxima-

dament dues terceres parts de la superficie de la terra es aigua, el 97 % de

Paigua es continguda en els oceans i mars, 2,25 % es confinada en forma de gel

a les zones polars i glaciars, i ] a resta, 0,75 %, correspon fonamentalment als

Ilacs, rius i aquifers subterranis . Una part quantitativament insignificant es troba

en 1'atmosfera en forma de vapor d'aigua.

L'aigua existent en 1'atmosfera es precipita d'una manera solida o liquida,

i una part Ilisca superficialment pel terreny fins que arriba als rius, i una altra

s'infiltra en el terreny , alimenta els aquifers subterranis i torna a sortir als rius,

llacs o mars , o es captada per les arrels de les plantes i s'incorpora als vegetals

o resta retinguda pel propi terreny . Principalment en els oceans i mars Paigua

s'evapora i passa a l'atmosfera , la qual, pels fenomens atmosferics , fa que es

distribueixi per tot el planeta precipitant - se i comencant de nou el cicle.

Les aigues naturals, en esser en contacte amb els diferents elements (aire,

superficie de la terra , vegetacio , subsol, etc .), incorporen una part d 'aquests per

dissolucio o arrossegament , i per aquesta rao es troben en la natura aigues molt

diferents fisicament , quimica i biologica , i fins i tot aigues que no son aptes per

a certs usos humans, la qual cosa no vol dir que siguin aigues contaminades.

Les masses d'aigua existents en el planeta son el medi natural en el qual

viuen infinitat d'essers vius dependents intimament els uns dels altres per a

llur existencia , alhora que les caracteristiques de les aigues naturals determina

el tipus d'essers que les habiten.

Una comunitat, un conjunt d'organismes que viuen en una area determi-

nada desenvolupant Burs activitats en un ambient concret, constitueix un eco-

sistema. Podem dir que un llac, un mar, un bosc o un riu son ecosistemes. Un riu

es un ecosistema constituit per un conjunt de factors ambientals : la llum del

sol que rep , Paigua ( amb una certa temperatura i contingut de substancies qui-

miques ), el fang i les pedres de la Hera , etc. En el riu viu una comunitat d'essers

amb unes caracteristiques molt diverses . Hi ha des d ' essers microscopics (fito-

plancton , zooplancton, bacteris ) fins als peixos, mamifers , reptils i ocells aquatics.

Els rius, naturalment , reben quantitats mes o menys importants de substancies

organiques procedents dels excrements dels animals , fulles d'arbres , humus dels

boscos, testes de vegetals i animals morts , que son imprescindibles per al mante-

niment natural de 1'ecosistema i que s ' incorporen a la cadena trofica, amb que

les aigues es mantenen amb un contingut controlat d'aquelles materies.

Sense la intervcncio de 1'home , els ecosistemes pateixen desastres ecologics
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naturals, amb mortaldat de peixos, etc., provocades per sequeres prolongades,
pluges molt intenses, etc., de tal manera que l'ecosistema no conte sempre la
mateixa comunitat.

1.1.3. L'accio de 1'home, la contaminacio

De sempre, 1'home ha estat relacionat amb les aigues i ha incidit com un

factor mes en els ecosistemes. Molts anys enrera 1'acci6 de 1'home sobre els eco-

sisternes aquatics no era diferent de la d'altres animals similars. La concentracio

humana en nuclis cada vegada mes grans, el desenvolupament tecnologic que va

provocar la produccio en massa de bens, el descobriment de nous productes uti-

litzats en totes les activitats (agricultura, industria, usos domestics), el creixe-

ment de la poblacio sobre el planeta, els efectes indirectes que sobre les aigues

naturals to 1'acci6 de 1'home sobre la vegetacio, l'atmosfera, la temperatura, etc.,

ha provocat un desequilibri dels ecosistemes que constitueix la contaminacio.
Els mecanismes naturals d'equilibri son incapacos de contrarestar 1'acci6 de

1'home.

L'home s'ha convertit en un esser massa fort, i les seves accions unicament

poden esser controlades per ell mateix. L'home es 1'arbitre de la natura.

Hem comentat abans que certes quantitats de materia organica procedents
d'elements naturals son necessaries per a 1'equilibri dels ecosistemes. Una part
important de la contaminacio generada per I'activitat humana es de tipus organic,
degradable biologicament, i fins a uns cents limits pot esser absorbida pels ecosis-
temes sense provocar desequilibris importants. Es el que horn coneix amb el
nom d'autodepuracio.

Les reserves naturals d'aigua dolca son explotades d'una manera intensiva
per a tots els usos: domestics, regatges, produccio d'energia, refrigeracio, usos
industrials, etc., canviant el regim dels rius mitjancant obres de regulacio, explo-
tant aquifers subterranis, etc., i en zones cada vegada mes extenses del planeta
horn esta arribant a 1'esgotament. Hi ha usos consumptius de l'aigua (corn per
exemple els regatges), aquells en els quals les aigues una vegada utilitzades no
retornen at circuit natural, i usos no consumptius (com els domestics i un per-
centatge molt important dels industrials), en que la quasi totalitat de les aigues
retornen una vegada utilitzadcs. En molts usos l'aigua es utilitzada corn un
mecanisme d'evacuacio de certes substancies que la contaminen, essent els rius

autentics conductes de deixalles (eliminacio de calor, rentatge de productes i
installacions, eliminacio de residus domestics, eliminacio de banys usats, exce-
dents de productes de reaccio, etc.) que es transformen en autentiques clavegue-
res a eel obert.

La contaminacio de les aigues fa que es degradi la qualitat de les reserves

naturals de tal manera que, a part de l'impacte ecologic, horn destrueix els re-
cursos per a usos posteriors, agreujant mes la manca d'aigua.
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L'aigua es un recurs natural que era considerat fins fa poc, i encara hi ha la
tendencia a considerar - la, un be lliure , com faire, i aquesta concepcio implica
que podia esser utilitzada sense limitacio a un cost practicament nul. La situacio
actual d ' escassetat l'ha transformada en un recurs natural escas , en un recurs
que to un preu cada dia mes alt. Actualment es imprescindible d'afegir als costos
tradicionals de l'aigua ( captacio , acondicionament , transport i distribucio) els
necessaris per a tornar -la al medi receptor en conditions adequades . Logicament,
cada medi receptor imposa unes conditions de qualitat diferents ( aixi, no es el
mateix abocar quelcom a un riu poc cabalos que abocar -ho al mar).

1.1.4. Resum dels efectes negatius de la contaminacio de les aigues

Com a resum dels efectes negatius de la contaminacio de les aigues , esmen-

tarem els seguents:

a) Modificacio i, en casos extrems, destruccio dels ecosistemes naturals,

amb perdua de la riquesa piscicola i de la capacitat d'autodepuracio.

b) Destruccio dels recursos hidraulics que per una qualitat inadequada no
poden esser utilitzats.

c) Riscs per a la salut.

d) Increment dels costos de tractament d'aigua abans d'utilitzar-la.

e) Danys provocats a installations per incrustacions , corrosions, etc.

f) Destruccio de zones d 'esbargiment.

1.2. Estat de contaminacio de les aigues a Catalunya

En el <<Pla de Sanejament de Catalunya >>, elaborat per la Generalitat de

Catalunya 1'any 1982, hom exposa la situacio actual de les aigues en les diferents

zones, tot analitzant la problematica concreta en cada una d'aquestes zones.

En general , hom pot dir que a Catalunya hi ha un grau de contaminacio que,

sense esser alarmant , es preocupant , i que cal prendre mesures per a solucio-

nar-lo . L'estat de contaminacio es reflex dels desequilibris territorials existents,

car son mes contaminades les aigues en les zones de major concentracio urbana

i industrial.

