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EL SR. PRESIDENT:

Si volen començam la sessió d’avui. En primer lloc els
demanaria si hi ha substitucions. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president, Sebastià Sagreras substitueix Mariano Juan.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, president, Miquel Ensenyat substitueix Josep Ferrà.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

Compareixença del Sr. Sergi Martino i Bennasar,
representant del Servei d’Estudis i Planificació de la
Direcció General de Recursos Hídrics per tal d’exposar la
seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió
no permanent d’estudi en matèria de planificació i gestió
dels recursos hídrics, especialment en aquelles qüestions
més relacionades amb l’àmbit propi de la seva actuació.

Passam així a l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a la
compareixença del Sr. Sergi Martino i Bennasar, a qui donam
la benvinguda i agraïm la seva presència aquí, que hagi volgut
comparèixer davant d’aquesta comissió. El Sr. Martino es
representant del Servei d’Estudis i Planificació de la Direcció
General de Recursos Hídrics, de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori, i ens exposarà la seva visió i opinió sobre
la matèria pròpia d’aquesta Comissió no permanent d’estudi, i
especialment aquelles qüestions més relacionades amb l’àmbit
propi de la seva actuació professional a la conselleria. 

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a la regla
establerta a la resolució de presidència reguladora de les
compareixences previstes en els apartats tercer i quart de
l’article 46 del Reglament del Parlament. 

Començam així la compareixença i per tal de fer l’exposició
oral té la paraula el Sr. Sergi Martino i Bennasar, representant
del Servei d’Estudis i Planificació de la Direcció General de
Recursos Hídrics, sense limitació de temps. Quan vulgui.

EL SR. REPRESENTANT DEL SERVEI D’ESTUDIS I
PLANIFICACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
RECURSOS HÍDRICS (Sergi Martino i Bennasar):

Molt bé, gràcies. Bona tarda. Bé, faré una petita presentació
del que implica la planificació de recursos hídrics aquí a
Balears i, bé, no sé si serà massa tècnica, esper que no,
intentaré fer una visió més que res perquè s’entengui després
del que parlam perquè després sí que puc donar la meva visió
d’una sèrie de coses, però en principi és una exposició, com ja
dic, molt tècnica.

Un dels vessants de la nostra unitat és la planificació,
llavors, d’on venim o en quina normativa ens basam?
Pràcticament tot ve de la Directiva marc d’aigua, que és
aquesta d’aquí, la Directiva del 2000, que estableix el marc

comunitari d’actuació. Bàsicament la directiva marc el que fa
és marcar uns objectius mediambientals, és bàsicament
mediambiental.

Després la Llei d’aigües, el text refós de la Llei d’aigües i
també el reglament que la desplega afegeix una sèrie de
condicionants, que ara veurem, i d’aquí també surt el
Reglament de planificació hidrològica que estableix les bases
estatals per fer la planificació i nosaltres a Balears tenim una
instrucció pròpia de planificació, que bàsicament és molt
semblant a l’estatal i no varia gaire.

Bé, com he comentat, què ens diu bàsicament la directiva
marc i on hem d’arribar? Hem d’aconseguir un bon estat
ecològic i químic de les masses d’aigua superficials i també
hem d’aconseguir un bon estat quantitatiu i químic de les
masses d’aigua subterrànies. Ara explicaré tot això què vol. I
quan ho havíem de fer? Això ho havíem de fer l’any 2015 ja, o
sigui l’objectiu que marcava la directiva marc era el 2015, però
permetia una sèrie de pròrrogues, una sèrie de pròrrogues fins
arribar al 2027. Ara veure com els cicles de planificació són de
sis anys, ara hem de presentar un cicle que abastarà fins al
2027. 

Per tant, la planificació que ve en teoria ha de ser la darrera
i no es permeten, de moment, més pròrrogues. Això és el que
hi ha sobre el paper, segurament continuarem fent feina, però
bàsicament treballam en aquesta línia. 

El final, que no es veu, bé, bàsicament diu que s’ha de
reduir la contaminació d’una sèrie de substàncies, les
prioritàries, substàncies preferents, l’altra fixació, i també
protegir les aigües subterrànies.

Què fa la Llei d’aigües? La Llei d’aigües amplia tots
aquests objectius i, a més a més, afegeix una sèrie de
condicionants, ens diu que hem d’aconseguir el bon estat, hem
d’aconseguir la protecció del domini públic hidràulic, però, a
més a més, aquí sí que ja fa referència a l’atenció a les
demandes d’aigua, a l’equilibri i a l’organització del
desenvolupament regional, tema de l’agricultura, i incrementar
la disponibilitat dels recursos, cosa que la directiva marc no en
feia referència. També ens diu que hem de protegir la qualitat
de les aigües i que hem de fer pràcticament un ús sostenible del
recurs i realitzar un desenvolupament sostenible. O sigui,
utilitzar el recurs i fer-ho sense minvar la seva qualitat i
empitjorar el seu estat.

També, molt bàsicament, no cal que ens fiquen gaire, però
la nostra unitat de gestió és la massa d’aigua. Les masses
d’aigua es classifiquen en categories i tipus, tenim aquestes
cinc categories: aigües costaneres, que ara explicaré; llacs, que
només són Cúber i Gorg Blau; rius, que són els torrents; aigües
de transició, que són les zones humides costaneres, i l’aigua
subterrània. Després aquestes categories es divideixen en
tipologies, segons unes característiques ecològiques
pràcticament i físiques. O sigui, dividim totes aquestes masses
en diferents unitats per poder-les diguéssim restringir millor i
determinar on és la pressió i quin impacte produeixen, poder-
les individualitzar al màxim. 
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Tenim un total -no ho veig gaire aquí-, tenim un total de
200... -no ho veig-, 35 masses i, bé, són aquestes. Després si hi
ha més interès hi podem entrar. 

Molt bé. Què hem d’aconseguir a les masses d’aigua
superficial que tenim a l’esquerra, i a la dreta tenim les
subterrànies? Hem d’aconseguir un bon estat ecològic de les
superficials i un bon estat químic i a les subterrànies un bon
estat quantitatiu i un bon estat químic. Com ho detectam això?
L’estat ecològic ho fem mitjançant indicadors biològics, depèn
de si és una massa costanera o si és un torrent o si és una massa
d’aigua de transició, bé, són indicadors multiparamètrics que es
basen en macroinvertebrats,  diatomees, posidònia, algues,
clorofila, etc., bé, ara no és important, i també per uns
indicadors fisicoquímics, d’acord?, pH, nitrats, fosfats, etc., i
també de manera paral·lela per uns indicadors
hidromorfològics i així establim un estat ecològic d’aquella
massa.

Per una altra banda, podem establir l’estat químic d’aquella
massa, com? Doncs miram si hi ha una de les substàncies d’un
llistat, són les substàncies prioritàries i preferents que hi ha una
normativa de qualitat ambiental. Simplement veiem que no
passin d’uns llindars.

Quant a les masses d’aigua subterrània, que aquí a les
Balears són molt importants, ara ho veurem, hem de tenir un
bon estat quantitatiu i un bon estat químic. Com es determina
l’estat quantitatiu? Es fa un balanç químic, es miren les
piezometries, es miren les seves tendències i si l’índex
d’explotació d’aquestes masses supera el 80% i, a més a més,
hi ha processos d’introducció salina o una tendència a la baixa
de la piezometría això indica un mal estat quantitatiu. Per una
altra banda, a l’estat químic miram bàsicament nitrats, clorurs
i aquesta llista de substàncies que hem comentat abans. 

Bé, bàsicament treballam tot això i fem una sèrie de
campanyes, etc., la finalitat és aquesta, arribam a una sèrie de
mapes, aquest és el final, eh!, no és l’estat químic sinó que és
l’estat global tant ecològic com químic, tot sumat. I bàsicament,
o sigui, aquesta és la finalitat, tenir les masses en colors, en
colors semafòrics. En aquest cas tenim aquí les aigües
subterrànies, en verd tendríem lògicament les masses en bon
estat i en vermell les masses en mal estat. Com ja veurem, això
després estudiam les pressions, estudiam l’impacte que
produeixen, però aquí ja bàsicament es pot intuir, per exemple
a Mallorca, que una zona costanera on el turisme és prou
important, es veu que les masses estan en mal estat, igual que
a la zona diríem de Sa Pobla, per mor de l’agricultura, etc. O
sigui, hi ha zones molt ben identificades. Així mateix a Eivissa
la pressió és molt més alta al sud que al nord, i aquí els mapes
també ens ho diuen. Lògicament a Menorca la part de
Ciutadella i la part de Maó també tenen major pressió.

En aigües costaneres passa el mateix, fem uns colors
semafòrics, el blau seria molt bon estat, el verd en bon estat i
així. Vèiem que en general les masses costaneres estan en bon
estat, segons els nostres indicadors. Sí és cert que les zones més
poblades lògicament tenen més pressió i apareixen en pitjor
estat: la zona de Palma una mica pitjor, sobretot la zona
d’Alcúdia ha baixat moltíssim, tenim una sèrie d’hipòtesis, però
la zona de la badia d’Alcúdia ha empitjorat moltíssim, i després

tota la zona de Migjorn que bàsicament creiem que és a causa
de contaminació històrica, a causa de l’agricultura i que les
masses d’aigua subterrània continuen fluint cap a la mar i això
produeix un estat prou dolent de la massa. 

També, no ens fiarem gaire d’aquests nombres, però per
fer-nos una..., això és una comparativa de l’evolució de l’estat
del darrer que vàrem fer per a aquest darrer cicle i posem 2019
perquè vàrem fer un cicle intermedi aquí a Balears. Si us
interessa us ho explicaré, però bàsicament havíem de tancar un
cicle el 2015, però se’n va fer un el 2019 i actualment estam
aquí amb les dades del 2022. 

Bé, el que sí veiem, abans de tot, que les masses no
avaluades han baixat moltíssim, l’any passat d’un 24 a un 3,8,
hem intentat fer un esforç quant a avaluar aquestes masses. Sí
que veiem que més o manco es mantenen, si estan en bon estat,
i en mal estat, sí que veiem que les masses de transició, que
serien les zones humides costaneres, han empitjorat prou.
Creiem que en gran part és..., té una causa metodològica ja que
les masses que tenim de referència també han empitjorat, o
sigui unes masses que no tenen cap pressió també ens han sortit
malament, per tant creiem que és conjuntural, no tant a causa
d’una pressió. 

Bé, i resumint una mica, fem una anàlisi de les pressions
existents, establim l’estat com he explicat i coneixent l’estat i
les possibles pressions detectam si hi ha impacte o no. És clar,
a això li hem de donar una resposta, hem d’arribar, sí, hem
d’assolir uns objectius de bon estat de les masses, i per això el
Pla hidrològic el que fa és una proposta de programa mesures,
d’acord? Una part molt important del Pla hidrològic és el
programa de mesures, que després les comentaré, és un llistat
d’actuacions l’objectiu de les quals és mirar o arribar a assolir
el bon estat de les masses. Amb això reduiríem les pressions i
arribaríem als objectius ambientals de la directiva marc,
aquesta és la filosofia. 

També elaboram aquest tipus de mapes que és l’anàlisi de
les pressions d’impactes. Aquí també hi ha inclòs, determinam
on hi ha més impactes, aquí a baix tenim..., a dalt -perdó- tenim
les aigües superficials i a baix les subterrànies. D’acord? 

Tots aquests objectius permeten una sèrie d’exempcions,
que no hi entrarem, però segons l’article (...) de la directiva
marc -i jo aquí ho veig fatal- hi ha una sèrie d’exempcions, per
exemple, si les masses estan molt modificades, per exemple els
embassaments de Cúber o Gorg Blau, o si hi ha unes salines,
permet -diguem-ne- no arribar a aquests objectius; o també si
hi ha uns esdeveniments atmosfèrics especials, alguna sequera
molt severa o alguna inundació com la de Sant Llorenç de fa un
parell d’anys. 

