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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyors diputats, si els sembla bé
començam la sessió d'avui, i en primer lloc, els demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí, Sr. President, Helena Benlloch substitueix Joan Ferrer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

President, Sebastià Sagreras substitueix Mariano Juan.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras.

Compareixença de la Sra. Maria Antònia Vanrell i
Cerdà, cap de secció del Servei d’Estudis i Planificació de
la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les
Illes Balears, 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 a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui relatiu a la
compareixença de la Sra. Maria Antònia Vanrell i Cerdà, cap
de secció del Servei d'estudis i planificació de la Direcció
General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears,
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 relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.

El desenvolupament de la sessió s'ajustarà a les regles
establertes 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 la compareixença i per tal de fer l'exposició oral
té la paraula la Sra. Maria Antònia Vanrell i Cerdà, per un
temps màxim de trenta minuts. Quan vulgui, Sra. Vanrell.

LA SRA. CAP DE SECCIÓ DEL SERVEI D’ESTUDIS I
PLANIFICACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
RECURSOS HÍDRICS DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Maria Antònia Vanrell i Cerdà):

Bé, gràcies i bones tardes a tots. I, bé, la xerrada que us faré
avui bàsicament la dividiria en dos apartats: un, en què parlaré
sobre els instruments de planificació hídrica que tenim a les
Illes Balears, i un altre, en què parlaré de la suficiència de
recursos hídrics i els informes que fem a l'administració
hidràulica relacionats amb plans sobre suficiència hídrica, més
que res explicar-nos quins criteris empram.

La planificació hidrològica és l'instrument fonamental per
a la gestió dels recursos hídrics i els objectius generals de la
planificació hidrològica deriven de la directiva marc i del text
refós de la Llei d'aigües, i, bàsicament, són aconseguir el bon
estat de les masses d'aigua i la protecció del domini públic
hidràulic; satisfer les demandes d'aigua amb un equilibri
territorial; incrementar la disponibilitat del recurs; protegir la
seva qualitat i racionalitzar els usos en concordança amb el
medi ambient i la resta de recursos naturals; i contribuir a
pal·liar els efectes de les inundacions i de les sequeres.

Els instruments de planificació que tenim aquí, a Balears,
són bàsicament tres: un és el Pla hidrològic de les Illes Balears,
que és el que més coneixeu tots, que és l'instrument que
permetrà aconseguir aquests objectius que us he citat
anteriorment; l'altre instrument és el Pla de gestió de riscs
d'inundació, que és l'instrument que defineix les mesures sobre
l'avaluació i gestió del risc d'inundació i té com a objectiu que
no s'incrementi el risc d'inundació existent actualment; i el
tercer instrument és el Pla de sequera, que és l'instrument que
preveu les regles d'explotació i les mesures que cal aplicar en
relació amb la utilització dels recursos hídrics, quan, atesos tota
una sèrie d'indicadors, es declari la situació d'alerta i eventual
sequera.

Aquests tres plans, diríem, tot tres s'elaboren per
l'administració hidràulica de les Illes Balears. En el cas dels dos
primers, el Pla hidrològic i el Pla de gestió de riscos
d'inundació, l'aprovació inicial és pel Consell de Govern, però
l'aprovació definitiva es fa per part del Govern estatal, per part
del ministeri i per reial decret. I en el Pla de sequera,
l'aprovació es fa pel Consell de Govern autonòmic i s'aprova
mitjançant decret.

Ara us faré una repassada, bé, d'aquests tres plans, torn
enrera, faré una repassada breu del Pla hidrològic, perquè sé
que ja heu tengut altres xerrades que us n’han parlat, però
m’han dit: recorda un parell de coses. Del Pla de gestió de riscs
d'inundació, no en parlaré, perquè crec que hi havia proposat,
no sé si ha vengut o no, encara crec que no, una altra persona,
un altre tècnic de la Direcció General de Recursos Hídrics, que
és l'expert en el Pla de gestió de riscs d'inundació. I sí que
incidiré més en el Pla de sequera.