A continuacio fem un resum de 1'estat de contaminacio existent en cada zona,

tot analitzant la situacio referent a les <<aigiies superficials >>, « aigues subterra-

nies>> i «aigues costaneres>>.

1.2.1. Aigiies superficials continentals

La situacio dels rius de Catalunya es molt diversa pel que fa a contaminacio,

influenciada pel regim ( de tipus pirenaic o mediterrani ) i per l ' heterogeneitat
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dels nuclis urbans i industrials assentats en llurs conques . La contaminacio d'ori-

gen huma suposa la contribucio majoritaria quant a la quantitat d'aigua abocada,

pero la contaminacio industrial es important tant per la uquantitat » de conta-

minacio generada com pels tipus de productes que componen aquesta conta-

minacio i que, en un elevat percentatge, arriba als rius a traves de les xarxes

urbanes de clavegueram. Tenen tambe importancia els efectes provocats pels

abocaments solids en els marges dels rius , els residus miners, les escorrialles de

les aigues de regs i els abocaments d'installacions ramaderes.

1.2.1.1. Zona 1. Conques dels rius Muga i Fluvia

No hi ha un problema greu de contaminacio . Unicament existeixen proble-
mes puntuals en zones molt concretes com les influenciades directament pels
desguassos de la Jonquera i Peralada.

Les depuradores mes importants de la zona son les d'Olot i Figueres i, a la
costa, les de la Costa Brava.

1.2.1.2. Zona 2. Alt Ter

Des del seu naixement fins a la confluencia amb el riu Gurri, el Ter to un

estat de contaminacio tolerable . El problema mes greu d ' aquesta zona el pro-

voca l'abocament de Vic, amb una incidencia majoritaria dels abocaments indus-

trials, que afecta directament els embassaments de Sau i Susqueda, bo i provo-

cant un alt grau d ' eutrofitzacio de les aigues embassades i incidint directament

sobre l'abastament d'una poblacio molt nombrosa ( les aigues dels embassaments

de Sau i Susqueda son utilitzades per a 1'abastament de Girona , Barcelona i

moltes altres poblacions).

1.2.1.3. Zona 3. Baix Ter

Les aigues del Ter ja entren en aquesta zona en unes condicions deficients

per la manca d'oxigen en els embassaments per be que la llarga permanencia en

els embassaments I'ha depurada molt eficacment . Abans d'arribar a Girona, la

qualitat de les aigues es recupera , i aigues avall de Girona pateixen una impor-

tant degradacio a causa dels abocaments urbans i industrials de Girona i Sarria

de Ter. Altres abocaments importants d'aquesta zona son els de Banyoles i la

Bisbal, que afecten greument els rius Terri i Daro.

1.2.1.4. Zona 4. Tordera

El tram mes degradat es el compres entre Sant Celoni i la confluencia amb

la riera de Vallgorguina, a causa, fonamentalment, de l'abocament de Sant Ce-
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loni i d'importants industries. En el tram final del riu hi ha una certa recupe-
raci6 de les aigiies per efecte de 1'autodepuraci6.

Al llarg del riu hi ha una important concentracio industrial que produeix
una contaminacio de tipus principalment organic. Moltes de les industries dis-
posen de plantes depuradores d'aigues residuals.

1.2.1.5. Zona 5. Conques del Llobregat i Besos

En aquesta zona s'assenta el 75 % de la poblacio de Catalunya , amb un alt
gran d'industrialitzacio . Es la zona que to mes contaminacio.

1.2.1.5.1. Conca del Besos

El riu Besos, en el seu tram final, to un alt grau de contaminacio i pot esser
considerat una claveguera a cel obert. Aquestes aigues no serveixen per a cap us
i afecten d'una manera important la costa. Els afluents del Besos, especialment
el riu Ripoll, tenen tambe alts graus de contaminacio.

1.2.1.5.2. Conca del Llobregat

La qualitat de les aigues del riu Llobregat es afectada pels abocaments salins
de les explotacions mineres de la conca potassica, que provoquen uns alts con-
tinguts de sals, molt superiors als recomanats per l'Organitzacio Mundial de
la Salut per al consum huma. Rep els abocaments d'importants poblacions i
industries, com Manresa i Martorell; to una especial importancia 1'abocament
d'Igualada, que degrada de tal manera la qualitat de les aigues de 1'Anoia que,
amb l'objecte de preservar la captacio d'aigues per a Barcelona, es desviat jun-
tament amb la riera de Rubi, que rep els abocaments de Terrassa i Rubi, fins
passat Sant Joan Despi, aigues avail de I'esmentada captacio. Es un cas tipic
de destruccio de recursos hidraulics a causa de llur qualitat inadequada.

1.2.1.6. Zona 6. Conques del Gaia i del Francoli

Ei riu Gaia no to problemes importants de contaminacio.
En el riu Francoli els problemes mes importants de contaminacio son a la

Riba (deguts principalment a les industries papereres existents), Valls i Cons-
tant(.

El problema mes important de la zona es la manca d'aigua.

1.2.1.7. Zona 7. Litoral de Tarragona

Hi ha una important concentracio industrial que no crea problemes de con-
taminacio a les aigues continentals pel fet que 1'abocament es realitza al mar
mitjancant emissaris submarins.
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La poblacio de Reus disposa d'una depuradora d'aigues residuals.

Igual que en la Zona 6, el problema mes important es la manca d'aigua.

1.2.1.8. Zones 8, 9i 10. Conques de la Garona, la Noguera Ribagorcana

i la Noguera Pallaresa

No hi ha problemes de contaminacio. Les aigues son de molt bona qualitat.

1.2.1.9. Zona 11. Alt Segre

Hi ha problemes locals de contaminacio provocats pels abocaments d'An-
dorra, Puigcerda, la Seu d'Urgell, Oliana i Ponts. L'autodepuracio del riu fa

que a l'altura de Ponts les aigues siguin de bona qualitat.

1.2.1.10. Zona 12. Baix Segre

Les aigues del Segre son de molt bona qualitat fins a Balaguer, on, a mes de

la derivacio de la major part del cabal per als canals de reg i hidroelectrics, es

degrada per abocaments domestics i industrials, malgrat que les industries mes

importants disposen de depuradores.

Aigues avall de Lleida s'agrcugen els problemes de qualitat de les aigues

ja que les aigues residuals, d'origen domestic fonamentalment, no tenen practi-

cament dilucio a causa dels escassos cabals circulants. La major part dels aboca-

ments industrials son evacuats pci canal hidroelectric de Seros.

1.2.1.11. Zona 13. Conca de l'Ebre

No hi ha problemes greus de contaminacio. Les aigues tenen una qualitat

acceptable.

1.2.2. Aigues subterranies

Sense entrar en l'analisi de la situacio de cada aquifer, que seria massa extens

per al present treball, intentarem exposar els mecanismes de contaminacio mes

usuals i els aquifers mes importants afectats, remetent-los al Pla de Sanejament

de Catalunya per a mes details.

1.2.2.1. Infiltracio d'aigues supcrficials contaminades. Aquifers alluvials del Ter,

Tordera, Besos, Llobregat, etc.

1.2.2.2. Intrusio d'aigua de mar per bombaments excessius o mal programats,

en les zones costaneres principalment de Barcelona i Tarragona.
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1.2.2.3. Entrada d'aigua de mala qualitat procedent d'aquffers naturalment sali-
nitzats a traves de pous mal constructs o mal emplacats. Aquifers de la
Depressio Central Catalana, deltes dels rius Fluvia, Muga, Ter, Ebre, etc.

1.2.2.4. Introduccio en l'aqucfer d'abocaments industrials o urbans mitjancant
pous d'injeccio, fosses septiques, etc. (Poligons industrials i urbanit-
zacions.)