Ah, després també permet establir objectius menys
rigorosos si hi ha una activitat humana molt important que no
pots obvia i que no pots solucionar l’impacte que té, llavors
també et permet exonerar en aquest aspecte. I uns altres que
aquí no apliquen com és si s’hagués de fer sí o sí un
embassament i no hi hagués una altra opció i llavors ens
permetrien també evitar assolir aquests objectius. 
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Bé, aquest quadre següent, si el seguim va molt bé perquè
explica molt bé tot el procés de planificació i a mi m’agrada
prou, ens hauríem de fixar primer en la fila blava, d’acord? Ara
explicaré breument, no sé si hi ha molt de temps però
breument, en què consisteix la planificació.

Anem als documents inicials, 3 anys abans -després veurem
el cronograma- es publiquen o surten a consulta -millor dit- els
documents inicials, són una sèrie de documents els quals tenen
un calendari, tenen un programa, tenen aquest estudi
d’impactes i pressions, tenen un estudi econòmic i molta
informació de la demarcació -la demarcació és..., bé la nostra
unitat, Balears en aquest cas, tota Balears és una demarcació,
parlaríem de la demarcació de l’Ebre, la demarcació del
Guadalquivir, en el cas de les Balears les tres illes és una
demarcació-, doncs surten aquests documents, varen estar sis
mesos a consulta pública i això és la base per plantejar
l’esquema de temes importants, o la proposta d’esquemes de
temes importants, que és el segon quadre. L’esquema de temes
importants engloba en pocs temes tota la problemàtica que hi
ha envers les masses d’aigua. Nosaltres -després ho veurem- ho
vam englobar en 10 temes.

Això torna a sortir a consulta pública 6 mesos, vam fer
tallers, vam fer consultes, vam fer reunions de les juntes
insulars de l’aigua, etc., i al final totes les aportacions que
intenten donar solució a aquesta problemàtica es conformen a
l’esquema de temes importants consolidats.

A tot això, si miram la línia morada, ja va funcionar en el
programa de mesures. Al programa de mesures..., i lògicament
treballam sobre el Pla hidrològic anterior, són les mesures que
donaran resposta a aquesta problemàtica, però, a mesura que
sorgeixen modificam aquest pla de mesures. També,
paral·lelament -i no hi entraré- treballam tota l’avaluació
ambiental estratègica, de forma paral·lela, hi ha un document
d’inici que la comissió de medi ambient emet un document
d’abast, a aquest document d’abast elaboram l’estudi ambiental
estratègic i ara mateix, en la planificació actual, bé, en el cicle
de planificació actual ens trobem en aquest punt, treballam en
el projecte del pla hidrològic i amb l’estudi ambiental
estratègic, llavors seria el quart quadrat.

Amb tot això, sortirà a consulta pública, 6 mesos més, per
tant la participació està totalment garantida, vull dir hi ha 3
procediments de 6 mesos més tallers, més una sèrie de reunions
que fem de juntes insulars del Consell Balear de l’Aigua, etc.,
a part que fem reunions sectorials, també, tot això surt a
consulta pública de sis mesos i al final acabam amb el Pla
hidrològic aprovat, si tot va bé, i la declaració ambiental
estratègica. I amb tot això hem ajustat el programa de mesures
que dona resposta a tota aquesta problemàtica, d’acord?

Cronològicament, encara que aquí els anys no estan ben bé
perquè els vàrem ajustar a la realitat, és clar, sempre hi ha
sorgeixen problemes -tipus COVID, tipus altres problemes- que
no ens permeten ajustar-nos a les dates però, bàsicament, tres
anys abans surten els documents inicials, dos anys abans surt
l’esquema de temes importants, u any abans fem la proposta de
projecte hidrològic fins que al cap d’1 any s’aprova el Pla
hidrològic, i s’aprova mitjançant... bé, això va a Madrid, hi ha

un informe i el Consejo del Agua aprova el Pla hidrològic i
després nosaltres l’aprovem per decret. 

Molt bé. Bé, també molt ràpid perquè ja ho he explicat,
consta de tres etapes, ja ho he comentat: els documents inicials,
que tenen aquest estudi general de demarcació, un programa
amb calendari; la participació pública; i ara vàrem tenir la
informació pública fins el juliol del 2020, després l’esquema de
temes importants i al final fem una proposta de Pla hidrològic. 

Què s’entén per tema important? Bé, és aquella qüestió
rellevant en matèria d’aigües a escala de planificació
hidrològica, que posa en risc l’acompliment dels objectius
ambientals. Aquest esquema té per objectius: identificar, definir
i valorar els principals problemes; plantejar les alternatives i
donar-les solucions. D’acord? Tot això, sobretot amb els
tallers, s’intenta debatre prou.

Pràcticament s’engloben en quatre grans blocs, aquests
temes importants: acompliment d’objectius mediambientals -
que és el principal-; seguretat enfront de fenòmens extrems,
especialment inundacions; atenció a la demanda; i temes de
coneixement i governança.

Com ja us dic aquí al final vam definir 10 grans temes, que
són aquests, no els llegirem però molts van, o sigui, estan
relacionats entre sí, per exemple la reutilització de l’aigua que
(...) hídrica o el 8, l’explotació i gestió sostenible de l’aigua, o
sigui, tots van molt relacionats. I vam establir aquests 10 grans
temes, i tot això ho vam debatre. 

En tema de costs de l’aigua, el darrer tema també és molt
conflictiu. Quatre números en relació amb això. Comentar-vos
que d’aigua servida -amb les darreres dades que hem fet- s’ha
incrementat un 6,5%, ha disminuït el consum d’aigua
subterrània un 9% però ha augmentat la dessalada un 35%,
després en parlarem de la dessalada.  

Quant a costs, és clar, diguéssim l’ús de l’aigua té costs tant
financers, com costs de la pròpia extracció del recurs, com
ambientals. Aquests, sobretot la part de costs ambientals no
està ben internalitzada amb el tema de la factura de l’aigua,
pagam una aigua molt barata, molt barata de manera general i
molt barata aquí al sud d’Europa. Part d’aquests costs
ambientals sí que està identificada, que seria el cost de les
depuradores, però per exemple l’extracció d’aigua no està
identificada, extraiem l’aigua i és gratis, i no tenim en compte
que aquella aigua hauria de retornar a aquella massa subterrània
en les mateixes condicions. I això té un cost, i això no està
internalitzat.

I com aquest, d’altres, per exemple la producció d’aigua
marina, la salmorra que es tira a la mar tampoc..., és un cost
que..., o l’efecte d’aquesta salmorra a les praderies de
posidònia o a d’altres organismes no està internalitzat en els
costs d’aquesta factura de l’aigua.

Amb tot això, la recuperació de l’aigua se situa en un 65%
em sembla que és de mitjana, bé aquí ho tenim per a ús urbà,
residu industrial, aquesta recuperació ha augmentat un 4%, això
està bé, o sigui..., al cent per cent mai no hi arribarem, però ha
augmentat un 4%. Però també això ha estat a causa que el
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sistema d’amortització de les infraestructures ha variat, abans
es feia per a vint anys i, per exemple, ara ha passat a ser de
cinquanta, per un tema d’harmonització estatal amb la qual
cosa els costos anuals han baixat, per tant, la recuperació és
més ràpida..., molt bé.

També, quatre números molt ràpids, explicava que el
programa de mesures és una part molt important del pla
hidrològic, té forma d’un annex de la normativa i hi ha..., bé, té
un llistat, però en forma d’Excel apareixen totes les mesures,
parlam de 400 mesures, abans en teníem 500 o 600, hem reduït
molt, hem intentat ser més..., definir-ho millor, tenim 400
mesures, unes 80 d’actuacions i unes 300 d’infraestructures;
amb milions d’euros: 600 milions d’euros per a actuacions i
1.400 i busques de milions, quasi 1.500 milions d’euros
d’infraestructures. I la part no executada és la que veieu aquí,
per tant, ens queda un 47% a executar i si només miram
infraestructures ens queda un 66% per executar.

A veure, tot això no ho executa només la Direcció General
de Recursos Hídrics, o sigui, en aquest text surt el responsable
de cada mesura, que pot ser qualsevol administració, de fet hi
ha mesures també genèriques, tots els ajuntaments, etc., o sigui,
totes les administracions fins i tot alguna... particular, però totes
les administracions hi estan implicades, l’administració estatal
també, etc., hi ha un responsable i una administració
finançadora.

I el que ens diuen des d’Europa i tots els comunicats des del
ministeri és que anam molt malament, fixau-vos que ja el 2015
hauríem d’haver executat el cent per cent, el 2015, i ara diem
que a partir d’avui fins al 2027 hauríem d’executar aquest 50%
aproximadament que ens queda. Per tant, anem malament.

Quatre dades més, molt bé, aquí a l’esquerra, a dalt teniu...,
bé, això és un esquema de la procedència del recurs de l’aigua,
d’acord? A Balears, fixeu-vos que la gran massa, un 72% ve
d’aigües subterrànies, això ens diferencia molt de la resta
d’Espanya, a la península lògicament s’aprofiten de rius, per
tant, tota la política, tota la part tècnica és totalment diferent
aquí a Balears. Nosaltres ens aprofitem en un 72% d’aigua
subterrània, la qual cosa és molt diferent i molt important.
Aquest 2% que veiem aquí d’aigües superficials, Cúber i Gorg
Blau, que a Mallorca també és de l’ordre d’un 2%. A Palma,
per exemple, sí que Palma... com que aquesta aigua va tota a
Palma representa de l’ordre d’entre un 15 i un 20%, és
important aquí, però a nivell de Mallorca o de Balears és molt
petit.

Ah, i una altra peculiaritat també, i ara hi entrarem, és que
Formentera actualment s’abasteix en un 60% d’aigua dessalada,
allà hi ha una dessaladora, fa un anys, i tota l’aigua de consum
urbà és dessalada. Per tant, és una aigua d’una qualitat
excel·lent.

La resta és prou similar i també Eivissa, fixeu-vos que
també té un 40% de dessalada, allà els aqüífers estan en molt
mal estat i les dessaladores van al cent per cent a l’estiu, per
tant, hi ha més demanda que oferta. Allà també el consum
d’aigua dessalada és molt important.

I a Menorca aquesta part d’aigua dessalada és la
dessaladora que s’ha posat en marxa fa poc a Ciutadella.

Més dades, aquesta és la demanda del recurs per a usos,
també veiem unes diferències molt importants segons l’illa. Bé,
fixau-vos que en totes la principal demanda és la urbana, és
clar, aquí tenim el turisme que té la importància que té i és un
gran consumidor d’aquest recurs, això també ens diferencia
moltíssim de la resta d’Espanya i de moltes parts d’Europa, el
principal consumidor allà és l’agricultura, d’aquest recurs, aquí
no, aquí és l’urbà. Fixeu-vos que l’agricultura, que posa
“agrario”, que és aquest verd claret, fixeu-vos a Eivissa és un
7%, a Formentera no ho veig bé, però... 4 o 5, a Mallorca,
d’acord, un 20, però sempre té poca representativitat.

També són molt importants aquestes diferències que veiem
entre illes. El concepte aquest que veiem d’agrojardineria és
assimilable al concepte de consum dispers, són coses aïllades
que no tenim manera d’identificar-ho i ho tenim estimat i és
aquest consum dispers. Fixeu-vos que a Formentera és molt
important i a Eivissa també, aquí..., això quadra amb les dades
que tenim, que allà hi ha molt d’habitatge dispers. Tenim a
Formentera un 40 i busques i a Eivissa un 20; en canvi a
Mallorca i a Menorca és més petit. Per tant, això també té la
seva importància.