El Pla hidrològic de les Illes Balears, diríem, el primer Pa
hidrològic a Balears es va fer a l'any 2001, i quan va entrar la
Directiva marc de l'aigua va posar que cada 6 anys s'havien de
fer plans hidrològics. En teoria, hi havia tres cicles de
planificació: un del 2009 al 2015, del 2016 al 2021 i un del
2021 al 2027. Entremig, però entre el 2015 i 2021 es va decidir
fer una revisió anticipada arran d'unes al·legacions o d’unes
esmenes que havia fet la Comissió Europea, i es va fer una
revisió avançada del Pla hidrològic. I ara el pla que hi ha vigent
és aquest, és el Reial Decret 51/2019, de 8 de febrer, tot i que
està previst que abans de final d'any s'aprovi el Pla hidrològic
de tercer cicle; ara ja està finalitzada la seva tramitació, estam
pendents de l'acord de la Comissió de Medi Ambient per a ja
dur-lo al Consell de Govern.

I quin és l'objectiu del Pla hidrològic de les Illes Balears?
Un poc va lligat amb els objectius de la planificació hidrològica
que us he comentat primer: és establir el marc de protecció de
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les masses d'aigua de la categoria rius, de les aigües costaneres
i de transició, així com d'aigües subterrànies. Amb quin
objectiu? Per mantenir el bon estat ecològic i químic de les
masses d'aigua superficials, mantenir el bon estat químic i
quantitatiu de les masses d'aigua subterrànies, aconseguir la
recuperació integral de costs en els serveis relacionats amb
l'aigua, inclosos els costs ambientals i els relatius als recursos.

L’àmbit territorial és la Demarcació hidrogràfica de les Illes
Balears, l'article 40.3..., bé, aquesta demarcació hidrogràfica es
va definir amb el Decret 129/2002, que és el que aprova
l'administració hidràulica de les Illes Balears, per tant, està
definida per decret, i la modificació també seria per decret, i el
text refós de la Llei d'aigües el que ens diu és que l'àmbit
territorial de cada pla hidrològic de conca ha de coincidir amb
el de la demarcació hidrogràfica corresponent, és per això que
es fa un únic pla hidrològic, encara que tengui apartats per a
cada una de les illes.

Cada illa constitueixi un únic sistema d'explotació i dins
cada sistema d'explotació les unitats de gestió són les masses
d'aigua.

Aquests plans hidrològics són públics i vinculants i es
revisen cada sis anys.

Aquí us pos un esquema simplificat del procés de
planificació hidrològica, però perquè us faceu una idea, la
tramitació d'un pla hidrològic es torba uns tres anys, perquè a
una primera fase s'han de fer uns documents inicials amb un
estudi de costs; tot això després ha de dur una exposició
pública de sis mesos i uns tallers participatius; a una segona
fase es fa un esquema provisional de temes importants, que són
aquells temes que la gent vol que es tractin en els propers plans
hidrològics, i s'aprova aquesta esquema de temes importants. I
ja es fa la proposta de projecte de Pla hidrològic, acompanyada
de l Estudi Ambiental Estratègic. I cada d’aquestes, cada una
d'aquestes tres fases du una exposició pública de sis mesos.

Bàsicament, el Pla hidrològic consta d’una normativa i
d’uns annexos, una memòria i uns annexos i l'Estudi Ambiental
Estratègic. A la normativa es regula l’objectiu, l’àmbit
territorial, es defineixen les masses d'aigua, en quin estat es
troben aquestes masses d'aigua, per a això durant tot el cicle es
van fent uns seguiments i uns objectius mediambientals que
s'han d'acomplir; s'estableixen usos de l'aigua i unes dotacions
màximes per a usos; s’assignen i es reserven els recursos, o
sigui, els volums disponibles a les masses d'aigües es
reparteixen, s'estableixen mesures de gestió de la demanda
d'estalvi d'aigua, s'estableix una gestió de les aigües residuals
i ordenació d’abocaments, s'estableixin les zones protegides del
Pla hidrològic, zones humides, perímetres de protecció de pous,
cavitats inundades, s'estableixen mesures de protecció contra
inundacions i sequeres de forma genèrica, perquè després hi ha
uns plans específics, i s'estableixen mesures de protecció de les
masses d'aigua. 

Després hi ha l'annex del programa de mesures, que ara en
parlaré continuació, i la participació, seguiment i revisió del
Pla. 