1.2.2.5. Infiltracio en les zones de reg d'aigues contaminades per pesticides,
adobs, etc. Aquifers del Camp de Tarragona, Maresme, Segria, etc.

1.2.2.6. Concentracio de sals pels rentatges del sol per la recirculacio de 1'aigua
de reg. Aquifers del Maresme, delta del Llobregat, regadius del Se-
gre, etc.

1.2.2.7. Entrada als aquifers de productes contaminants per rentatge de pro-
ductes solids, urbans o miners acumulats en els abocadors. Aquifers
de la Conca Potassica Catalana, Garraf, etc.

1.2.2.8. Infiltracio de productes contaminants per perdues de diposits o de
canonades de conduccio. Poligons industrials de Tarragona, Pla de
Barcelona, etc.

1.2.2.9. Entrada en l'aquifer de llims i argiles que dismueixen la seva permea-
bilitat i la infiltracio de les aigues superficials que circulen per la Hera.
La causa pot esser, entre d'altres, 1'abocament de rentatges d'arids i
la remocio de la llera per augmentar la infiltracio.

1.2.3. Aigues costaneres

1.2.3.1. Costa Brava

Constitucda per la zona costanera nord de Catalunya des de Blanes fins a la
frontera francesa, to un us eminentment turistic amb una important infrastruc-
tura de sanejament que proporciona una bona qualitat a les aigues. Compren la
zona litoral de les Zones 1, 3 i part de la 4.

Es presenten problemes locals de contaminacio a Blanes i a la desembo-

cadura del riu Ter.

1.2.3.2. Zona 4

Al sud de la desembocadura del riu Tordera hi ha una contaminacio rela-
tivament important creada per les mateixes aigues del riu que son arrossegades
preferentment vers el sud i les poblacions assentades en el litoral, cap de les
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quals no disposa de planta depuradora ( pero si , en canvi, d ' emissaris subma-

rins).

L'fis d'aquesta zona costanera es fonamentalment turistic.

1.2.3.3. Zona 5

Dins aquesta zona, la part mes contarninada es la propera a Barcelona, que
es troba afectada pets abocaments de la ciutat (part dels quals son depurats a
les plantes del Bogatell i del BesOs) i la desembocadura dels rius Llobregat i Besos.
Malgrat aquesta situacio, les platges podcn esser utilitzades per at bany, per be
que, logicament , cal millorar la seva situacio.

La solucio de la contaminacio exigira accions en els abocaments directes al
mar, part dels quals ja estan en marxa, com son la depuradora de Gava-Viladecans
i la concentracio i depuracio de les aigues de Sant Adria del Besos, Badalona i
Montgat a la Planta del Besos , i la millora de qualitat dels rius Llobregat i Besos.

La part sud de la Zona 5 to unes condicions acceptables, amb emissaris a
Sitges i Vilanova i planta depuradora d'aig6cs residuals a Cubelles.

1.2.3.4. Zones 6 i 7

Entre Cunit i Tarragona la qualitat de les aigues es acceptable, pero hi son
necessaries accions puntuals.

Les aigues de la badia de Tarragona tenen una qualitat molt variable i en
general deficient provocada fonamentalment pets abocaments industrials (que son
efectuats mitjancant emissaris ), el transit de vaixells i els abocaments de Tarra-
gona i el riu Francoli.

Des del cap de Salou fins a l'Ametlla la qualitat de les aigues es acceptable
o molt bona.

1.2.3.5. Zona 13. Delta de 1'Ebre

Es una de les poques zones a Catalunya dc cultius marins. Les aigues en
general son de bona qualitat.

1.3. Diverses causes que han provocat l'alt grau de contaminacio

Les causes de l'estat actual de contaminacio cal buscar-les en una barreja
de condicionants economics, socials , legals, administratius , i com a resultat de
tots ells , politics.

La sequencia natural amb la qual hom ha arribat a un alt grau de contamina-
cio en la majoria dels paisos desenvolupats es la seguent : Hom parteix d'una
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societat poc desenvolupada amb un medi ambient no contaminat. El desenvolupa-
ment economic i social es el principal objectiu d'aquesta societat que, alhora que
progressa, va generant la contaminacio. L'aparicio de la contaminacio es va pre-
sentant com un problema cada dia mes acuitant que es va posposant perque la
seva solucio requereix l'aplicacio d'importants mitjans economics que la societat
encara prefereix de destinar a altres finalitats. Els greus danys i rises provocats
per la contaminacio van creant un estat d'opinio en la societat, la qual, en un
moment donat, decideix de fer front al problema, la qual cosa implica destinar
els mitjans economics necessaris per a aquesta finalitat.

Els problemes de contaminacio son comuns a una determinada societat que
genera i pateix la contaminacio, i la solucio del problema s'ha de fer conjunta-
ment, essent competencia de l'administracio la fixacio dels limits d'abocament,
1'execuci6 de les infrastructures comunitaries i l'exigencia del compliment de
la normativa. Les solucions han d'esser abordades globalment dins cada area
concreta, essent en molts casos les arees d'actuacio competencia de diversos
palsos. Per exemple, no to sentit que pretenguem de resoldre el problema de
la contaminacio del mar Mediterrani pel nostre compte per tal com, encara que
nosaltres eliminessim totalment la carrega contaminant abocada, unicament so-
lucionariem una petita part del problema. En canvi, la contaminacio d'un petit
torrent podria esser solucionada amb una unica actuacio d'un contaminador con-

cret.

Quan una societat decideix de solucionar el problema de la contaminacio

s'enfronta amb el problema filosofic de qui ha de pagar els costos que aixo im-

plica. Sobre la distribucio de les carregues economiques hi ha teories per a tots
els gustos, variant entre els extrems de <<que pagui el qui contamina>>, fins a dir
<<que pagui tota la societat>>. En la practica, en tots els paisos hom adopta una
postura intermedia, decantada mes cap a un extrem o 1'altre en funcio de les

tendencies politiques de cada societat. En les societats d'economia de mercat

la tendencia es que el qui contamina paga, i en les d'economia dirigida que pagui

tota la societat.

El sistema de <<qui contamina paga>>, en una economia de mercat, te, entre

altres, els avantatges segiients:

- Estimula 1'estalvi d'aigua.

- Estimula la utilitzacio de processos de fabricacio poc contaminants.

- Horn busca la maxima rendibilitat evitant de llencar productes que, a

mes de llur valor economic, son contaminants.

Corn un reflex de la voluntat de la societat i causa directa i visible de 1'estat
de contaminacio hi ha la legislacio existent.
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1.4. Insuficiencia de la legislacio existent

A Espanya les competencies sobre les aigiies estan repartides entre diversos

ministeris, i hi ha una legislacio profusa que tracta les questions hidrauliques des

de diferents angles. Les competencies sobre la qualitat de les aigues continentals

superficials corresponen al Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme, que les
exerceix a traves de les Comissaries d'Aigues, aplicant corn a norma basica el
Reglamento de Policia de Aguas y sus Cauces del 14 de novembre de 1958 que
desenvolupa la Llei d'Aigues, regula els mitjans adcquats i tipifica les infraccions,
tot imposant les necessaries sancions a fi d'evitar tots els abusos i els perjudicis

que per als interessos publics i els legitims interessos privats puguin derivar-se
del seu incompliment. Aquest reglament ha estat completat i actualitzat amb
disposicions posteriors, entre les quals cal destacar I'Ordre del Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo del 14 d'abril de 1980 pel fet que representa un
cert canvi en I'enfocament de la lluita contra la contaminacio.

Fa molts anys que els responsables de 1'administraci6 d'aigues, encarregats
d'aplicar la legislacio, solliciten la modificacio de les Ileis vigents, adaptant-les
a les circumstancies actuals; pero, per diferents raons, aquesta modificacio no
ha cstat feta.