I els camps de golf a Mallorca, que n’hi uns quants, em
sembla que són 22 a Mallorca, 1 a Eivissa i 1 a Menorca, més
o menys, sí, també té la seva importància, és de l’ordre d’un
4%, ho vàrem poder identificar aquí, singularitzar. D’acord, i
ja crec que acabo amb les dades.

Això és l’índex de pressió humana, fixau-vos, des de l’any
2000, em sembla i... -és que no he dut les ulleres i no veig res
a aquesta pantalla-, des de l’any 2000 fins a l’any 2019
aproximadament, bé, va in crescendo, va pujant, aquesta forma
de serra és perquè és la diferència entre estiu i hivern, d’acord?,
fixeu-vos-hi, i els números són els números de l’època estival
i a l’hivern. Per tant, el número de baix seria assimilable a la
població de dret, a la població resident, i, en canvi, a la part
superior seria les dues sumades, la població resident més la
població turística. Fixeu-vos que una, hi ha molta variació
d’una a l’altra, amb la qual cosa la gestió del recurs és
complicada tant d’abastiment com de depuració.

I també, una altra cosa interessant, és que les dues han anat
creixent i ha crescut més la resident que no pas la turística, però
ha crescut molt, parlem d’un 32% en vint anys, la turística o la
total, diguéssim, més ben dit, i la resident ha pujat un 42%,
aquest increment és molt, molt gran. És clar, això afecta el
recurs, és un recurs que depèn de la gent que hi ha i també de
l’ús que se’n faci.

I de la depuració, si després en poden parlar, és complicada
perquè les depuradores funcionen bé de manera constant,
aquests pics de gent i de volums pel sistema biològic que tenen
és molt complicat de gestionar.

Aquestes són dades del proveïment urbà també des de l’any
2000 al 2019. Fixeu-vos en la gràfica superior, bé, qualsevol de
les dues, ara us explicaré la diferència que hi ha, però és
curiós..., o sigui, sí que hi ha un increment de consum en
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aquests vint anys, però no és tan gran com el creixement de
població que hem vist. I això ho atribuïm que, bé, que tots els
electrodomèstics són més eficients i s’han fet campanyes de
conscienciació i la gent gestiona millor el recurs i creiem que,
bé, que tot això té la seva influència al cap i la fi.

La diferència entre el blau o les dues línies serien les
pèrdues, una línia és el consum, la línia inferior és el consum i
la línia superior és el total subministrat. És clar, aquí hi ha
pèrdues i sots-comptatges, per exemple, un ajuntament a
vegades no comptabilitza l’aigua que ell mateix consumeix, o
sigui, la que va a les piscines, la que va al poliesportiu, la que
va al reg no ho comptabilitza, per tant, si no ho té identificat els
surt com a pèrdues. Per tant, no és veritat que tot això siguin
pèrdues, però una part sí, no sé si m’explic. Aquí hi ha pèrdues,
hi ha sots-comptatges i hi ha, diguéssim, volums d’aigua no
comptabilitzats. Es tracta que aquestes línies cada vegada
estiguin més properes amb totes les mesures de gestió que
intentam implantar perquè les pèrdues a Balears són molt
elevades, segons el municipi.

Avançam..., com a reptes que tenim al davant, adaptació al
canvi climàtic, lògicament, tant en aspectes de sequeres com
inundacions, no és tan... o almenys per les projeccions que hi
ha, sí que és veritat que el recurs minvarà o les pluges
minvaran, però és més important la manera com vindran, no
pas el volum total; o sigui, el volum total igual no canviarà tant,
però sí que seran pluges més fortes, més intenses i més puntuals
amb la qual cosa no pots utilitzar el recurs de manera constant.
De fet, les pluges que cauen aquí i les d’Anglaterra són similars
durant tot l’any, el volum és similar, vàrem comparar dues...,
no sé si era Birmingham o no sé quina ciutat amb Palma i era
similar, el que passa és que si compares només l’estiu no té res
a veure, és molt diferent. Allà és de manera constant, per tant,
pot aprofitar el recurs, però si aquí et cau constant..., és clar,
l’has d’emmagatzemar, però té un límit també, no pot
emmagatzemar l’aigua durant tres mesos.

Per tant, els fenòmens de sequeres i inundacions cada
vegada seran més freqüents amb les implicacions que això té.

Temes de governança, hem de millorar la gestió del cicle de
l’aigua de manera integral, i ara ho comentaré una mica; hem
de fer corresponsables totes les administracions i hem de
garantir que el recurs estigui en bon estat general, aquí posa
ecològic, o sigui general i protecció del recurs. Aquí també
molt breu. S’ha d’entendre el cicle de l’aigua com a un cicle
integral, si tenim una dessaladora, evidentment (...) el recurs,
però té les seves conseqüències, emets CO2, amb la qual cosa
produeix gasos d’efecte hivernacle i tenen conseqüències en el
canvi climàtic, produeix salmorra, la qual cosa s’ha de
gestionar i tenir-ho en compte; o sigui, s’ha de trobar l’equilibri
entre obtenir el recurs i aquestes implicacions negatives que té.
En l’extracció de les aigües subterrànies també s’ha de tenir en
compte les afeccions negatives que té.

Aquesta aigua que al final utilitzam, l’hem de tornar el medi
tal i com l’havíem rebuda, o en les millors condicions
possibles, però què passa? Si a aquesta aigua quan s’utilitza hi
incorporem molta sal, perquè per exemple les xarxes de
clavegueram costaneres estan trencades i entra l’aigua de mar
a les canonades, aquesta aigua de mar arriba a la depuradora i

això passa. Nosaltres que aquí, per exemple, volíem reutilitzar
aquesta aigua per a agricultura, que seria una molt bona opció,
doncs és inviable perquè aquesta aigua és salada. Com exemple
dir-los que l’aigua que s’abasta a Formentera és tota de
dessaladora, però l’aigua que surt, surt salada, no es pot
utilitzar per a agricultura. Aquí entre mig ha passat alguna cosa,
hi ha dessaladores privades diguéssim no autori..., o que no
tenen l’abocament autoritzat, que, és clar, aboquen a
clavegueram. Per tant, aquesta sal arriba a les depuradores i no
permet fer aquesta reutilització.

També una altra dada, la gent en general no sap quantes
dessaladores tenim a Balears. Bé idò en tenim 8; en tenim 3 a
Mallorca, 3 a Eivissa, 1 a Formentera i 1 a Menorca. Aquí
veieu la xarxa, bé això és una diapositiva de garantia del recurs,
que es diu recurs no convencional. Aquí tenim les dessaladores
d’Andratx, Palma i Alcúdia i el que s’intenta fer actualment, -
no ho duc jo directament això, ho du ABAQUA, és l’empresa
pública-, és interrelacionar tot el sistema, que les tres
dessaladores puguin funcionar... o sigui puguin anar a una
xarxa comuna i, a més a més, de doble sentit. Actualment, per
exemple, Andratx, Palma només és destí Palma, bé, és intentar
que hi hagi un canal de doble sentit i poder abastar les
principals poblacions de Mallorca.

Actualment la xarxa blava és la que tenim, bàsicament una
línia Palma-Andratx, Palma-Alcúdia, amb això juguen. Aquella
línia que veieu cap a la Serra de Tramuntana és Sa Costera, es
capta aigua de Sa Costera, va a Sóller i de Sóller s’infiltra a
s’Estremera, o sigui a un aqüífer i d’allà també s’utilitza per a
Palma i per a ABAQUA. I les línies vermelles són les
previsions de línies que hi ha actualment. Actualment es
treballant en la línia de Maria-Petra, crec que és, sí Maria-
Petra, i la idea d’arribar en breu, bé, en breu vol dir en 5, 6, 7
anys a Manacor i després de Manacor arribar a aquesta zona
del Migjorn, que està en tan mal estat, que allà tenen una
qualitat d’aigua molt dolenta i els aqüífers estan totalment
sobreexplotats. Aquesta és la idea, d’acord? Més que fer una
altra dessaladora a la zona del Migjorn, perquè no és òptim. És
molt millor dur-la a les canonades.

A Eivissa ja està tot executat quant a conduccions, no tant
quant a dipòsits i tenim aquestes 3 dessaladores, Eivissa, Santa
Eulària i Sant Josep, i a Formentera ja la teniu, és a Ca Marí. 

Sanejament. En principi la competència de sanejament és
municipal, però aquí a Balears el model que se segueix és, o
ABAQUA s’ofereix per dur el tema de sanejament. Sobretot en
aquells municipis que són petits i que no té sentit tenir una
pròpia depuradora, la qual moltes vegades es mancomuna, ho
du ABAQUA, després ABAQUA ho treu a concessió -ai,
perdó-, ho treu a concurs o el que sigui, però es gestiona des
d’ABAQUA; es gestiona des d’ABAQUA a través de conveni,
o sigui ABAQUA firma un conveni amb cada ajuntament,
d’acord? Palma, ells mateixos utilitzen el seu sistema, Calvià
lògicament també, Manacor a mitges, però ABAQUA du totes
aquestes depuradores que veieu aquí.

I ja acabam. Bàsicament hauríem de treballar en aquests
quatre eixos. S’ha treballat molt al costa de l’oferta, s’ha de
treballar molt més al costat de la demanda, hem de reduir
aquesta demanda de recurs, reduir la demanda urbana, com ara
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veurem. Per altra banda, hem de continuar augmentant la
disponibilitat del recurs, però jo crec que s’ha de treballar molt
més al costat de la demanda que no pas de l’oferta; hem de
protegir el recurs per poder continuar gaudint d’aquest i que
sigui d’una manera sostenible; i hem d’incrementar mecanismes
de governança i participació.

Quant a la reducció de la demanda, hem de fer que les
instal·lacions siguin més eficients. El Pla hidrològic té una part
dispositiva, en la qual intentam accentuar aquests aspectes.
Marcam uns actius de pèrdues, pensau que hi ha municipis que
perden un 40%. Actualment hem marcat un objectiu d’un 25%
per a aquest any i en el futur encara debatem a veure quin
marcam, però hauríem d’arribar a l’ordre d’un 10-15%.

Gestionar la demanda i conscienciar la gent que l’aigua és
un bé escàs.

Fer més feina en temes de tarificació, que sigui una
tarificació progressiva. No tots els municipis tenen una tarifació
progressiva, això és important.

I fomentar l’estalvi de les llars.

I en tema de piscines, igual s’haurien de prendre algunes
mesures. Pensau que també els darrers 10 anys, crec que és,
s’ha incrementat un 30% la construcció de piscines. És clar,
nosaltres aquí no entrarem, és un tema urbanístic, però sí que
l’ús de l’aigua ho hem de tenir en compte. L’ús de les piscines
és similar a les pèrdues totals que hi ha a la xarxa a Balears. 

Hauríem de gestionar de manera integral tots els recursos,
tots, subterranis, superficials, dessaladores. Hem d’augmentar
aspectes de regeneració, per això l’aigua ha d’arribar amb bona
qualitat a les depuradores. Dessalades s’ha de canviar el xip i
no enfocar la utilització de dessaladores per cobrir falta de
l’aigua a l’estiu, sinó utilitzar-les de manera constant durant tot
l’any per salvaguardar els aqüífers i aquests aqüífers sí utilitzar-
los a l’estiu. A més a més, una dessaladora aturada s’espenya,
per tant, després no la pots utilitzar. Per tant, nosaltres apostam
per utilitzar-les sobretot a l’hivern amb una tarificació més
baixa.