Un dels documents més importants del Pla hidrològic és el
programa de mesures, perquè allà és on es defineixen les
accions que s'han de dur a terme a la demarcació hidrogràfica
per aconseguir els objectius fixats a la directiva marc. Aquest
programa de mesures es divideix en actuacions i
infraestructures. Les actuacions comprenen aquells estudis,
inventaris, aixecament cartogràfics, tema de seguiment, i ens
serveixen per després poder executar aquestes infraestructures,
que són les que ens han de permetre aconseguir els objectius de
la Directiva marc de l'aigua. A la vegada, aquest programa de
mesures es divideix en mesures bàsiques i mesures
complementàries. 

Les mesures bàsiques són aquelles que sí o no sí s'han de
complir, perquè ho exigeix la Directiva marc de l'aigua o altra
normativa relacionada amb aigua, per exemple, els reglaments
en temes de depuració, estableixen un requisits mínims de
depuració que s'han de fer. Idò això seria fer una depuradora
que amb aquests rendiments de depuració seria una mesura
bàsica. En canvi, mesures complementàries són les que es
poden aplicar amb caràcter addicional, una vegada aplicades
les mesures bàsiques. Un exemple de mesura complementària
podia ser fer un tractament terciari a una determinada EDAR. 

A la vegada aquestes mesures s'agrupen governança i
coneixement, satisfacció de la demanda, objectius
mediambientals, fenòmens extrems i altres usos associats a
l'aigua. Aquí teniu una taula de progrés del programa de
mesures, el que veim és que en aquest tercer cicle de
planificació s'haurà de fer molta feina, s'haurà d'invertir molt si
es vol aconseguir complir amb els objectius que marca la
directiva marc de l'aigua que s'han de complir a 2027. Aquí
estan distribuïdes les mesures inicials i planificades, en marxa
o finalitzades. 

Ara us parlaré del Pla especial d'actuació en situació d'alerta
i eventual sequera, el que nosaltres coneixem com PESIB. A les
Illes Balears, igual com a altres regions de clima mediterrani,
quan hi ha escassesa d'aigua és dóna un problema greu per
satisfer la demanda urbana i per evitar situacions, diríem, de
grans restriccions, una hora d'aigua al dia o dur aigua amb
vaixell, com es va dur el millor l'any 95, es va decidir, diríem,
a nivell nacional, el Pla hidrològic nacional, ja l'any 2001 va
decidir que cada conca havia de fer un pla especial d'actuació
en situació d'alerta i eventual sequera. L'objectiu d'aquest pla
era minimitzar els impactes ambientals, econòmics i socials de
situació de sequera eventuals. Això vol dir que s'havia de
garantir la disponibilitat d'aigua necessari per assegurar la salut
i el benestar de la població, evitar o minimitzar els efectes
negatius de la sequera sobre l'estat de les masses d'aigua, en
especial sobre el règim de cabals ecològics i les sortides
mínimes a la mar per evitar la intrusió salina, minimitzar els
efectes negatius sobre el abastament urbà i minimitzar els
efectes negatius sobre les activitats econòmiques. Per això
s'estableix una prioritat d'usos, on sempre la població, diríem,
l’abastiment urbà de la població aniria en primer lloc i les
indústries de baix consum, els regadius i usos agraris anirien en
segon lloc, els grans usos industrials en tercer lloc, i després ja
anirien els usos recreatius i altres aprofitaments. 

El PESIB, el Pla especial de sequera, estableix tota una
sèrie d'objectius instrumentals o operatius que consisteixen a
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definir mesures per prevenir diferents situacions o escenaris de
sequera, fixar llindars per determinar diferents situacions o
escenaris de sequera, definir les mesures per aconseguir els
objectius específics en cada situació o escenari de sequera i
assegurar la transparència i la participació pública en el
desenvolupament dels plans. 