Entre els defectes existents en la legislacio actual esmentarem el seguents:
a) Es una legislacio de tipus repressiu, que solament permet dues alterna-

tives: o be horn compleix les normes des del moment que han estat publicades,
realitzant les obres de sanejament, o be horn es fora de la llei i el contaminador es
objecte de sancions que, desgraciadament, van a parar a les arques d'Hisenda i
no directament a la solucio de problemes de contaminacio. Amb aquests tipus de
legislacio horn ha aconseguit de collocar fora de la llei quasi la totalitat de la
societat, creant una conciencia generalitzada de <<passotisme>> i un desarmament
de l'administracid davant 1'alt grau d'incompliment.

b) Horn tracta individualment els contaminadors, amb independcncia de
les caracteristiques particulars que hi concorren. En teoria, i frequentment en
la practica, a un contaminador que aboca les seves aigues a una xarxa de clave-
gueram municipal horn li exigeix que compleixi les condicions d'abocament fixa-
des en les normes, tot i sabent que aquesta mesura no soluciona cap problema
i que la solucio correcta consisteix en la depuracio conjunta de totes les aigues
residuals. D'altra banda, l'existencia de tants contaminants, juntament amb els
pocs medis de que disposa 1'administraci6, fa que no siguin considerate tothorn
d'igual mancra, amb que horn crea un gran nombre de greuges comparatius.
La consideracid individualitzada dels contaminadors tendeix a excloure les solu-
tions de depuracio conjunta de les aigues residuals i provoca una ineficient uti-
litzacio dels recursos economics.

c) Manca de mecanismes de pressid davant els Ajuntaments. La depuracio
de les aigues residuals es una competencia municipal, i existeix la possibilitat
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que els ajuntaments obtinguin subvencions de diferents organismes per a l'exe-
cucio de les obres. El fet d'esser els ajuntaments els responsables de la depu-
racio de les aigues provoca que les actuacions de sanejament siguin, en certa
manera, planificades per ells, i que hom observi la contaminacio des d'una pers-
pectiva local que en moltes ocasions no coincideix amb les prioritats reals de
la zona. Una situacio que s'ha produit amb massa frequencia es la construccio
de les plantes depuradores i llur abandonament un cop construides. El fet to la
seva justificacio en els alts costos que representa 1'explotaci6 de les plantes depu-
radores, que repercuteixen directament en els veins que generen la contamina-
cio, que no es beneficien directament del funcionament de les installations i que,

a mes, son els units que paguen pel fet de depurar, i observen que llur esforc es
inutil perque els problemes de contaminacio tampoc no es solucionen.

Quan 1'ajuntament no pren la iniciativa de depurar les aigues municipals,
l'administracio de l'Estat no disposa de mecanismes coactius que l'obliguin,
amb la conclusio que, encara que hom aconseguis la depuracio de la resta de
les aigues de la conca (industries), les aigues continuarien essent contaminades.

2. La llei 511981, de 4 de juny, del Parlament de Catalunya

He dit que una causa, potser la mes important, de 1'estat de la contamina-
cio es l'existencia d'una legislacio inadequada i que es motivada per causes poli-
tiques. La societat en el seu conjunt no esta suficientment motivada per a destinar
els recursos economics necessaris per a solucionar el problema de la contami-
nacio de les aigues.

Amb el restabliment de les autonomies cada nacionalitat fixa el seu propi
ordre de prioritats, i a Catalunya va quedar molt clar que si que hi havia una
conscienciacio pel problema de la contaminacio de les aigues, puix que una de

les primeres lleis aprovades pel Parlament de Catalunya fou la 5/1981, de 4 de
juny, <<sobre desenvolupament legislatiu en materia d'evacuacio i tractament
d'aigues residuals>>. Aquesta Ilei fou aprovada amb el suport de la quasi tota-
litat de les forces politiques, la qual cosa significa que era una aspiracio de tots
els sectors socials de Catalunya.

La Llei 5/1981 es basicament una llei de financament i planificacio de les
actuacions de sanejament necessaries per a resoldre la contaminacio de les aigues,

i omple un important buit existent en la legislacio anterior vigent. Es una llei
similar en molts aspectes a les modernes legislations que s'estan aplicant amb

exit a palsos europeus, adaptada a les caracteristiques locals.
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2.1. Principis en els quals es basa

La Llei 5/1981 es basa en els principis segiients:

a) D'equitat: Tota persona fisica o jurfdica ha de pagar en funcio de la

carrega contaminant que genera. Aixo afecta la poblacio, la industria, i, en el

seu cas, 1'agricultura i la ramaderia, es a dir, tots en la part que ens correspon.

b) De solidaritat: La recaptacio efectuada dins un ambit territorial ha d'es-

ser invertida dins el mateix ambit territorial de manera que produeixi major

benefici. Aixo significa que 1'import recaptat sera invertit on ho aconselli la pla-

nificacio, dins la conca. No es tracta de depurar cls abocaments d'una poblacio,

sing de millorar la qualitat d'una conca hidrografica.

c) De millora progressiva: Els objectius fixats de millora de la qualitat han

d'estar d'acord amb les disponibilitats economiques i ban de conduit per etapes

successives a aconseguir la qualitat desitjada, tot donant uns terminis suficients

per a 1'acomodaci6 a les exigencies de ]a ]lei, de manera que no representi una

carrega insuportable per a les industries ni per als ciutadans.

d) De rendibilitat: Es una premissa inexcusable que els objectius fixats si-

guin consignats amb la maxima rendibilitat, aplicant la millor tecnologia dis-

ponible en cada moment i buscant la solucio mes economica. Aixo comporta

una planificacio per un organisme unic, amb autoritat suficient per a planificar

la dcpuracio conjunta de les aigues de diferents nuclis i industries, sense l'obs-

tacle de la divisio territorial en municipis, buscant les economies d'escala i esta-

blint les prioritats en 1'execuci6 de les obres en funcio del benefici que reporten

a la comunitat.

2.2. Caracteristiques de la llei 5/1981

La Llei 5/1981 to per objecte de garantir una actuacio coordinada i cficac

en materia d'obres i servei d'evacuacio i tractament de les aigues residuals en

el territori de Catalunya, incloent el seu financament.

La coordinacio es aconseguida en atribuir les funcions de planificacio a la

Gcneralitat, amb 1'informe previ de la junta de Sanejament, sense excloure 1'ac-

ci6 municipal o d'altres administracions que pollen i han de continuar actuant

en el desenvolupament de la planificacio general cstablcrta dins llurs ambits res-

pectius.

Horn no crea nous organismes per a 1'execuci6 de les obres o prestacio dels

serveis, i aquestes funcions son encarregades als existents abans de la llei, que

son considerats suficients, proporcionant-los els recursos economics necessaris.

Son atorgats a 1'administraci6 els mecanismes per a l'obtencio dels recursos

economics necessaris per al financament de les obres i dels serveis. El planteja-

ment del financament es dut a terme completant el cicle d'aigua; es a dir que,

al pagament per captacio i distribucio d'aigua que hom duu a terme actualment
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a traves de la tarifa d'abastament , cal afegir el pagament per evacuacio , depura-
cio i abocament de les aigues residuals , mitjancant l'increment de tarifa o canon
que promou la nova Ilei. El pagament per aquest segon concepte ( evacuacio i
eliminacio ) es funcio de la carrega contaminant abocada - qui mes contamina,
mes paga -, i hom estableix primes que disminueixen les quantitate a pagar en
funcio del tipus de depuracio i el seu rendiment.

La implantacio del regim economico-financer previst per ]a Ilei, que ha de
cobrir 1'execuci6 de les installacions i ilur explotacio, es justificada per un Pla
que ha d'esser aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat i la seva aplicacio es
limita a un ambit territorial determinat, dins el qual tots els municipis actuen soli-
dariament per a portar-lo a la practica i posar en explotacio la totalitat del Pla.