Hem d’establir objectius per reduir pèrdues a la xarxa.
Tenim una sèrie de mecanismes, com són..., traiem un decret de
zones sensibles, que són zones per exemple badies, etc., en les
quals els abocaments d’aigües depurades tenen uns requisits
més elevats. Llavors nosaltres declarem zones sensibles perquè
l’aigua sigui de millor qualitat, l’aigua que s’aboca. També hi
ha un decret de zones vulnerables per a nitrats d’origen
agrícola, amb el qual els agricultors han d’afinar més en
l’aplicació de fertilitzants, per no contaminar els aqüífers.

I hem de millorar en temes de depuració lògicament. Hem
de ser restrictius quant a nous aprofitaments en masses d’aigua
subterrània sobreexplotades, això ho tenim prou clar. Hauríem
de trobar mecanismes per obligar els municipis que tenen accés
a una xarxa en alta, xarxa en alta és la xarxa d’ABAQUA, és
l’aigua dessalada, doncs aquells que tenen accés a aquesta
xarxa, obligar-los d’alguna manera a utilitzar aquesta aigua,
perquè moltes vegades aquesta aigua és més cara, parlam em

sembla que és un 1 euro per metre cúbic. És clar, l’aigua de pou
és molt més barata, però és que fem un bé ambiental.

I hauríem de treballar també molt en temes de contaminació
difusa, en aquests habitatges dispersos que no tenen sistemes
autònoms de depuració, sinó que tenen pous antics, el que en
diem “pous negres” i això jo crec que és una de les principals
fonts de contaminació a Balears.

I acabam. En temes de governança tenim planificació
municipal que s’adapta al Pla hidrològic. Tenim una figura ara
mateix que són els plans de gestió i ús sostenible de l’aigua, en
la qual els ajuntaments han d’establir ja totes les mesures que
pensen fer per millorar, per protegir el recurs. Hem de
diversificar les fonts de proveïment d’aigua subterrània. Hem
de poder gestionar millor les sequeres i hem de planificar molt
millor urbanísticament en temes de risc d’inundacions. (...)
també s’ha d’impulsar més, no hi entraré, però fem el que
podem. I comentar-vos que qualsevol informació ens la podeu
demanar i si no aquí en el portal de l’aigua de Balears,
concretament a la documentació bàsica del Pla hidrològic, allà
trobau tota la documentació a la qual es basa el pla hidrològic...
i fins aquí. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Abans de passar la paraula als portaveus
dels distints grups, algun d’aquests portaveus m’ha fet arribar
la petició de si era possible disposar d’una còpia de la
informació que ens ha exposat el Sr. Martino, del power point,
si és tant amable, després ja ens encarregarem de fer-lo arribar
a tots els portaveus i maldarem per a properes sessions de la
comissió que a l’hora de l’inici de la comissió puguin disposar
els portaveus, sempre que sigui possible, d’una còpia de la
documentació que s’hagi de manejar durant aquesta per tal de
poder fer un seguiment..., atès que moltes vegades seran
nombres, seran dades més... més eficients de les paraules dels
compareixents.

Així, per tant, ara procediria la suspensió de 45 minuts per
tal que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació
de preguntes o observacions per la qual cosa es demana als
portaveus si volen fer una suspensió o si podem continuar.
Entenc que podem continuar.

Per tant, per formular preguntes o observacions tot seguit es
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr. Sergi
Martino i Bennasar pot contestar globalment totes les preguntes
o observacions formulades o bé contestar individualment
després de la intervenció de cada portaveu. Prefereix vostè fer
globalment?

EL SR. REPRESENTANT DEL SERVEI D’ESTUDIS I
PLANIFICACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
RECURSOS HÍDRICS (Sergi Martino i Bennasar):

Sí.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant, atès que contestarà globalment, té la
paraula pel Grup Parlamentari Popular el diputat, Sr. Sagreras,
per un temps de deu minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Seré breu. Sr. Martino, la meva intervenció bàsicament i
sobretot és per agrair-li l’esforç i la dedicació per preparar
aquesta compareixença. És veritat que nosaltres estam avesats
aquí a venir a compareixences més polítiques per debatre i avui
davant aquesta compareixença més de caire tècnic la nostra
feina era escoltar per poder prendre dades i al final, quan hagin
passat per aquesta comissió la resta de ponents d’un calendari
ample que queda, poder extreure una sèrie de conclusions.

Ens vàrem posar d’acord tots els grups polítics per posar en
marxa aquesta comissió no permanent de planificació i gestió
de recursos hídrics, llavors també ens vàrem posar d’acord -i
això és estrany- tots els grups polítics per poder preparar un
calendari i per poder sol·licitar una sèrie de ponències; cada
grup va fer les aportacions, en aquest cas i amb la d’avui, idò
el nom... el nom i... sobretot de la direcció general que ha
acudit avui aquí no era una proposta nostra, per tant, i donat
que vostè respondrà de manera global, doncs jo donaré pas als
altres grups polítics amb més curolla sobre aquesta qüestió. I jo
bàsicament plantejaria una pregunta, dues preguntes que si vol
contestar-les un deu i si no també ho entendrem, perquè
segurament van una miqueta més enllà dels plantejaments que
puguin fer els mateixos tècnics de la conselleria, però que pels
mateixos coneixements que tenen vostès entenc jo que poden
tenir una resposta.

La nostra sol·licitud és veure com valorarien vostès un
traspàs de competències de recursos hídrics als consells
insulars, que és un tema que de tant en tant surt aquí en aquesta
comissió i també al Parlament, i si fos així, com ho
plantejarien, de manera progressiva, i en tot cas quin serien els
primers serveis que trobarien que s’han de traspassar. Això és
el nostre plantejament i ja dic, davant, davant, que entendrem
que la vulgui contestar i també entendrem que no la vulgui
contestar. 

Això és tot. Escoltarem les sol·licituds que puguin fer la
resta grups polítics.

Gràcies i gràcies per la compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

EL SR. REPRESENTANT DEL SERVEI D’ESTUDIS I
PLANIFICACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
RECURSOS HÍDRICS (Sergi Martino i Bennasar):

Si vol..., puc contestar ara això encara que...? Ah, ja he dit
global.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

De totes maneres si és global tal vegada la mateixa pregunta
també la tenen els altres i així no ens trepitjam... No hi ha cap
problema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el diputat Sr. Pablo Jiménez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Hola, buenas tardes. Bien, de su..., bueno, primero,
agradecer su comparecencia obviamente, agradecer la
comparecencia, y entiendo, por lo que aquí se ha explicado y
se ha comentado, que estamos ante la presencia de una serie de
estudios relacionados con recursos hídricos y con planificación
de este mismo ámbito.

Voy a hacer unas preguntas concretas en relación a posibles
estudios que se estén efectuando o que se vayan a efectuar con
respecto a determinadas cuestiones que planteo. Una de las
cosas..., bueno, soy diputado por Menorca, entonces una de las
cosas, una pregunta que voy a hacer, que es un poco evidente
por los problemas que existen en aquella isla, la contaminación
por nitratos es una preocupación que hay en el ámbito
menorquín desde hace mucho tiempo; ha surgido...
normalmente se ha asociado esta contaminación por nitratos a
un tema agrario, a un tema ganadero en concreto, no obstante,
en los últimos tiempos surgen también dudas con respecto a
estas afirmaciones y se entiende que podría haber otro tipo de
causantes de esta contaminación.

A este respecto, entonces, la pregunta es: ¿existe en este
momento algún estudio al respecto o previsión de nuevos
estudios con respecto a la contaminación por nitratos en la isla
en concreto de Menorca?, pero, bueno, que también podría ser
extensivo a otras islas. Esa sería una pregunta, ¿no?

Luego, en cuanto a otro tipo de contaminación de
determinados productos químicos, desde el ministerio
competente en la materia se hace un seguimiento un poco de la
contaminación que existe en las distintas demarcaciones
hidrográficas del estado, en concreto en esta misma comisión,
bueno, en la Comisión de Medio Ambiente para ser más exacto,
se trabajó una PNL hace ya algún tiempo que hablaba sobre la
contaminación por glifosato, en líneas generales, (...) del medio
agrario, tal y cual, pero también contaminación que llegaba a
los acuíferos. No obstante, a nivel del ministerio los datos
correspondientes a las Islas Baleares nunca se han
suministrado, nunca han llegado allí. Entonces, la pregunta
sería: ¿en algún momento se harán estos estudios, se
suministrarán al ministerio para tener una visión conjunta del
estado o bien esto es algo que aun no está planificado?

Luego, también sobre..., hay un tema que me parece muy
interesante que es en cuanto a retos, el tema de la adaptación al
cambio climático, tema de sequías, inundaciones, en fin, temas
que están ahí ya, que están en la agenda política y en la agenda
social, que todo el mundo lo ve, ¿también hay... o están en
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previsión estudios más concretos, no solamente con las sequías
o inundaciones que hemos tenido, hemos podido tener, sino de
cara a esa..., o sea, a las previsiones de futuro con respecto a
estos problemas que son evidentes?

Por último, en cuanto a la reducción de la demanda del
recurso en cuanto a demanda urbana, se han planteado una serie
de posibilidades de trabajo, y yo me plantearía..., es posible que
esté tomado esto..., a lo mejor se ha dicho y no me enterado
muy bien, ¿hay algun tipo de estudio con respecto a la
reducción del consumo de agua con respecto, por ejemplo, a
los temas de jardinería?

Lo digo porque es un tema muy recurrente también en las
Islas Baleares, es decir, aquí hay muchísimas superficies
privadas o públicas de plantas que son muy demandantes de
agua, tal vez sería un momento también, no sé, igual hay algún
estudio y estoy diciendo una cosa que ya está planificada, no lo
sé, entonces por eso pregunto, ¿no?, si hay algo con respecto a
esto, es decir, la utilización de plantas xerofíticas, por ejemplo,
en fin..., un cambio en temas de jardinería con respecto al
recurso hídrico.

Y ya por último, también se habla de... bueno, yo quería
preguntar en cuanto a esta reduc... se ha hablado de la
reparación de la red pública, de distribución para evitar
determinadas fugas en esa red pública, eso está bien, es lógico,
es normal que se haga esto pues para reducir el consumo de
recurso, y también quería preguntar, es decir, ¿hay algún tipo
de estudio, de cara a pedir, en relación con la arquitectura de
nueva construcción, la doble tubería pues para ahorrar agua, en
cuanto al agua potable, de consumo humano y el agua de
utilización pues para otros usos domésticos?

Bueno y ya está, nada más. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Jiménez. És el torn del Grup Parlamentari
Ciutadans, el Sr. Benalal té la paraula. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Bennasar por haber
venido a esta comparecencia. Voy a ser muy directo y voy a
hacer cuatro preguntas muy precisas. 

En primer lugar, en la adopción de los planes hidrológicos,
¿a qué nivel intervienen los consejos insulares? Y ¿cuándo se
espera tener la próxima revisión?

La segunda pregunta es referente a las infraestructuras de
distribución en Palma, o sea, en Mallorca -perdón-, las que
están en ejecución son casi nulas, y mi pregunta es ¿qué se
necesitaría para acelerar la cadencia y simplemente si me puede
decir de dónde reciben el agua los depósitos que aparecían en
Mallorca?

Tercera pregunta es..., y yo soy diputado por Ibiza, o sea
que las dos siguientes preguntas pues son cosas muy prácticas
locales, en Ibiza se prohíbe, por ejemplo, que casas o
propiedades que están en zona no urbana se conecten a las

infraestructuras existentes de aguas urbanas aunque las salidas
de algunas tuberías pasen por encima de una propiedad, ¿esto
es lógico?, puesto que crean una presión incoherente sobre las
basses de aguas subterráneas.

Y también otro tema, ¿qué piensa de la complejidad y del
coste para la obtención de licencias para recuperar aguas
superficiales, por ejemplo, de proveniencia de la lluvia? La
complejidad y el costo de los análisis pues desalientan al
realizar estas obras y crean presión también sobre las basses de
agua subterráneas cuando realmente se podrían usar con
depósitos de aguas superficiales para, por ejemplo, riegos. 