Aquest PESIB preveu tota una sèrie de mesures de
prevenció i planificació que han de fer, diríem, per part de les
administracions, la Direcció General de Recursos Hídrics ha
d'anar fent un inventari de recursos, una avaluació de l'estat de
les aigües, una proposta de pous de garantia, que serien pous de
reserva, perquè, si no hi ha aigua, tenir pous altres masses per
poder abastir i una revisió de mesures. Per part de la Direcció
General d'Agricultura o les administracions insulars
competents, ampliar el pla de reguius, fomentar sistemes de reg
eficients. Per part dels ajuntaments -després en parlaré un poc
més- s’ha d'elaborar un pla de gestió sostenible de l'aigua i els
ajuntaments o l’agrupació de municipis de més de 20.000
habitants, un pla d'emergència per sequera. I el sector de l'oci,
com per exemple els camps de golf, que encara queden camps
de golf que es reguen amb concessions d'aigües subterrànies, en
cas de sequera sí que han de preveure les infraestructures de
reguiu amb aigües regenerades. 

Un dels instruments que es preveu que han d'elaborar els
ajuntaments, que són els competents en temes d'abastiment
urbà, són els plans de gestió sostenible de l'aigua. Aquests
plans vendrien a ser un pla hidrològic, diríem, entre cometes,
a escala municipal, per preveure un conjunt d'actuacions i
activitats per reduir la demanda d'aigua, millorar l'eficiència en
l'ús dels recursos hídrics i evitar el deteriorament dels recursos
hídrics disponibles en el futur. S'elaboren i aproven inicialment
pels ajuntaments, se sol·licita informe a la Direcció General de
Recursos Hídrics i s'aproven definitivament pel Ple de
l'ajuntament corresponent, on hi ha d’haver previstes tota una
sèrie d'accions de millora, sobretot, per exemple, millores de la
pèrdua de xarxa o mesures d'estalvi que puguin preveure en el
seu municipi. 

A la vegada aquest PESIB preveu que municipis ... les
administracions públiques, responsables de sistemes de
proveïment urbà, que tenguin més de 20 habitants, ja siguin
permanents o estacionals, elaborin un pla d'emergència en
situacions de sequera; o sigui, han de preveure, han de garantir
la disponibilitat d'aigua necessària per assegurar la salut i el
benestar de la població, minimitzar els efectes negatius sobre
el proveïment urbà. Què preveuen aquests plans d'emergència
municipals?, preveuen que si es troben els seus municipis en un
moment de situació de sequera elevada, han de preveure d'on
duran l'aigua, preveure si duran l'aigua en camions o duran
l'aigua d'una altra massa, perquè, clar, no tots els municipis
tenen accés a la xarxa en alta. 

Hem de dir, en relació amb aquests dos plans, que un ja era
obligatori, el pla d'emergència per sequera l’any 2019, que tots
els municipis de més de 20.000 habitants, permanents o
estacionals, el tenguessin fet; i el Pla de gestió sostenible de
l'aigua el desembre de 2021, però falten alguns municipis que
encara no l'han fet, o sigui que si podeu incidir que el vagin
fent, perfecte. 

Com fem nosaltres per saber si estam entrant en una situació
de sequera o no. Mensualment anam calculant tota una sèrie
d'indicadors i índex. Tenim uns indicadors dels volums
emmagatzemats en embassaments (...) de l'aigua, això serviria
sobretot per a Palma, els volums captats o drenats per les fonts
i el que més importància té a nivell de Balears és l'indicador de
nivells piezomètrics o la profunditat de l'aigua dels aqüífers o
masses d'aigua mesurats en pous. A partir d'aquest indicador de
nivells piezomètrics tenim dos índex: un és l'índex d’estat de
sequera d'una massa d'aigua subterrània, o sigui, es calcula per
cada massa d'aigua subterrània, a partir d’un o més indicadors,
comparam el nivell de l'aigua; i l'altre és l'índex d’estat de
sequera d'una unitat de demanda. Una unitat de demanda és una
agrupació de masses que tenen característiques similars, i, en
total, a les Illes Balears hi ha 10 unitats de demanda, que són
Menorca, la d'Eivissa, la de Formentera, i després Artà,
Manacor-Felanitx, Migjorn, Palma-Inca-Alcúdia, Tramuntana
Nord i Tramuntana Sud. 