Les actuacions de Sanejament que seran financades amb carrec als recursos
economics obtinguts per aplicacio d'aquesta llei son 1'evacuaci6 i el tractament
de les aigues residuals, aixo es, la recollida i conduccio en alta des del final de
les xarxes de clavegueram fins a les plantes de tractament , les plantes de tracta-
ment, 1 ' eliminaci6 dels fangs produIts, 1'explotaci6 i el manteniment de les ins-
tallacions i altres actuacions que siguin necessaries per a llur execucio , com ara
la redaccio de plans i projectes, els serveis tecnics i administratius necessaris,
etc. Seran financables tambe amb carrec a aquests recursos les obligacions eco-
nomiques pendents i les despeses d'explotacio i manteniment d'installacions exis-
tents del tipus de les referides.

En resten excloses les actuacions en xarxes de clavegueram internes dels nu-
clis urbans i 1'evacuaci6 de les aigues pluvials.

La llei obliga les entitats fornidores d'aigua, ja siguin entitats publiques o
privades, a cobrar i liquidar a 1'administraci6 l'increment de tarifa de saneja-
ment, que ha d'esser inclosa d'una manera diferenciada en la factura de forni-
ments d'aigua.

La Generalitat de Catalunya atribueix els recursos obtinguts a 1'6rgan en-
carregat de 1'execuci6 de les obres o la prestacio dels serveis , que pot esser
la mateixa Generalitat o be Ajuntaments, Consorcis, Confederacio, Mancomu-
nitats, etc.

El periode d'aplicacio del regim economico-financer previst en aquesta llei
ha d'esser fixat amb I 'extensio necessaria per tal que, amb la recaptacio obtin-
guda mitjancant l'aplicacio de l'increment de tarifa i canon de sanejament i al-
tres recursos financers , pugui esser ates el cost de realitzacio de les obres i/o
prestacio del servei, compiint els objectius fixats en el Pla. El periode d'aplica-
cio inicialment fixat podra esser revisat per resolucio del Consell Executiu de
la Generalitat.

Contra els actes de l'Administracio dictats en execucio d'aquesta llei, hom
pot recorrer de la manera i en els terminis previstos en la Llei de Procediment
Administratiu i en la Llei Reguladora de la Jurisdiccio Contenciosa Administra-
tiva.
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La llei atribueix a la Generalitat la fiscalitzacio de la gestio recaptadora i

de l'aplicacio dell recursos a les finalitats previstes pels mitjans que hom con-

sideri oportuns, i cita expressament la comprovacio del consum d'aigua, la fac-

turacio i la percepcio de l'increment de tarifa.
Per ultim, la llei autoritza el Consell Executiu de la Generalitat que dicti

les dispositions necessaries per a I'aplicacio i desenvolupament d'aquesta Llei.

Des de la seva publicacio fins ara, han estat promulgades les dispositions

que indiquem a 1'apartat <<Bibliografia>>.

3. Organitzacio administrativa prevista a la llei 5/1981

La llei 5/1981, atribueix a la Generalitat les competencies segiients.

a) La planificacio global, es a dir, la formulacio de 1'esquema i de les direc-

trius de sanejament en el territori de Catalunya pel que fa a la definicio dels am-

bits territorials de sanejament, tot establint criteris sobre nivell de depuracio,

qualitats d'efluents i receptors.

b) L'aprovacio definitiva dels plans i projectes.

c) L'aprovacio i revisio del regim economico-financer aixi corn la interven-

cio de les dcspeses financades, tant en inversions corn en prestacions de serveis.

d) La realitzacio d'aquells plans i obres de sanejament i la realitzacio o la

participacio en aquells altres que 1'Administraci6 local no realitzi o be que siguin

realitzats conjuntament.

En el quadre num. 1 indiquem esquematicament l'organitzacio prevista a

la Llei 5/1981.

Per al compliment dels objectius de la llei hom crea la junta de Sanejament

i es recolza en 1'estructura de 1'Administraci6 existent, ja sigui local, central o

autonomica, per a la redaccio de plans i projectes, execucio d'obres, prestacio

de serveis, etc., bo i evitant la proliferacio d'organismes amb objectius similars.

3.1. La Junta de Sanejament

Es tin organisme autonom de caracter administratiu adscrit al Departament

de PolItica Territorial i Obres Publiques, la missio del qual es:

a) La recaptacio, administracio i gestio de fons.

b) Foment de plans, projectes i actuations de sanejament.

c) Elaboracid de l'avantprojecte del seu pressupost anual.

d) Informe dcls plans i projectes aliens i de llur regim economico-adminis.

tratiu.
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Aquest organisme no es un organisme tecnic de redaccio de projectes, exe-
eucio d'obres i explotacions, si be en algun cas pot ocupar-se'n, sing que es
eminentment administratiu i financer.

L'organitzacio i el funcionament de la Junta de Sanejament son continguts
en el Decret 134/1984 de 16 de mare i consten de:

A) Organ de Direccio, format pel president - que es el Conseller de Po-
litica Territorial i Obres Pdbliques -, el vice-president - que es el Director
General de Politica Territorial -, el Director General d'Obres Hidrauliques
i el Ple de la Junta o Conseil de Direccio, el qual es constituit, a mes dels car-
recs abans esmentats, per:

a) Un representant amb categoric de Director General o similar per cada
un dels Departaments de la Generalitat segiients: Economia i Finances; Sanitat
i Seguretat Social; Governacio; Inddstria i Energia; Agricultura, Ramaderia i
Pesca, i Comerc i Turisme.

b) Dos representants de les entitats locals d'acreditada competencia.

B) La Direccio de Sanejament, que es creada per aquest decret, sera 1'6rgan
encarregat de la gestio dcls assumptes ordinaris, sota la dependencia funcional
de la Direccio General d'Obres Hidrauliques, i organica i pressupostaria de
1'Organ de Direccio.

En el quadre ndm. 2 es indicat 1'organigrama de ]a Junta de Sanejament, i
al quadre ndm. 3 el diagrama economic funcional.

3.2. Administracions actuants

Son aquelles administracions que duen a terme, dins Ilurs competencies,
les actuacions de sanejament d'acord amb alto que es establert a la Llei 5/1981,
corn ara la redaccio de plans i projectes, execucio d'obres, prestacio de serveis,
etc. Les administracions actuants poden esser entitats locals i organismes de
1'administraci6 central o de la mateixa Generalitat.

L'atribucio de recursos economics a les Administracions Actuants prevista
a la Llei 5/1981 amb carrec als ingressos obtinguts mitjancant la seva aplicacio,
es regulada en 1'Ordre de 16 d'abril de 1984 del Departament de Politica Terri-
torial i Obres P6bliques.

4. Financament de les actuacions de sanejament

El financament de Ics actuacions de sanejament regulades per la Llei 5/1981
sera dut a terme amb els recursos economics obtinguts per aplicacio del seu
regim, es a dir, els rendiments de l'Increment de Tarifa i Canon de Sanejament,
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a mes de les subventions atorgades per l'Estat, la Generalitat i altres entitats

publiques, Credits i altres ingressos .que hom obtingui.

L'aplicacio de 1'increment de tarifa i canon de sanejament es incompatible

amb la imposicio de contribucions especials aplicables al financament de la im-

plantacio de les xarxes de collectors generals, estacions de depuracio i obres

de depuracio d'aigues residuals. La rao d'aquesta incompatibilitat rau en el fet

que el ciutada no pot pagar dues vegades pel mateix concepte.

Els recursos economics recaptats en un ambit territorial concret han d'esser

invertits en actuacions dins el mateix ambit territorial.