Gracias, Sr. Bennasar.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Benalal. Atès que a la sala no hi ha en aquests
moments cap membre, cap representant del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Campos, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, també per un temps de deu
minuts. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias por su
explicación, por los datos detallados. Yo solo tengo tres
preguntas. 

Hemos visto y nos ha explicado que las aguas costeras de
Alcúdia son deficientes, ¿saben ustedes cuál es la causa, de esa
deficiencia?

También nos hemos fijado que la mayoría de las aguas
subterráneas están en mal estado, según hemos visto en los
mapas. Si nos pudiera decir..., nos ha comentado ya algo, pero
si nos pudiera especificar un poquito más cuál es la causa de
ese mal estado.

Y un poco relacionado con esto, supongo, si sabe de las
depuradoras que están en funcionamiento actualmente, ¿cuáles
realmente están cumpliendo con lo que indica la legalidad
vigente?

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula per un temps de deu
minuts la portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr.
Martínez, gràcies per venir en aquesta primera compareixença
per a la Comissió no permanent d’estudi en matèria de
planificació i gestió de recursos hídrics.

És vera que vostè ha donat moltes dades, hi ha una part de
dades que evidentment són molt tècniques però el que sí és cert
és la importància que té l’aigua com a recurs escàs, bàsic i
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essencial i, sobretot, quan parlam de les Illes. Ens ha parlat de
la massa d’aigua en superfície, també de la subterrània i amb
aquest Pla hidrològic, del qual es va fer la modificació i, si no
ho he vist malament, és un pla que es va fer el 2015-2021,
vostè ha parlat d’així com estava executat, de les execucions,
així com un 47%, si es comptaven les infraestructures a haver
de fer, estar pendent d’executar un 66%..., m’agradaria saber,
respecte del Pla que hi havia anterior, quines modificacions,
quins canvis importants respecte d’aquell pla es varen haver de
fer i quines s’hauran de fer de futur, per la situació que tenim
a les nostres illes. 

També ha parlat de les sequeres, de les inundacions que ens
trobam a canvi del canvi climàtic i les que també és un tema
que crec que entre tots s’ha de fer molta feina. Amb el tema de
l’aigua a molts de municipis hi ha molts de problemes i també
és cert que els informes -desgraciadament, per manca de
personal, etc.-, els informes de recursos hídrics costa molt que
es puguin donar en un temps prudencial, fins i tot ens trobam
que hi ha gent que està pendent 2 i 3 anys i creiem que això són
situacions que poden complicar, fins i tot pot ser negatiu per
l’actuació allà on es vol fer. 

Com dic, nosaltres hem vengut aquí a escoltar una mica la
situació, la visió que tenen vostès com a tècnics i com a tècnics
també de la conselleria m’agradaria saber, perquè la
Conselleria d’agricultura aposta molt per les basses de regants
dins la nostra comunitat i a molts de municipis hi ha basses de
regants d’aigües que estan depurades i m’agradaria saber si pot
suposar qualque tipus de contaminació o de..., més que un altre
tipus d’aigua que pogués ser la de pou.

Per la resta, agrair la seva presència i les seves explicacions. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sureda. Atès que no hi ha tampoc cap
representant del Grup Parlamentari Mixt present en aquesta
sessió, té la paraula ara, per un temps de deu minuts també, la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Carbonero. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

Gràcies, president, benvingut, Sr. Martino. És cert que ha
estat una exposició, jo he intentat prendre notes però són
moltes dades que ens ha exposat i, bé, és un tema molt tècnic,
és cert que aquí en el debat estam acostumats a qüestions més
polítiques, però creim que el recurs aigua o el bé públic de
l’aigua és un tema suficientment important com per dedicar-li
uns certs debats polítics per al futur del propi recurs, no?

Jo, pel que fa a preguntes n’hi faré algunes de concretes,
però sí que voldria fer una reflexió més a nivell de reflexió
perquè vostè ens digui a veure quin és el seu parer respecte de
l’aplicació territorial de l’aigua; és a dir, ens ha parlat d’un Pla
hidrològic, però és cert, vostè mateix, quan feia l’exposició, ha
parlat de piscines, açò és un tema més urbanístic, bé, l’aigua no
deixa de ser un medi que interactua amb altres aspectes del
mateix territori -parlam de biodiversitats, parlam d’actuacions
urbanístiques...- i aquesta visió més global pròpiament del Pla

hidrològic a veure quina confluència té en els propis plans
sectorials. És a dir, com un pla hidrològic expressa l’afecció del
recurs, de la gestió que en fem del recurs sobre la resta de
sectors.

Sé que potser és una pregunta un poc abstracta però sí que
és un poc la visió europea de la gestió de l’aigua. I per açò li
volia demanar també el tema de les dades, quan parlam de
dades, a veure si el Govern doncs té una recollida de dades
suficientment àmplia..., perquè, és clar, quan parlam..., vostè ha
parlat també d’un aspecte que són, per exemple, els habitatges
aïllats que tenen..., bé, que no tenen depuració, no?, pel que fa
a l’aigua depurada, que podria ser un factor de contaminació
dels aqüífers, però aquestes masses, aquestes zones també tenen
uns pous i de vegades aquests pous no estan comptabilitzats.
Deman: quin nivell de control tenim sobre les dades per treure
les gràfiques que ens ha mostrat? Nivells piezomètrics, el tema
de contaminació...?Perquè, és clar, també la gestió de l’aigua
està molt repartida, ajuntaments, el Govern; és clar, a veure, les
dades quina font empren vostès per donar-nos les dades?
Perquè, per exemple, quant a  recuperació de costes, s’ha de fer
per illes la recuperació de costes, hi ha dades de totes les..., per
illes hi ha dades de les costes, d’aigües costaneres? La
recuperació després es fa per illes o és una recuperació que es
planteja més a nivell global?

Després, em feia ganes fer una reflexió també sobre el
Green New Deal que va tal vegada molt relacionat amb la
gestió de la demanda que vostè ha exposat, tot el tema de la
digitalització a veure com ho veu, no?, com a un futurible de la
gestió de la demanda. La digitalització dins del Green New
Deal hi ha una part, bé, que afecta aigües, però també afecta
digitalització en general. És clar, com veurien vostès la
combinació de la digitalització amb la gestió de la demanda, a
veure si és possible que açò sigui un avanç important en la
gestió de la demanda?

Després tal vegada..., bé, a nosaltres ens agradaria que el
concepte de demarcació a veure si ens ho podria ampliar, què
és demarcació, perquè la llei estatal parla de conques; les Illes
són una única conca, però territorialment som inconnexes, per
tant, físicament no és una única conca, però després hi ha
també la directiva marc que parla de concepte de demarcació.
Un poc si ens pot clarificar aquests termes que, bé, que pel fet
de ser illes de vegades pot ser un poc confús perquè també,
com hem vist i com molt bé ha exposat vostè amb les dades,
cada illa és un món perquè, per exemple, a Eivissa hi ha una
sobreexplotació dels recursos, es fa un ús molt elevat de l’aigua
dessalada, però també, si no es fa bé aquesta gestió, com bé ha
dit vostè, de proposar tal vegada un consum més a llarg termini
de les dessaladores, el cicle de l’aigua es pot trencar, perquè els
problemes que els nivells piezomètrics baixin són molts perquè
si hi ha una intrusió marina, una intrusió dins les xarxes de
distribució que ens duen que hi hagi sals a l’aigua potable,
doncs, és clar, tal vegada l’important seria recréixer aquests
nivells piezomètrics. Crec que més que dades és important el
concepte sobretot pel fet de ser illes.

Bé, i com que el Sr. Sagreras ha fet aquesta pregunta directa
de la gestió crec que també li faria una pregunta lligada amb la
que feia el Sr. Sagreras, que en temes d’aigua a veure vostè si
considera que la gestió és més eficient com a..., és a dir,
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l’economia d’escala és aplicable a la gestió d’aigües tant a les
residuals com en gestió d’aigües de boca, que en diuen. 

En principi açò era tot. I agrair molt la seva presència i
l’exposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Acabat el primer torn
d’intervenció dels grups parlamentaris,  correspondria ara
respondre al Sr. Sergi Martino i Bennasar, sense limitació de
temps.

EL SR. REPRESENTANT DEL SERVEI D’ESTUDIS I
PLANIFICACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
RECURSOS HÍDRICS (Sergi Martino i Bennasar):

Molt bé. Si em perdonau, em llevaré això, va bé si em llevo
la mascareta? És que em falta aire sinó. 

Bé, són moltes coses. La primera i la darrera pregunta
s’ajunten per tant intentaré respondre aquestes dues al principi.
Com veig el traspàs de competències? Jo en principi ni millor
ni pitjor, és diferent, és a dir, fer-ho des dels consells insulars
seria diferent. Jo veig una sèrie de traves, a més jo venc d’una
transferència d’una altra matèria i he viscut una altra,
diguéssim, transferència de competències, i veig el que passa. 

És clar, aquí a Balears, primer no som molts, si aquesta
matèria, que és complicada i té molts aspectes, recursos hídrics
és molt ampli, jo aquí he vengut a parlar de planificació, però
és molt més ampli, si es traspassa s’ha de dotar molt bé i s’ha
de dotar d’un equip humà molt bé i després també ho
comentaré, perquè ja estam infradotats a nivell d’autonomia, ja
no us dic si això passa als consells insulars.

Tenim un exemple a Espanya, a Canàries ho varen fer així,
supòs que per un tema polític, no?, és a dir, el tema de recursos
hídrics..., el tema de planificació, que és el que conec jo, es va
traspassar als cabildos de les dues províncies que hi ha que són
(...) i llavors són set illes, hi ha set cabildos per la qual cosa una
feina que és ingent, que és tot el procés de planificació que hem
parlat de tres anys abans, però tres anys abans comença
l’elaboració, però et bases en dades recollides tres anys abans,
o sigui són sis anys, són cicles de sis anys. Tota aquesta feina
a les illes petites impossible, i a les illes grans tampoc no la
varen executar, amb la qual cosa no varen fer la planificació
anterior. Al final no sé ben bé com ho han solucionat, però al
final ho han tornat a agafar des dalt i a la pràctica ja no ho fan
cada cabildo insular, perquè és inviable, no hi ha tècnics
suficients a cada illa per dur aquest tema.

Sí que és cert, i ara entrarem al tema de demarcació, que, és
clar, té la seva peculiaritat, evidentment. Es parla de sistemes
d’explotació, o sigui, cada..., bé, començarem pel tema de
demarcació. Demarcació és on aboquen l’aigua d’una conca, us
posaré un exemple proper que és, a més, el que conec, a
Catalunya tenim l’Ebre, l’Ebre, com que és un riu que passa per
diferents comunitats autònomes és competència de l’Estat, tots
aquells rius que van a més d’una comunitat autònoma són les

confederaciones hidrográficas de cada riu: l’Ebre, el Guadiana,
etc.; això ho du directament l’Estat a través dels seus
organismes de conca i la demarcació. Catalunya al final el que
gestiona són les conques internes, aquelles que neixen i moren
dins la seva comunitat, per tant, està totalment segregat en
aquest sentit. 

Aquí tenim l’avantatge o l’inconvenient, però l’avantatge
que a les tres illes o sigui tant comunitat com demarcació
coincideixen, o sigui no separam una cosa de l’altra. Aquí no
hi ha una competència directa del ministeri, tot i que ens
reunim sovint per a una sèrie de temes; evidentment és una
demarcació artificial, són tres illes que no tenen res a veure de
connexió hídrica em referesc, però són tres sistemes
d’explotació i lògicament s’han d’abastar del recurs a la
mateixa illa, no té sentit dur aigua d’una banda a l’altra. 

