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El programa de les Nacions unides pel Medi Ambient (PNUMA) defineix l’economia
verda com aquella que resulta del “millorament del benestar humà i igualtat social,
alhora que es redueix significativament els riscos mediambiental”. L’economia verda
ha de permetre el desenvolupament econòmic de la societat, mitjançant la
implementació de polítiques de desenvolupament social inclusives, respectuoses i
beneficioses pel medi ambient. Altrament dit, la societat ha de créixer gràcies a
polítiques econòmiques que situïn el medi ambient i les persones en el seu centre
d’interès.
A títol d’exemple, l’economia verda és aquella que produeix baixes o nul∙les emissions
de carbó, utilitza eficientment els recursos naturals i és socialment inclusiva.
Tal i com podeu deduir, els camps a treballar són molt amplis i diversos. Podríem
parlar de polítiques de gestió dels residus, d’eficiència i eficàcia energètica, de ciutat
verdes, de millora de la qualitat de l’aire, de gestió de boscos, de potenciar l’ús del
transport alternatiu al vehicle privat, com la millora del transport públics, mobilitat
pedestre, amb bicicleta, i fins i total del teletreball. Les ponències per aquest tema
poden ser moltes.
Per aquest congrés, considerant esdeveniments recents però també polítiques recent
que es volen desenvolupar en el marc de la independència energètica del nostre país, i
considerant que en aquest camp, el més calent està a l’aigüera, hem cregut convenient
tractar en aquesta ponència de l’aigua, i de la forma la més incloent possible, parlant
de la gestió integral dels recursos hídrics.
En la sessió del dia 31 de juliol de 1985, M.I. Consell General va aprovar la Llei de
policia i protecció de les aigües. Aquesta Llei estableix un marc legislatiu molt simple
sobre els recursos hídrics però no estableix la propietat d’aquests ni proposa treballar
en una gestió global dels recursos hídrics.
Aquest últim any, hem sentit a parlar de microcentrals elèctrics, d’abocament d’aigües
residuals als rius, de qualitat de l’aigua embotellada, i alguns hem patit talls en el

XIVè Congrés Ordinari – Partit Socialdemòcrata – Ponència núm. 3
Pàg. 1

subministrament de l’aigua destinada al consum humà. La gestió de l’aigua es fa
actualment de manera sectorial, sense considerar el seu entorn i els efectes colaterals
que ens afecten i/o poden afectar si no es defineix clarament les regles del joc. Poden
sorgir conflictes entre els diferents usos de l’aigua. Que és prioritari, l’aigua pel
consum humà o l’aigua per produir energia?, l’aigua per ús agrícola o per fer neu de
cultiu? Qui defineix la propietat d’un riu, d’un aqüífer, d’una font, d’unes molleres? Qui
defineix que és una aigua mineral, una aigua de brollador, una aigua potable? I moltes
altres qüestions que la Llei actual de policia i protecció de les aigües no permet donar
una resposta o ens dona una resposta parcial. En resum, qui és el garant del bona
gestió dels recursos hídrics? Com s’ha d’orquestrar? Quins són els seus mitjans?.
Per totes aquestes consideracions creiem que és urgent tractar en aquest XVè Congrés
del Partit Socialdemòcrata d’una qüestió tan bàsica com és la gestió integral de l’aigua.

GESTIÓ DELS RECURSOS NATURALS: L' AIGUA
L’aigua és un element fonamental per a la nostra vida i per al desenvolupament
equilibrat del país. És per això que s'ha de treballar per garantir l’abastament i la
qualitat d’aigua arreu del país amb una visió integral del cicle de l’aigua i abordar la
titularitat de l'aigua i els seus usos.
la Llei actual data de l’any 1985. Creiem fermament que ara toca refer una nova Llei
que tingui en compte l’evolució de la societat Andorrana en aquest quasi be últim 30
anys. L’aigua és un bé de tots. Correspon doncs al Consell General d’englobar tots els
usos de l’aigua per tal de que es defineixin les regles exactes de la utilització d’aquesta
en tots els usos, aigües potables, aigües termals, envasades, cabal ecològic dels rius,
canes, neu de cultiu, pesca, aigües residuals, superficial.
La gestió integral de l’aigua ha de ser transversal, ja que implica aspectes de salut
pública, de gestió del territori, de propietats privades, entre altres aspectes.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Per tot l’exposat, es proposa al XIVè Congrés del Partit Socialdemòcrata, la redacció
d’una nova Llei d’aigües harmonitzada amb la normativa europea, que ha de permetre
una gestió eficient i integral de l’aigua. Aquesta Llei també ha de preveure la creació
l'Organisme Nacional de l'Aigua (ONA).
Aquest organisme seria un marc de coordinació i de diàleg entre administracions,
organismes i associacions vinculades amb l’aigua i constituir així un fòrum
pluridisciplinari amb una visió transversal de tots els sectors de l’aigua.
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