4.1. Increment de tarifa i canon de sanejament

Els consums d'aigua que hom dugui a terme dins un ambit territorial en el

qual sigui aplicat el regim economico-financer previst a la Llei 5/1981, es a dir,

en les zones en les quals existeixi un pla de sanejament aprovat, estaran sub-

jectes a l'aplicacio d'un increment de tarifa i/o canon de sanejament.

La diferencia entre ambdos conceptes rau en la forma que es dut a terme

el forniment d'aigua. Als forniments d'una xarxa d'abastament gestionada per

una entitat publica o privada, hom els aplica un increment de tarifa, mentre

que als forniments d'aigua procedents de fonts propies d'abastament els ha d'es-

ser aplicat un canon de sanejament. Aquesta diferencia implica una distincio en

la manera de fer la recaptacio, i exigeix unes determinades actuacions encami-

nades al control i determinacio dels volums d'aigua procedents de fonts pro-

pies que, en el moment d'entrar en vigor la llei, es troben fora de tot control,

no solament pel que fa a volums utilitzats per cada usuari sing tambe a la ma-

teixa existencia d'aquestes fonts propies. Es per aixo que les dispositions rela-

tives a la determinacio dels preus unitaris per metre cubic d'aigua son aplica-

bles indistintament a 1'increment de tarifa i al canon, i han estat dictades nor-

mes per a la determinacio dels volums subjectes a canon.

4.1.1. Determinacio dels volums d'aigua utilitzats subjectes a canon

La Junta de Sanejament, per iniciativa propia, a proposta d'altres organis-

mes actuants o a peticio de l'usuari , podra implantar , amb carrec a aquest, un

sistema d ' aforament directe dels cabals captats . Aquest sistema sera obligato-

riament el de comptador en el cas de captacions d'aigiies subterranies. En el

cas de captacions subterranies que no tinguin dispositius de mesurament directe

del volum extret , aquest sera avaluat , als efectes d'aplicacio del canon, en fun-

66 de les caracteristiques de ]a captacio i de 1'equip d 'extraccio , d'acord amb la

formula seguent: P

Q = 25.000 X
h + 20
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en la qual:

Q es el volum mensual facturable en metres cubics (m3).

P es la potencia nominal del grup, expressada en quilovats (KW).

h es la profunditat dinamica mitjana en l'aquffer en el qual es ubicat el pou,

expressada en metres (m).

La Junta de Sanejament podra acordar l'establiment de quantitats minimes

per canon de sanejament considerant la modalitat de captacio, els usos de 1'aigua

i les caracteristiques de 1'establiment.

4.1.2. Determinacio de 1'increment de tarifa i canon de sanejament

La determinacio de l'import unitari de 1'increment de tarifa i canon de sane-

jament es efectuat per a cada zona concreta en el Pla Zonal de Sanejament, de

manera que siguin obtinguts els recursos economics necessaris per a l'execu-

cio de les actuacions previstes per a assolir els objectius fixats en el mateix pla,

respectant els principis basics que inspiren la llei i d'acord amb el contingut

d'aquesta.

Els imports unitaris son establcrts distingint <<usos domestics>> i «usos in-

dustrials en general, tot fixant un preu base per metre cubic d'aigua fornida,

aplicable dins cada zona.

Amb l'objecte de complir el principi que <<qui mes contamina mes papa>>,

ban estat establerts quatre parametres de contaminacio, que horn considera ade-

quats per al mesurament de la carrega contaminant, als quals son assignats els

preus corresponents.

Els parametres de contaminacio establerts son els segiients:

a) Materies en Suspensio (M.E.S.)

b) Materies Oxidables (M.O.), obtinguda en funcio dels valors de la De-

manda Quimica d'Oxigen (DQO) i la Demanda Biologica d'Oxigen en 5 dies

(DBO5) d'acord amb la formula segiient:

MO =
DQO -- 2 DBO,

3

c) Sals Solubles (SS), obtinguda per mesurament de la conductivitat.

d) Materies Inhibidores (MI), obtinguda per aplicacid del text biologic uti-

litzant la Dafnia Magna.

El procediments d'analisi que ban d'esser utilitzats son fixats en l'Ordre de

19 d'octubre de 1982 (D.O.G. num. 275 de 1982).
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4.1.2.1. Increment de tarifa i canon de sanejament aplicable a
usos domestics

L'import per metres cubits d'aigua fornida per a usos domestics que ha
d'esser aplicat a cada usuari es obtingut multiplicant el preu base per a usos
domestics de la zona pel coeficient de concentracio demografica del municipi i,
en cas que horn ho estableixi aixi, pel coeficient de progressivitat. Aixf doncs,
el preu unitari per a usos domestics es fixat per termes municipals.

El coeficient de concentracio demografica de calla municipi es funcio de la
poblacio d'aquest, considerant tant la poblacio de dret com la poblaci6 esta-
cional. Als efectes d'aplicacio de la llei, la poblacio que ha d'esser considerada
en cada municipi es la suma de la poblacio de dret i la «poblacio ponderada
estacional >>, obtinguda aquesta darrera en funcio de la capacitat maxima d'allot-
jament estacional afectada d'un coeficient d'estacionalitat que pot esser fixat
per a cada ambit territorial; amb caracter general, ha estat fixat un coeficient
d'estacionalitat de 0,4.

Tambe amb caracter general han estat fixats els seguents coeficients de con-
centracio demografica, aplicables a partir de primer de gener de 1984.

Poblacio de base: De dret + Coeficient de «concentracio
estacional ponderada demografica»

Fins a 400 habitants 0
De 401 habitants a 2.000 0,6
De 2.001 habitants a 10.000 0,8
De mes de 10.000 habitants 1
Aglomeracions de municipis Segons el <<Pla Zonal>>

Els volums que han d'esser considerats per a la determinacio de 1'import
aplicable en concepte d'increment de tarifa i/o canon de sanejament son els me-
surats per comptador, en el cas que hom utilitzi aquest sistema de mesurament
i que el volum mesurat sigui superior al minim de la companyia, essent aquest
superior a 6 m3 per habitatge i mes . En el cas que el volum mesurat fos inferior
al minim de la companyia, hom l'aplicara sobre el volum minim establert; i, en
el cas que la companyia no tingui establert un volum minim, o el tingui pero
sigui inferior a 6 m3 per habitatge i mes, hom 1'aplicara sobre el minim de 6 m3
per habitatge i mes. De fet hom estableix un volum minim per a sanejament de
6 m3 per habitatge i mes.

4.1.2.2. Increment de tarifa i canon de sanejament aplicable a
usos industrials

La determinacio de l'increment de tarifa i canon de sanejament per a usos
industrials pot esser duta a terme per qualsevol dels tres sistemes seguents, es-
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sent competencia de la junta de Sanejament 1'acceptaci6 d'un d'ells i podent

esser sollicitada la modalitat d'aplicacio pet subjecte:

a) <<Per volum >>, aplicant el valor unitari fixat en el corresponent Pla Zonal

en pessetes per metre cubic per als usos industrials , als consums realitzats.

b) <<Per carrega contaminant:

b-1) Estimada << a capmas», tot fixant les carregues contaminants abocades

per grups d'industries en funcio de les magnitude caracteristiques de calla grup

( nombre de treballadors , produccio , etc.) i aplicant-les a cada industria en concret.

El proces de determinacio consisteix a classificar a cada industria concreta

dins el grup corresponent , i obtenir la carrega contaminant gencrada aplicant

a les magnitude caracteristiques de la industria els coeficients de contaminacio

especifics del grup, com tambe aplicar a la carrega contaminant generada els

preus aprovats per als 4 parametres de contaminacio.