En aquest sentit sí, és així. Què podria haver-hi una
demarcació per a cada illa? Sí, seria el mateix, tenir
competències que..., és el que tenen a Canàries i que, si hi ha
molt d’interès, doncs estaria bé parlar amb ells, però, jo, pel
que he vist, l’experiència ha estat molt dolenta allà, molt
dolenta a nivell de planificació, no sé amb d’altres temes de
depuració, però a nivell de planificació ha estat un desastre i
s’ha tornat agafar a un nivell superior perquè era inviable, era
inviable.

Molt bé. Competències..., espera un moment. Per tant, en
tema de competències no és que hi estigui en contra, però jo no,
no..., bé, no ho veig molt clar, no veig que fos viable. A més a
més, és clar, les relacions amb l’Estat serien de la comunitat
autònoma, tot hauria de continuar passant per la comunitat
autònoma, amb la qual cosa, bé, seria diguéssim doble feina,
hauria d’haver-hi un equip de gent que perseguiria cada consell
insular per presentar els documents corresponents. Crec que
seria complicat, de totes maneres no depèn de jo, són decisions
polítiques i, ja us dic, hi ha l’exemple de Canàries el qual es
podrà mirar.

Quant a Menorca, passam de tema, tenc aquí apuntat tema
de nitrats, de si hi ha estudis en temes de nitrats, etc., d’acord,
molt bé. Nosaltres el que..., o sigui, en aigües subterrànies
miram la contaminació per nitrats, independentment de
l’origen, independentment de l’origen; sí que és cert que
l’agricultura normalment és una pressió significativa i causa un
impacte important. Llavors, per normativa, i no hi entraré
massa, però estam obligats a fer un decret de zones vulnerables
per contaminació de nitrats d’origen agrari, es diu així, i em sap
molt de greu per agricultura, però és així i així ho hem de fer,
aquí l’agricultura té poc pes. 

Nosaltres, quan miram la contaminació per nitrats la miram
tota, indistintament de si té un origen agrari o no, però, per
solucionar problemàtiques o impactes d’un altre origen, tenim
altres mecanismes com és la normativa del Pla Hidrològic, allà
establim una sèrie de mesures per evitar la contaminació de
nitrats d’altres orígens. Aquest decret el que fa, en el nostre cas,
és declarar aquestes zones i ja és Agricultura que ha d’elaborar
una planificació que bàsicament ve a dir que els agricultors han
d’extremar la precaució en l’ús de fertilitzants. No és una cosa
negativa, tampoc no crec que suposi un gran cost per a
l’agricultor, simplement se li diu -resumint, eh-, que ha
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d’aplicar de manera efectiva els nitrats, el que no volem
nosaltres és que hi hagi un excés de nitrats que vagin a l’aqüífer
i és aquí que hem d’arribar.

I en aquest sentit, Agricultura o el sector agrari, que de
vegades hi està molt en contra, jo a l’inrevés, jo ho veig com a
una oportunitat i una cosa positiva. De fet hi ha estats de la
Unió Europea que han declarat tot el país vulnerable per nitrats
i així apliquen aquestes mesures a tot el país. No cal fer
distincions que una zona és vulnerable i una altra no.

Quant a discriminar l’origen dels nitrats sí, que jo sàpiga,
com a mínim existeix un estudi recent a Menorca que treballa
en aquest sentit, i com que del sector agrari hi ha aquesta
demanda hem parlat amb Agricultura i està previst fer aquest
tipus d’estudis bàsicament per discriminar aquest origen. Però,
bé, entenc que són estudis de part i la part agrícola és la que
està interessada a descobrir aquest origen i poder demostrar que
ells no són el principal origen. De totes maneres, la normativa
comunitària diu, hi ha sentències en aquest sentit, que a
l’agricultura, encara que representi un 5% de l’origen d’aquella
contaminació, s’ha d’aplicar aquest pla d’actuacions
d’agricultura quant a un maneig més òptim dels nitrats. Per
tant, no crec que tengui gaires implicacions. 

Ja dic, hi ha altres mesures per combatre la contaminació de
nitrats d’altres orígens, que tendríem les depuradores, les
pròpies depuradores d’aquestes aigües residuals que aboquen
i moltes vegades aboquen al torrent, és una possible font de
contaminació, però en principi en aquest sentit, bé, hi ha tot un
organisme..., una empresa pública que, és ABAQUA, que
treballa per complir la normativa i, bé, ara comentaré que,
després m’ho han demanat, el compliment de la normativa, i
que intenten que l’aigua estigui en condicions. Aquesta seria
una font.

Aquesta no em preocupa tant perquè hi ha una sèrie de
tècnics i gent que treballa en aquest sentit, em preocupa més
aquesta contaminació difusa d’habitatges aïllats que, bé, que
per ser d’habitatges no es té molt en compte, però és que n’hi
ha molts i molts sumats fan molts..., fan una gran quantitat,
encara que siguin petits. I aquesta contaminació crec que a
Balears és important. I en aquest sentit no hi ha molta feina.

En el tema del glifosat. Bé, com us he dit, l’agricultura a
Balears no té molt de pes en general, comparat amb altres
zones, d’acord?, i la contaminació que pugui produir, bé, en
general és relativa. Nosaltres miram aquestes substàncies que
he dit que eren les emergents i les prioritàries, entre les quals
hi ha el glifosat, i no hem detectat cap substància d’aquestes a
les masses, només a alguna ha sortit alguna contaminació
possiblement d’aquest tipus de substàncies. Això va molt lligat
amb el pla aquest que he comentat d’agricultura i és
Agricultura que ha d’intentar que aquestes substàncies
s’apliquin de manera correcta, amb un carnet d’aplicador, etc.,
però no tenim previst fer cap mesura especial. Ja dic que només
amb una massa ens han aparegut aquests productes.

L’estat químic en general a Balears és bo, no tenim una
indústria pesada, llavors, és bo i sobretot en subterrànies també
és bo. Podem tenir temes puntuals d’una benzinera que perd i
no ho sabem i allà es detecta qualque cosa, sí. Tenim

possiblement el punt més complicat sempre és Son Reus, que
té un abocador antic que no es va impermeabilitzar
suficientment, allà sí que hi ha problemes de contaminació,
però no hi ha grans problemes. 

Temes de jardineria. Sí, nosaltres al Pla Hidrològic sempre
insistim molt i també quan informam dels plans de gestió
sostenible de l’aigua que hem comentat, insistim molt a utilitzar
plantes xerofítiques i sobretot si pot ser autòctones, vull dir, no
entenc com a dia d’avui encara es fan rotondes amb gespa.
Nosaltres al Pla Hidrològic ho tenim posat i a aquesta nova
proposta anem més enllà, intentam obligar més, i és cert. Això
en temes de jardineria. També intentam que en tot el tema de
jardineria s’utilitzin aigües regenerades que són aigües
depurades, però amb un tractament addicional per poder-se
utilitzar.

Temes d’aigües grises has comentat. Nosaltres ho
recomanam, no és que obliguem diguéssim a doble instal·lació,
però sí que recomanam utilitzar aquestes aigües regenerades,
però, és clar, també seria interessant que hi hagués xarxes
públiques en aquest sentit. Tampoc no tot és tan diguéssim
idíl·lic, té una sèrie d’implicacions, són aigües a les quals se les
ha de fer un tractament, són aigües que tenen una càrrega
microbiològica important per la qual cosa utilitzar-les segons
on s’ha d’anar alerta, sobretot si no li fas cap tractament. Una
desinfecció seria interessant amb clor o amb ultraviolat. 

Quant a..., sí, m’han demanat, no hi és el ponent, no sé si
respondre -ai!, perdó-, ara veia que no... comentar un tema de
consells insulars, sí, quina participació tenen en el Pla
Hidrològic. Bé, tenim un òrgan que depèn directament no de la
direcció sinó de la directora de Recursos Hídrics, així ho
exposa el decret de constitució, que són les juntes insulars de
l’aigua. En principi s’intenta actualment convocar-les com a
mínim una vegada a l’any, que abans no es feia i ara com a
mínim, bé, intentam això. Ja es van convocar a la presentació
dels documents inicials, que he comentat abans, i (...) temes
importants. Aquestes juntes insulars nosaltres, a més a més, ens
desplacem a les illes per exposar tota aquesta documentació i
que ens aportin tot el que considerin interessant. A part, sempre
estam oberts a totes les aportacions. En aquest sentit és la
relació que tenc amb els consells insulars.

Ha preguntat vostè un tema de dipòsits que no he acabat
d’entendre, supòs que es referia a la xarxa en alta d’ABAQUA.
Lògicament les xarxes dessaladores són les dessaladores, són
les conduccions i són els dipòsits de regulació, és tot un conjunt
i amb tot això s’ha de jugar. Tu pots tenir les dessaladores al
màxim, però si les conduccions no estan d’acord amb aquesta
producció no et serveixen de res. Com tampoc no et serveix si
no tens dipòsits de regulació i de poder cobrir aquell pics de
demanda que tens. Tot és un i ABAQUA treballa en aquesta
línia, a alguns llocs construeixen ells els dipòsits i a altres em
sembla que són els propis municipis. És que no sé ben bé a
quins dipòsits et referies, però supòs que eren aquests. Sí, hi ha
una sèrie de dipòsits previstos. 

És clar, has parlat de cases en rústic. De cara al recurs a
nosaltres no..., diguéssim, a mi..., o no hauria d’importar com
aquell..., quin tractament es fa en aquella..., o sigui, com es fa
aquest tractament d’aigües? Pot ser amb depuradora, amb
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depuradora gran o no. Nosaltres quan informam aquest tipus de
projectes pot ser una connexió urbana que vagi a depuradora o
pot ser un sistema autònom de depuració, que es diu, que és
com una mini depuradora. Però, de vegades, en certs casos,
sobretot a un habitatge que no s’utilitza molt, és molt millor fer
un dipòsit d’estanc de buidatge periòdic, és fer un dipòsit
d’estanc i ve un camió a recollir aquelles aigües brutes. 

A les depuradores i a les petites també els va bé amb un flux
constant de nutrients i d’aigua, és un sistema viu, hi ha bacteris
i han de menjar. Si tu constantment els dones de menjar van bé,
si tu vas allà un mes a l’estiu, dos mesos i després no tornes
doncs allò no funcionarà o s’ha de reactivar. Doncs, com que
la gent normalment això no ho té pendent moltes vegades és
millor un dipòsit d’estanc que no pas un sistema de depuració
autònom. I ja per normativa, o sigui, per normativa les cases a
sòl urbà sí que estan obligades a connectar-se en xarxa, les de
rústic no, no estan obligades i, de fet, bé, hi ha el tema
d’exoneracions que s’acaba, però, a l’inrevés, els municipis ens
demanen exonerar certes zones d’aquesta connexió, com és el
cas de Bonaire, un cas flagrant..., bé, el cas de Vallgornera, són
urbanitzacions en sòl urbà i s’han de connectar sí o sí i encara
estan... i fa anys d’això, i encara intenten no fer la inversió. En
aquests casos sí que s’han de connectar sí o sí.

Hi ha casos al contrari, hi ha casos que són urbans, però...
-ara no record quina tipologia que és- que per la tipologia que
és i pel que hauries de fer, és millor que posin sistemes
autònoms de depuració o dipòsits estancs i ja està i que no es
connectin. Per tant, no sempre és la millor opció fer connexió
a la xarxa de clavegueram urbana.

Tenc aquí apuntat pluja, però no sé ben bé... Sí, nosaltres al
pla hidrològic fem una sèrie, diguéssim, d’obligacions i
recomanacions quant a l’aigua de pluja, de recuperar, de
recuperar una mica aquesta cultura antiga d’estalvi d’aigua de
pluja en aljubs, i no recordo malament estem obligats a...,
obligam les cases en sòl rústic de nova construcció a construir
aljubs que recullin l’aigua de pluja, amb un petit tractament es
pot utilitzar perfectament i també per beure, ja té això unes
implicacions sanitàries que ja Sanitat dirà el què, però nosaltres
en principi som més favorables a utilitzar aquesta aigua de
pluja.