Bé, a partir d'aquest índex de sequera podem tenir els quatre
nivells següents: si estam en situació estable de normalitat seria
un nivell verd; el nivell groc seria una situació de prealerta; el
nivell taronja seria una situació d'alerta; i el nivell vermell seria
una situació d'emergència. Ja en funció d’aquests nivells, per
exemple, en situació de prealerta ja es comencen a prendre unes
mesures, amb taronja més mesures, i a nivell vermell, més
mesures. Perquè us en faceu una idea, aquest índex de sequera
el publicam mensualment al Portal de l'Aigua de les Illes
Balears, ara us he fet una foto del mes d'abril, i ja teníem dues
unitats, que era la unitat del Pla i la unitat d'Artà que ja estaven
entrant en una situació de prealerta. Hem de dir, de totes
formes, que aquesta situació, l'any 2019 per aquestes dates
estava exactament igual, eh? 

Aquí, en aquesta taula, podeu veure en funció de l'estat en
què estam les mesures que s'han de prendre. Per exemple,
sempre diríem l'administració hidràulica ha d'anar a mantenir
les dessaladores perquè no els aturen i després ens passi que les
hem de posar en marxa molt ràpidament i tornar-les arrancar,
tarda molt i a fer un mínim de dessalació obligatori. O sigui, és
més fàcil mantenir la infraestructura funcionant, encara que
sigui amb un mínim de funcionament, que no tornar-la a posar
en marxa de nou. En estat d'alarma i emergencia sí que les
dessaladores han de funcionar totes a un 100% rendiment. 

Hi ha un comitè tècnic de seguiment d'aquesta sequera, i
aquí podem veure en funció de si són abastiment urbà, gent
particular o cases aïllades, les mesures que han de prendre en
cada situació, en situació de prealerta, alerta i emergència. En
prealerta bàsicament és anar reduint consums i anar preparant;
en alerta ja hi comença a haver qualque tipus de restricció de
consum d'aigua; i en emergència sí que ja hi ha bastants
restriccions de consum d'aigua. No us coment cadascun
d'aquests apartats, però, bé, com que tendreu la presentació, ho
podreu veure.

Ara sí que vull parlar del que és la suficiència hídrica i els
informes de suficiència hídrica que fem a la direcció general.
Bé, supòs que tots sabeu que a les Illes Balears la demanda
d'aigua s'ha incrementat molt des de la segona meitat del segle
XX, i això ha provocat que a determinats aqüífers les entrades
d'aigua siguin inferiors a les extraccions, amb la corresponent
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salinització o pèrdua de qualitat d'aquestes aigües. Això també
passava a altres llocs i diferents normatives varen obligar a fer
l'informe de suficiència hídrica. Ara us diré quines són. I què és
la suficiència hídrica?, la suficiència hídrica és la existència de
recursos hídrics bastants per atendre la demanda; la suficiència
hídrica no només la miram en mitjanes anuals, sinó també en
dies puntes, clar, en un lloc amb tanta població estacional ens
hem d'assegurar, quan feim aquests informes, que hi ha aigua
per atendre la demanda del mes d'agost, per exemple. La
suficiència hídrica implica que hem de fer una gestió sostenible
de l'aigua, és a dir que hem de ser capaços d'atendre les
demandes actuals i futures, però hem d'aconseguir el bon estat
de les masses d'aigua que ens exigeix la Directiva marc de
l'aigua. Ara us explicaré com ho feim. I no hem de confondre
la suficiència hídrica amb la disponibilitat hídrica. La
disponibilitat hídrica és la possibilitat d'aprofitar aquests
recursos hídrics per a un ús en concret. Això és, per exemple,
volem un pou d'abastiment, idò requerir d'un títol concessional,
un vol una infraestructures de reguiu, idò requereix un títol
concessional. 

El text refós de la Llei d'aigües l'any 2001 va obligar que
l'administració hidràulica emetés informe previ sobre tots els
plans, ja siguin en matèria de medi ambient, ordenació del
territori, urbanisme -d’urbanisme són dels que en tenim més-,
espais naturals, (...), muntanya, reguius sempre que aquests
plans, comportassin noves demandes dels recursos hídrics, i
aquest informe s'ha de pronunciar expressament sobre
existència o inexistència de recursos suficients per atendre
aquestes demandes. Aquest mateix, diríem, marc legal que
venia del text refós de la Llei d'aigües es va recollir al Pla
hidrològic de les Illes Balears, on especifica que els
instruments d'ordenació territorial, planejament urbanístic i la
resta d'instruments d'ordenació urbanística que impliquin un
increment de la demanda, requeriran aquest informe de
l'administració hidràulica. I aquest informe s'han de pronunciar
sobre si existeixen recursos hídrics suficients per atendre
l'increment de les demandes hídriques.