Les taules de contaminacio per a cada grup d ' industries foren aprovades per

Ordre de 2 setcmbre de 1982 ( D.O.G. num. 299 , de 31 de gener de 1983).

b-2) Per <<mesurament directe>>, basat en els mesuraments dels volums abo-

cats , presa de mostres i analisis de contaminacio d'aigiies, determinant la carrega

de contaminacio gcnerada i aplicant cls preus aprovats per als 4 parametres de

contaminacio.

Les condicions en que ha d'esser mesurada la carrega contaminant abocada

i la metodologia a seguir per a la seva determinacio queda recollida en el Decret

305/1982 , de 13 de juliol, i en t 'Ordre de 21 d 'octubre de 1982 (D.O.G. nu-

mero 275 , de 12 de novembrc de 1982).

El principi de <<qui mcs contamina, mes paga >> cxigeix que l'aplicacio de

l'increment de tarifa i canon de sanejament a les aigiies per a usos industrials

sigui fcta en funcio de la carrega contaminant abocada. No obstant aixo, i con-

siderant el gran nombre d'cstabliments industrials existents , la manca de mit-

jans de t'administracio en el moment de la posada en marxa de la llei i de dades

sobre l ' activitat industrial obliguen a una primera fasc generalitzada d'aplicacio

pet sistema de volum , augmentant progressivament l'aplicacio pet sistema de

la carrega contaminant , amb la collaboracio de les administracions actuants i la

prevista homologacio d'cntitats privadcs que, comptant amb mitjans tecnics i

amb la confianca de la junta de Sanejament que 1'homologara , actuaran en 1'exe-

cuci6 material de la determinacio de carregues contaminants abocades, cabals

utilitzats , etc., essent retribuides , logicament , per aquests treballs.

Les disposicions dictades per a l ' aplicacio de la Llei 5/1981 obliguen els

responsables dels establiments industrials a presentar a la junta de Sanejament

una declaracio de les dades de la industria per a la determinacio de l'increment

de tarifa, canon de sanejament i primes per depuracio.
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4.2. Primes per depuracio

El titular d'un dispositiu de depuraci6 o de pretractament corresponent a un
establiment privat, en bon estat de funcionament i d'explotacio, podra sollicitar
d'esser beneficiari d'una prima per depuracio, basant-se en la collaboracio, amb
mitjans no subvencionats i dins cada ambit territorial, a la consecucio dels objec-
tius del Pla Zonal.

La determinacio de la prima que correspon a un determinat sistema de depu-
racio ha d'esser feta valorant la carrega contaminant evitada, la qual cosa pot
esser feta <<a capmas» o per <<mesurament directe>>.

Per a 1'aplicaci6 del sistema de determinacio de la prima de depuracio per
«capmas», en l'Ordre de 19 d'octubre de 1982 (D.O.G. num. 275, de 12 de
novembre), hom aprova uns coeficients de prima en funcio del tipus de depu-
radora existent i del rendiment observat, tot qualificant els rendiments en <<Do-
lent>>, <<Mediocre>>, <<Bo>> i <<Molt bo>>. El coeficient de prima s'enten la reduccio
de la carrega contaminant.

El sistema de <<mesurament directe>> s'aplica d'una manera similar al de la
determinacio de l'increment de tarifa i del canon de sanejament, i horn pot de-
terminar la contaminacio evitada o directament la contaminacio abocada, i d'aci
calcular l'import per increment de tarifa i/o canon, simplificant les determina-
tions en evitar-se el pas intermedi de calcul de la carrega que arriba al sistema
de depuracio.

Quan l'abocament d'un establiment es realitzi a un medi receptor natural,
la prima pot compensar totalment l'increment de tarifa i/o canon, amb la qual
cosa el subjecte no haura d'abonar res per aquest concepte. Tanmateix, quan
I'abocament sigui dut a terme a una xarxa publica de clavegueram, l'import uni-
tari a pagar en concepte d'increment de tarifa i/o canon no podra esser inferior
a l'import unitari fixat per als usos domestics, amb la qual cosa hom esta fixant
un import maxim a les primes. En consegiiencia, el responsible d'un establiment
que aboqui les seves aigues residuals a una xarxa de clavegueram no haura de
depurar les aigues mes quc les aigues residuals domestiques crues, complint, aixo
si, els limits fixats per a l'abocament a la xarxa de clavegueram de que es tracti.

5. Planificacio de les actuacions de sanejament

La Llei 5/1981 atribueix a la Generalitat de Catalunya la planificacio de les
actuacions de sanejament que hagin d'esser financades amb els recursos econo-
mics obtinguts per aplicacio del regim economico-financer previst en aquella.
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5.1. Pla de sanejament de Catalunya

El Pla de Sanejament de Catalunya, redactat per la junta de Sanejament
fou aprovat pel Decret 337/1982 de 27 d'abril. Els objectius del Pla de Sane-
jament son:

a) Determinar 1'esquema i les directrius del sanejament en el territori de
Catalunya fixant les linies mestres que han de guiar l'accio coordinada amb la
maxima racionalitat i d'una manera progressiva.

b) Definir uns ambits territorials d'actuacio en materia de sanejament amb
una problematica comuna i unes caracteristiques similars, en les quals horn pot
fixar uns objectius particulars adequats i unes modalitats d'actuacio d'acord amb
les necessitats de 1'entorn.

c) Definir els criteris sobre nivells de depuracio i qualitats d'afluents i re-
ceptors, tot establint tant els elements basics que determinen, d'una manera
general, els tipus de contaminacio que horn preten d'eliminar durant la vigencia
d'aquest primer Pla, corn els resultats basics que horn preten d'obtenir amb la
seva realitzacio.

Cal remarcar que a mes de les actuacions de caracter incitatiu, redistributiu
i financer promogudes per l'aplicacio de la Llei 5/1981 tendents a proporcionar
els mitjans economics necessaris per a l'adopcio de mesures contra la contami-
nacio, han de continuar existint les de caracter repressiu destinades a la correc-
cio d'aquells tipus de contaminacio que atenten d'una manera notoria contra
la salut publica o tercers; ]a legislacio existent d'aquest tipus ha d'esser apli-
cada per les autoritats corresponents. Logicament es necessaria una coordina-
cio en les actuacions dels dos tipus esmentats, intentant de potenciar els aspectes
que completen ambdues legislations i suavitzant els possibles punts de friccid.

5.1.1. Estat actual de contaminacio dc les aigues a Catalunya

La primera fase del plantejament consisteix en una analisi general de 1'estat
de contaminacio en que es troben les aigues de Catalunya, en la qual quedi
reflectida la situacio de les aigues superficials, subterranies i costaneres. Un re-
sum de la situacio ha estat inclos a 1'apartat 1 del present treball.

Per a la qualificacio de les aigues superficials han estat utilitzats els para-

metres segiients:

a) Temperatura (°C).

b) Oxigen dissolt (mg/I ).

c) Demanda bioquimica d'oxigen al cap de 5 dies (DBO, en mg d'O._/1).

d) Demanda quimica d'oxigen (DQO en mg d'O,/1).

e) Index de qualitat de 1'aigua (ISQA), obtingut ponderant, d'acord amb
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unes formules , els valors de temperatura , DQO, materies en suspensio , oxigen
dissolt i conductivitat electrica observats en les aigues.

Utilitzant els anteriors parametres , hom qualifica les aigues en 5 grups, als
quals son assignats colors diferents a fi de grafiar i visualitzar tant 1'estat de
contaminacio de les aigues com els objectius a aconseguir.

El tipus 2, de color blau, correspon a aigues per a tots els usos , i el tipus 5,
de color gris , son aigues qualificades per a cap us.

5.1.2. Delimitacio dels ambits territorials

El territori de Catalunya ha estat dividit en 13 zones als efectes d'aplicacio

de la llei, tot respectant les conques naturals. En cada zona es relacionen els

termes municipals inclosos; i , en cas que un terme municipal pertanyi a dues

zones, hom el considera inclos als efectes de sanejament en aquella zona en la

qual figuri inscrit.