Sí que hi havia relació que comentava vostè un tema vostè
d’utilitzar aigua de recursos superficials, entenc jo que és dels
torrents. Bé, lògicament aquí a Balears no és..., primer no és
viable, són torrents efímers, temporals, que duen aigua de
manera temporal i a part tenen unes connotacions ecològiques
i ambientals molt dures, fer aprofitaments d’aigua superficial,
fins i tot... bé, els embassaments tenen uns implicacions molt
grans, i a part que tenen uns anys de vida la qual cosa en
principi no és... Sí tenim (...) de fa molts d’anys, però la línia
no és aquesta, no és construir cap tipus d’embassament.
Nosaltres aquí l’aigua l’obtenim de les aigües subterrànies i no
pas d’embassaments, com és el cas d’Espanya.

Sí que és cert que sempre les notícies al diari parlen de com
estan els embassaments d’aigua, idò aquí no..., realment pinten
poc, aquí a Balears pinten poc, és una petita referència i ja està.

Tinc aquí..., ah!, sí, ara m’han demanat pel tema d’Alcúdia,
que trobam que està deficient, etc., sí, molt bé... Sí, les tasques
de l’aïllament que fem, a Alcúdia ens ha sortit un dels
indicadors, perquè en miram molts, en miram... bé, ja dic que
hi ha dos de biològics, fisicoquímics, dos biològic, són cinc o
sis, per explicar-ho ràpid, un que està basat en uns descriptors
de posidònia, una sèrie de descriptors de posidònia han sortit
malament. Això què vol dir? Que la posidònia pateix, d’acord,
ja ho tenim. Per quines causes? Bé, per començar la posidònia,
diguéssim..., ens dóna informació d’impactes constants en el
temps. És molt difícil revertir una situació on la posidònia s’ha
degradat, és molt fàcil destruir-la, però revertir-la costaria molt,
així com altres indicadors es podrien revertir fàcilment, aquí
no, és d’un creixement molt lent per la qual cosa segurament
aquesta massa estarà en mal estat molt de temps perquè la
situació de la posidònia és dolenta.

Causes? Aquí n’hi ha diverses, és una zona de molta
afluència, aquí a Balears molt... o sigui, la pressió turística és
important i tot el que això comporta, si hi ha una pressió
turística molt gran les depuradores van sobrecarregades i no
funcionen bé i, per tant, una de les pressions pot ser les
depuradores. 

En aquest cas creiem que hi ha diversos factors, un seria
efectivament les depuradores..., em consta que actualment s’ha
renovat la d’Alcúdia, hi ha la de Muro..., ara no sé si confonc
la de Muro i la de Can Picafort..., d’acord, la de Muro sí que
està previst millorar-la, però està pendent encara el tema de
Can Picafort que ja respon a altres interessos als quals no vull
entrar, tampoc no ho conec gaire, però sí que fa molts d’anys
que s’havia d’haver construït una depuradora a Can Picafort i
no es construeix i és una població molt important per la qual
cosa allà hi ha d’haver una depuradora amb un emissari a la
mar, evidentment.

També hi ha altres pressions allà a Alcúdia, tenim
S’Albufera, S’Albufera aboca allà, S’Albufera té una conca de
mitja Mallorca, mitja Mallorca és la conca de S’Albufera i
recull les aigües de moltes poblacions indirectament, també de
la depuradora de Sa Pobla. Sí que em consta que la depuradora
de Sa Pobla... ja està en marxa la seva ampliació, però també
recull totes les aigües d’agricultura de Sa Pobla i Sa Pobla és
una zona agrícola molt important; que és veritat, s’ha de
protegir l’agricultura i és una producció primària, però tampoc
no ho hem d’idealitzar, o sigui..., parlam de quilòmetre 0, però
també hi ha empreses que exporten patata a Anglaterra. Jo no
vull dir que estigui en contra d’aquesta exportació, però és a
base del recurs i de pressionar el recurs. 

Per tant, tot açò s’ha de tenir en compte, llavors allà a
S’Albufera arriba molta d’aigua i moltes substàncies que
provoquen eutrofització i l’eutrofització a la posidònia li va
molt malament, aquesta seria una altra causa.

I la tercera, i crec que també molt important, és el gran
creixement que ha tingut el port d’Alcúdia, ha tingut en els
darrers anys molt important de moviment de vaixells i de
vaixells de gran tonatge, dels ferris i de... Només aquest
moviment d’entrada i sortida constant fa que l’aigua estigui
molt més tèrbola i això afecta molt la posidònia. Per tant, tot
això arriba a afectar l’estat de la massa d’aigua. Crec que tot
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això contribueix que aquesta massa estigui en mal estat i hem
de treballar per solucionar aquestes aspectes, però n’hi ha
alguns que segurament no podrem reduir.

Sí que en les depuradores s’ha de fer feina, s’ha de millorar.
En temes d’agricultura a Sa Pobla em consta que ha davallat,
abans teníem..., perquè en tinguem una referència, teníem una
concentració a les aigües subterrànies de 400 mil·ligrams/litre
de nitrats i ara hem passat a 100. L’objectiu és estar a 50, estem
enfora d’estar a l’objectiu que són 50, però hem passat de 400
a 100 que està molt bé. Per tant, tot això ho hem d’anar
minvant.

I al final aquí a Balears, i és així, però, és clar, hem de
conviure amb això, tant el tema de l’estat quantitatiu dels
aqüífers com de l’estat ecològic de les masses és a causa que
tenim una indústria turística molt important, i vivim d’això, i
hem de tenir en compte que aquesta indústria genera unes
pressions i uns impactes a tot el medi ambient i en concret a
aquest recurs i hem de ser conscients d’això. Llavors hem de
jugar a intentar minvar aquest impacte, intentar remeiar-ho
d’alguna manera, però és això i realment la falta d’aigua
realment, sobretot a l’estiu, és a causa d’aquesta indústria que
tenim que és molt consumidora d’aquest recurs, d’un recurs que
aquí és molt escàs i, a més a més, l’oferta quan la tenim més
baixa, que és a l’estiu, és quan tenim la demanda més gran
d’aquests recursos, que és a l’estiu que és quan ens ve la gent,
amb tot això hem de jugar i és així. 

Lògicament continuarem tenint aquesta activitat, però hem
de ser conscients del que representa. Crec que anava per aquí
la pregunta, no?, a sí, de per què les masses subterrànies
estaven en tan mal estat, etc. Bé, hi ha diferents causes, moltes
d’elles..., o sigui quan..., vegem, el mal estat quantitatiu és el
que he comentat, lògicament tenim una indústria molt
consumidora d’aquest recurs. S’ha intentat que no consumissin
aquest recurs de manera supèrflua amb piscines, etc., i sobretot
de les costaneres el que produeix és... si retiram molta d’aigua
subterrània això produeix una intrusió salina, amb la qual cosa
les masses estan en mal estat.

Altres masses sí que tenen una contaminació per nitrats però
és històrica i revertir aquesta situació costa molt de manera
natural. Tota la zona del migjorn té una contaminació de nitrats
prou important perquè antigament, relativament antigament,
tenien una activitat agrícola important, en tema de vaqueries,
etc. Per tant es conreava per donar aliment a aquests animals.
Va haver-hi una contaminació molt important de nitrats i
netejar aquests aqüífers de nitrats costa molt, és molt lent amb
la qual cosa durant molt de temps encara aquestes masses estan
en mal estat, d’acord?

De les depuradores..., vostè ha demanat quines compleixen
amb la legalitat i quines no; bé, jo no duc aquest tema, però sí
que recentment, i està publicat a la pàgina web d’ABAQUA, a
la pàgina web d’ABAQUA ara, darrerament es publiquen
moltes dades, és clar, ells parlen de les seves depuradores, de
les que són competència seva, no de totes, i ara recentment han
penjat un estudi d’aquest aspecte i em sembla que estaven sobre
el 90 i busques per cent les que compleixen, però les que
compleixen normativa...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sobre un 90%, sí, quasi totes-, crec que a Eivissa n’hi ha
alguna, sé que n’hi ha alguna a Eivissa que no, i de les
particulars, no ho sé, si n'hi ha a cada municipi.

És que en general les depuradores tenen mala premsa però
és més la solució del problema i, generalment, compleixen.
Però que compleixin normativa no vol dir que ecològicament
sigui l’òptim, podríem anar més enllà. Però bé, en general,
compleixen. 

El cas de Palma, per exemple, és un tema de desbordaments
no que normalment la depuradora funcioni malament, sinó que
desborda quan hi ha pluges i per tant està infradimensionada. 

M’han demanat si revisava, quelcom així com si revisàvem
el Pla o com el revisàvem, etc. Bé, és clar, el pla apareix o bé,
aquí el primer pla hidrològic va sortir el 2001, la directiva
marc, que surt més o menys al 2000 però encara no li era
d’aplicació, al primer pla que li és d’aplicació la directiva marc
és del 2015. Després, va haver-hi un... No, perdó, el 2013. Va
haver-n’hi un el 2015, després vam fer aquest del 2019
intermedi i ara traurem el del 2022.

Per tant som hereus de tota la informació que ha anat
succeint durant aquests anys. És clar, nosaltres treballem sobre
la documentació que tenim i en el cas de les mesures sobre les
infraestructures que tenim posades. Quan a nosaltres ens arriba
aquest pla el que hem vist és que beu d’infraestructures o de
coses que era molt, bé, és el que voldríem que es fes. No?, hi
havia com a moltes mesures que no acabes d’entendre per què
són allà ni que donin resposta a cap problema. Bé, idò tractam
de depurar tot això, d’optimitzar-ho i d’adequar-ho a la realitat,
i en aquest sentit treballam. Nosaltres al que hem de donar
resposta és a les masses que estan en mal estat i mirem
d’adequar aquestes mesures als problemes que tenim. 

Si hi ha algun estament, alguna administració que fa una
proposta, la valoram i s’admet o no. De fet, ara, el plec de
mesures sortirà a exposició pública en breu, jo crec que abans
d’1 mes i es podrà consultar. Bé, actualment es pot consultar el
que està publicat, sí, no hi ha cap problema, eh? No sé si això
respon...

Després em demanaven el tema d’informes, que es torben
molt i tal, i bé. Jo suposo que es referien a informes de pous, a
una sol·licitud de pous concreta, que no és un tema que dugui
jo. Per exemple, nosaltres sí que informam, però sí que et puc
dir que jo fa dos mesos que els informes estan aturats perquè
m’he de dedicar a planificació perquè he de treure això.
Nosaltres som pràcticament som quatre persones, quatre, cinc,
fent això de planificació.

Per comparar: l’ACA a Catalunya són moltíssims però en
planificació són 100 persones, és clar, han de ser més, la conca
és més gran. Però t’assegur que la diferència és brutal. És a dir,
som quatre, no donem a l’abast!, jo aquí no tenc una persona
que em faci el seguiment de les costaneres, una altra persona
que em faci el seguiment de les subterrànies... I també,
tradicionalment, sí que la directiva marc t’obliga a fer el
seguiment de tot aquest tipus de masses però tradicionalment
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Recursos Hídrics era molt de subterrànies -perquè és l’aigua de
l’abastiment més important- però es dedicava només a
subterrànies, amb la qual cosa ens manca molta informació -per
exemple- de torrents.

I açò va lligat amb una altra pregunta que hi havia per
aquí... Sí, tenim poques dades, tenim poquíssimes dades, o
sigui, ens basam en poques dades, ens faltaria fer un seguiment
més continu de totes aquestes masses per poder arribar a dir si
estan realment en mal estat o en un estat... Ens trobam amb
masses que ens donen mal estat però que veiem que estan en
bon estat segur i que no tenen pressions, i bé, això és un
problema de dades i sobretot de gent, més que... Tenim molt
poca gent per fer tot això. 

Les aigües regenerades, si són positives... Bé, d’acord. La
depuradora depura unes aigües. Una vegada tens aquestes
aigües, s’han de regenerar, són aigües regenerades les que...
Les aigües regenerades són aquelles depurades que se’ls fa un
tractament addicional per a l’ús que tu necessitis. Per a
agricultura serà un ús, però potser per a un ús industrial se’ls
farà un altre tractament. I això ja es converteix en una aigua
regenerada que li pots donar una segona vida. Per tant depèn
molt de l’ús que li donis. 

Sí, nosaltres al Pla hidrològic apostam molt per aigües
regenerades però s’ha de ser molt conscient que se li ha de fer
un tractament addicional, a un camp de golf, s’hi ha de fer un
tractament addicional, i ho fa qui rep aquella aigua. I sí, té
aquelles aigües, o sigui, la depuradora el que fa és eliminar
nutrients, no elimina patògens, no elimina microorganismes, no
elimina sal, i això s’ha de tenir molt clar, i aquella aigua és rica
en microorganismes; quan va a la mar aquests moren molt ràpid
i no hi ha problema, per tant, normalment es fa una desinfecció
si tu has de donar un ús a aquella aigua, però això s’ha de tenir
molt en compte, o sigui, és una aigua que es pot utilitzar, però
s’ha de saber quin aigua tens i com la tractes.

Ja per acabar..., sí, els temes hídrics són molt transversals,
afecta lògicament altres àmbits sectorials. Nosaltres... el mateix
pla hidrològic toca tecles d’urbanisme i de fet tenim
al·legacions d’urbanisme en aquest sentit, tenim,
malauradament, no ho sé, tenim zones humides a sobre de
zones urbanes, amb la qual cosa a la vegada són zones urbanes
i zones humides, compatibilitzar això és molt complicat, és
molt complicat. Nosaltres hem intentat donar-hi solució a través
del pla hidrològic.

No els explico els contenciosos que tenim d’una sèrie
d’agendes a zones humides, però bé... llavors és molt
transversal i toca tecles, llavors aquí hem de lidiar, sí, sí... No
sé ben bé la pregunta, és molt transversal sobretot en temes
urbanístics, però també hi ha altres temes..., lògicament en
temes de suficiència hídrica, en tema de plans d’ordenació
urbana que per norma han de garantir la suficiència hídrica i,
no és per res, però com que aquí històricament mai, diguéssim,
bé, s’ha d’anar passant el tema i ja ho faré, ja ho faré i ja ho
faré, hem arribat ara i nosaltres ara ja... idò, no perquè no ho
fas, en el cas d’Eivissa, no? És que ha de demostrar que té
suficiència hídrica que no la té i em sap greu, però... li hem de
dir que no pot créixer, bé.

No sé i aquí... ah, sí, d’on traiem les dades, etc. Bé, les
dades de seguiment, hi ha unes metodologies intercalibrades a
nivell europeu, amb la qual cosa tenim uns indicadors que
poden ser millors o pitjors, n’hi ha alguns que no m’agraden o
que crec que no m’estan donant la informació correcte, però
són els que tenim, la normativa i intercalibrats a nivell europeu
i amb això jugam. Aquests indicadors ens donen l’estat. Altres
dades, les obtenim d’on podem. Les dades d’abastiment cada
any es demana als ajuntaments que ens diguin l’aigua que
facturen, l’aigua que serveixen, etc., alguns municipis ens ho
donen bé, altres no tan bé; els que no, ho hem d’estimar. 

El consum dispers, ho fem amb diferents metodologies, una
per exemple és mitjançant fotografia aèria amb unes ràtios
segons l’ocupació que hi hagi, l’activitat agrícola que hi hagi,
etc., amb visites de camps fent un mostreig... o sigui fent... sí,
mostrejos d’algunes per verificar la informació que hem
obtingut, no sé que dir-te.... Ens nodrim de dades de
l’IBESTAT quant a consum dispers, etc., i amb tot això fem
estimacions, hi ha dades que són estimades, però crec que
s’aproximen prou a la realitat.

I lògicament, aquí quan nosaltres miram el consum aquí
surten... en principi sortien tots els pous, fins i tot els pous
il·legals, fem una estimació d’aquest consum, és clar, el
consum real no el sabrem mai, d’aquests..., a més a més hi ha
molts pous il·legals. Parlam que hi ha uns 100.000 pous en total
i donats d’alta són uns 40.000.

Després, costos de recuperació, això no sé... bé, tinc aquí
apuntat el tema de la digitalització, és clar, sí, ho veiem molt
positivament, de fet hi ha un projecte que hem fet amb
ABAQUA, que presentam això als fons Next Generation, etc.,
ells per digitalitzar totes les seves infraestructures i nosaltres
per digitalitzar les nostres xarxes de piezometries de les masses
d’aigua subterrània, per exemple, i en això estam, sí, sí.
Nosaltres ara mateix ho tenim molt prehistòric això i ens
interessaria molt.

També hi ha una banda d’aquest projecte que parla dels
comptadors dels grans consumidors. És clar, nosaltres feim
números grans i (...) grans consumidors que per normativa ja
estan obligats a tenir-ho, però n’hi ha que no ho tenen. Llavors,
volem digitalitzar una sèrie de grans consumidors.

Per exemple, jo, els camps de golf, m’he reunit diverses
vegades amb ells perquè em diguin quin consum tenen d’aigua
regenerada i no la tinc aquesta dada, no hi ha manera, i seria
relativament fàcil. Les depuradores, les regalen, per tant, no els
importa (...), però el golf sí que ens podria dir quanta aigua
utilitza.

Allò de la demarcació ja ho he comentat... Ah sí, el tema
de... bé, no sé ben bé com era la pregunta, però és clar, vegem,
si sobreexplotam un aqüífer, l’aigua sempre sortirà i sortirà
aigua de l’aixeta, però sortirà salada. O sigui (...) i surt salada,
el que quan érem petits moltes vegades passava. Aigua sempre
n’hi haurà, el problema és intentar que hi hagi recurs de qualitat
i que no se sobreexploti. I per tant, sempre Eivissa ha de fer un
ús més gran de les dessaladores. I evidentment Serragrossa que
és l’aqüífer de tota aquella zona de Vila, està molt
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sobreexplotat, de l’ordre d’un 140%, això són les nostres
estimacions. 

Per tant, l’ideal seria deixar d’extreure d’aquells pous. I
lògicament, per exemple ara, quan relacionat amb el que he dit
abans del Pla d’Ordenació Urbana, ells quan ho han presentat
i no hi ha suficiència hídrica, han de presentar aquest Pla de
gestió sostenible de l’aigua. Idò bé, per posar-te un exemple, i
Vila no és un municipi petit, doncs els pous no estan legalitzats,
s’abasta d’un pou agrícola, el pou està a la profunditat que no
toca, amb la qual cosa salinitza més l’aqüífer i surt l’aigua de
mala qualitat. Bé, puc posar-te molts d’exemples, però tot això
s’ha de regularitzar i s’ha d’arreglar i això passa arreu. Doncs
en aquest cas intentam això, sobretot que es regularitzin les
bombes, que es posi a la superfície superior i que s’abasteixi
més d’aigua dessalada.

I crec que ja està, no sé si m’he deixat alguna cosa, però
crec que ja. Sí. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martino. Passam ara senyores i senyors
diputats al torn de rèplica. És el torn del Sr. Sagreras, portaveu
del Grup Popular.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, jo crec que el ponent ens ha il·lustrat amb suficiència.
Per tant, tornar-li donar les gràcies. I ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Torn del portaveu d’Unidas Podemos
el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bien, solamente una cuestión aclaratoria, porque una de las
preguntas que hice, o tal vez no lo he entendido bien, pero,
bueno, porque los datos que pide el Ministerio de Transición
Ecológica con respecto a algunos datos de la demarcación
hidráulica, en cuanto a contaminación de acuíferos, esos datos
no se suministran, entonces la pregunta era un poco si no se
suministran de manera ocasional ahora, o se suministrarán en
su momento. He contado el ejemplo del glifosato en relación a
una PNL que se presentó aquí y se aprobó, por cierto.

Pero era un poco esto, es decir, si se quiere tener a lo mejor
una visión general del estado, sobre la problemática de
contaminación química de acuíferos, no solamente de Baleares,
hay otras seis, si no recuerdo mal, comunidades autónomas que
no han suministrado esos datos. Entonces quería saber si esto
es una decisión coyuntural, en base a que no hay posibilidades
de recoger determinados datos, o es otro tipo de cuestión que
no conozco.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Té el torn el Grup Parlamentari
Ciudadanos.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. No, solamente agradecer al Sr.
Martino su comparecencia y haber respondido a las preguntas
que le hicimos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Atès que no hi ha cap representant a
la sala del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, ni de VOX-
Actua Baleares, té la paraula la Sra. Sureda, portaveu d’El Pi
Proposta per les Illes.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Simplement agrair les seves
explicacions i esperem que ens ajudi a l’hora de fer aquest
estudi.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Atès que tampoc no hi ha cap
representant del Grup Mixt a la sala, té la paraula la portaveu
del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies president. Jo també seré molt breu, agrair
les respostes. Està clar que tenim un marc legislatiu complex i,
bé, jo crec que estam de sort perquè és prou proteccionista,
molt proteccionista pel que fa a la qualitat i a la quantitat. Per
tant, moltes gràcies i seguirem reflexionant sobre el tema i si
podem tenir la informació, que ja ho ha comentat el president,
ho agrairíem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Carbonero. I ara sí ja per tancar aquesta
compareixença té la paraula el Sr. Sergi Martino i Bennasar.

EL SR. REPRESENTANT DEL SERVEI D’ESTUDIS I
PLANIFICACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
RECURSOS HÍDRICS (Sergi Martino i Bennasar):

El que demanaves del tema de... no, no hi ha cap
intencionalitat en no passar les dades, si les tenim les donam.
És que ara no recordo..., recordo que em van demanar tot
aquest tema químic, però era un grup ecologista crec, no sé
d’on, però se li va contestar i vam passar les dades que tenim.
I potser que alguna vegada ens endarrerim en alguna dada, és
possible, però els assegur que és constant la demanda
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d’informació del ministeri. Jo tenc una persona pràcticament
només per a això. Però, és clar, si tinc una persona per a això,
me la treu d’altres coses. Vull dir informació tota, en temes de
planificació el ministeri, em consta, ha habilitat una pàgina que
es diu phweb, de totes les confederacions d’Espanya i nosaltres
també hi som, i nosaltres anem alimentant aquestes taules. Ara
mateix no, perquè estem molt embullats amb el Pla hidrològic,
però quan acabem, tornarem abocar dades a aquesta
plataforma.

Ja te dic, tota la informació que tenim a més a més està en
el portal de l’aigua, és pública, no tenim cap dada a amagar, no
és aquest el... Si no hem donat aquesta dada és perquè no la
tenim o perquè sincerament se’ns ha passat.

I bé. Crec que res més, no?

EL SR. PRESIDENT:

Bé, moltes gràcies, Sr. Martino. Així, una vegada acabat el
debat, simplement agrair-li la seva presència aqui, les seves
explicacions i la seva interesantíssima aportació en aquesta
primera sessió ja en compareixents d’aquesta Comissió
d’Estudi sobre Recursos Hídrics. Ara ja el setembre
reprendrem aquesta feina amb altres compareixents.

Res més, moltes gràcies, Sr. Martino per les seves
aportacions i s’aixeca la sessió.
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