5.1.3. Nivells de qualitat fixats als mitjans receptors

En els planols inclosos en el Pla de Sanejament assenyalem els objectius de

qualitat fixats com a objectius de la 1.a fase.
De 1'analisi de la situacio actual i les causes de la contaminacio es dedueixen

les actuacions mes importants a realitzar dins cada zona.

5.1.4. Bases per a I'aplicacio de la Llei 5/1981

Hom fixa les bases tecniques i administratives per a ]a redaccio del regla-

ment o disposicions addicionals que desenvolupen la llei, tals com : coeficients

de concentracio demografica, coeficients especifics de contaminacio i carrega con-

taminant , parametres de caracteristiques de contaminacio , primes per depuracio,

dispositius de contaminacio, etc.

Basant-se en els criteris generals continguts en el Pla de Sanejament, han

estat publicades diverses disposicions del Consell Executiu de la Generalitat i

del Departament de Politica Territorial ( les quals son relacionades al final), que

ja han estat comentades al llarg del present treball.

5.2. Plans zonals de sanejament

Abans de l'aplicacio del regim economico -financer previst en la llei 5/1981,

s'ha de procedir a la redaccio i aprovacio pel Consell Executiu de la Generalitat

del Pla Zonal de Sanejament , el qual ha d'estar informat per la junta de Sane-

jament i els organismes competents pel que fa a tarifes.
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5.2.1. Objectius

En el Pla Zonal de Sanejament, partint de 1'analisi de la situaci6 existent
en la zona, i fixant els objectius particulars que han d'esser aconseguits (usos
d'aigua per a abastament, turistics, regatges, etc.) han d'esser planificades les
actuacions de sanejament a realitzar, tot fixant un ordre de prioritats, aixi com
cal assegurar-ne el financament, justificant l'import a aplicar als consums d'aigua
en concepte d'increment de tarifa i canon de sanejament, previsi6 de subven-
cions de diferents organismes, credits necessaris, etc.

5.2.2. Metodologia

Un cop fixats els objectius de qualitat de les aigiies que es proposa aconse-
guir el Pla, i considerant les causes que generen la contaminaci6, s'ha de pro-
cedir at disseny dels sistemes de sanejament necessaris, tot decidint els aboca-
ments que seran agrupats per tal d'esser depurats conjuntament i determinant
is necessitats economiques tant per a la implantaci6 de la infrastructura com
per a la seva explotacio i conservaci6 des del moment en que entri en funcio-
nament, aixi com per a les altres actuacions financables amb els recursos del Pla.

La determinaci6 dels recursos economics que poden esser obtinguts per apli-
caci6 del regim economico-financer de la Ilei es duta a terme tenint en compte
els volums d'aigua fornits per als diferents usos i les carregues contaminants
abocades, valorant-los economicament mitjancant 1'aplicaci6 dels preus unitaris
que hom fixi per at metre cubic d'aigua i els parametres de contaminaci6.

Als recursos economics epropis» del Pla s'afegeixen aquells que previsible-
ment puguin esser obtinguts per subvencions i els credits previstos.

Basant-se en les previsions de necessitats economiques i ingressos obtenibles,
hom fixara la durada del Pla i el calendari d'execuci6 de les obres.

Com pot esser apreciat, I'encaix de tots els elements que intervener no to
una soluci6 unica, per tal com, tot i coneixent a priori les subvencions at Pla,
es dificil de fixar una duraci6 determinana o un calendari d'actuacions referent
a les tarifes a aplicar i a les necessitats de credits. Es necessaria una decisi6 poli-
tica que fixi alguns dels parametres que hi intervenen, a fi que tecnicament pu-
guin esser determinats els restants.

La «fiabilitat» del Pla Zonal, pet que fa at compliment de les seves previ-
sions, depen del coneixement que hom tingui de lades basiques, com son els
consums d'aigua existents i les carregues contaminants abocades, els pressu-
postos d'execuci6 de les installacions, les despeses d'explotaci6 i manteniment,
les subvencions que hom obtingui, etc. Part d'aquesta informaci6 es poc precisa
a causa de la tradicional manca de Jades estadistiques (pet que fa a volums i a
carregues contaminats), a la inexistencia de projectes tecnics de les obres i a la
impossibilitat d'assegurar les subvencions previstes.
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Tots aquests factors fan que el Pla Zonal de Sanejament sigui un document

orientatiu i que estigui exposat a revisions periodiques, que no han de sorprendre

ningli, sense que aquestes indeterminacions 1'invalidin de cara a la consecucio

dels objectius perseguits.

5.2.3. Actuations a carrec del Pla Zonal

Amb carrec ale recursos economics del Pla Zonal son finan^ades lee inver-

sions, i tambe lee despeses financeres i d'explotacio i manteniment dels siste-

mes de Sanejament que s'hagin de dur a terme, aixi tom les explotacions i man-

teniment d'aquelles que siguin en funcionament previament i lee obligations

financeres pendents corresponents a aquestes darreres des de 1'entrada en vigor

del Pla. Per necessitate operatives i de flexibilitat, hom inclou lee actuations de

Sanejament en dos capitols: el «Pla Basic, en el qual son incloses lee actuations

mes importants des del punt de vista global de la Zona concretant quines son

aquestes actuations i llur calendari d'execucio, i el <Pla Complementari», en

el qual son incloses globalment unes previsions economiques per a cada anua-

litat i a lee quals hom no fixa destinatari concret, quedant pendent llur assignacio

Quadre num. 4

PLA DE SANEJAMENT DE CATALUNYA

Data d'aprovacio Termini Poblacio afectada Cost previst

o revisio d'execucio (habitants) (Pessetes)

Plans en marxa

Zona 5 (Llobregat i Besos) 18-O1 -85 12 anys 4.443.396 94.000.000.000

Zones 2 i 3 (Ter) 11-04-84 12 anys 372.230 10.618.000.000

Zona 4 (Tordera) 23-05-85 8 anys 153.016 2.911.000.000

Zona 12 (Baix Segre) - - 279.616 3.505.000.000

Plans en tramitaci6

Zones 6 i 7 (Francolf i Gaia) - - 351.486 5.946.000.000

TOTAL 5.599.744 (*) 116.980.000.000

Actuations executades i en marxa Pessetes

Subventions de la Junta de Sanejament 5.755. 000.000

Subventions de la Generalitat (D.G.O.H.) 3.000 . 000.000

Subventions d'altres Administrations 875.000.000

* Aquesta poblacio afectada representa, aproximadament, el 92 % de la poblacio total

de Catalunya.
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de la solucio de problemes de contaminacio que, sense tenir una incidencia glo-

bal, tenen efectes locals importants , com ara contaminacio a fonts locals d'abas-

tament , problemes de salubritat, etc.

Tambe son a carrec del Pla Zonal les despeses d'administracio que exigeix

1'execuci6 del Pla , tant de la junta de Sanejament com de les Administracions

actuants , les despeses de recaptacio dels increments de tarifa i canon i totes aque-

lles altres relacionades amb el Pla de Sanejament.

A mes , horn reserva una partida anual per a subvencionar les industries per

les inversions que aquestes duguin a terme en la instal-lacio de sistemes tendents

a evitar la contaminacio de les aigiies . Aquestes subvencions estan pendents que

hom defineixi la manera corn seran atorgades aixi com llur quantia ; hom pre-

veu en aquests moments que seran atorgades subvencions segons l'interes que

mereixin els credits que les industries puguin solhlicitar amb la finalitat indicada.

En el quadre num. 4 hi ha unes dades breus de la planificacio i de les actua-

cions en marxa.
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