En relació amb els plans urbanístics, perquè són els plans
que tenim més per informar, entenem que comporten noves
demandes quan prevegin un increment de la població
permanent o estacional, o la implantació de noves activitats de
consum o l'ampliació o intensificació de les existents. 

També hi ha més normatives que també obliguen a fer
aquest informe de suficiència hídrica. A nivell autonòmic tenim
un decret legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'avaluació ambiental de les Illes Balears, però també ve definit
per altres normatives, com la LUIB o la Llei del sòl estatal. I
què comprovam?, bàsicament comprovam dues coses. Primer,
miram si els recursos naturals són suficients per atendre la
demanda o sigui, comprovam que el proveïment procedeix de
masses amb una explotació inferior al 80%. I em demanareu,
per què el 80%?, idò el 80% és el llindar que ha establert la
Directiva marc de l'aigua i per damunt. O sigui, s'ha d'explotar
sempre inferior al 80%, perquè considera que aquest 20%
restant s'ha de destinar cabals ecològics, a aturar intrusions
marines i a guardar aquesta aigua per si fes falta per a
situacions de sequera. Per exemple, en el cas de plans
urbanístics, el que fem és que mirar si hi ha un creixement
poblacional i miram si hi ha un accident hídric després de

subministrar a la població de dret i de fet actual de tot el
municipi. Clar, que ens passa?, si tenim masses en una
explotació superior al 80% i disminueixen els nivells
piezomètrics, si voleu us pos una foto de les masses -bé, ho
tenc per illes-, les masses que tenen una explotació superior al
80% no tenen recursos hídrics suficients, que després explicaré. 

Per exemple, en el cas de Mallorca ens trobam que
l'explotació de les masses és molt desiguals, o sigui la distància
de l'aigua al territori està repartida molt desigualment, tenim
zones, diríem, la zona del Llevant i sud de Mallorca i nord de
Mallorca, que són les zones on actualment els recursos hídrics
naturals no són suficients per atendre futures demandes. A
Menorca ens passa el mateix a la zona sud i la zona de Maó, i
la zona de Ciutadella. I a Eivissa, també amb tot el que és la
zona sud. A Formentera també. Però hem parlat de recursos
hídrics naturals, què ens passa?, si a part de tenir recursos
hídrics naturals, tenen recursos no convencionals per atendre la
nova demanda, potser que existeixin recursos suficients, per
exemple, a Eivissa, segur que hi ha unes dessalinitzadores, a
Menorca la zona de Ciutadella, i també a Mallorca la xarxa en
alta. 

Per tant, en cas que no hi hagi recursos naturals disponibles,
comprovam si el territori té accés a la xarxa en alta
d'ABAQUA; a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera,
l'aigua que subministra aquesta xarxa és dessalinitzada i en el
cas de Mallorca, a més d'aigua salinitzada se subministra aigua
de S'Estremera, Sa Costera i Sa Marineta; o sigui, es du aigua
de zones que estan en bon estat cap a altres parts de l’illa. En
el cas de l'aigua dessalinitzada sí que és molt important
comprovar la suficiència en dies punta, perquè ens passa que
les dessalinitzadores tal vegada a l'hivern funcionen un 15%
però als mesos d'estiu funcionen a un 100%, per exemple, a
Eivissa, entre 15 de juliol i 15 de setembre és impossible
incrementar producció perquè van al límit. Heu vist les masses,
on estaven bé i on estaven malament, i ara us mostraré on
arriba la xarxa en alta el Govern. El color verd és la xarxa que
ja estava en funcionament, però el que ens estam trobant és que
allà on encara no està funcionant és a les zones on tenim les
masses amb més mal estat, sí que està previst anar ampliant
aquesta xarxa cap al sud de l'illa, però quedaria pendent perquè
no està planificada la zona d'Artà i Capdepera. En principi, es
preveu que tota aquesta ampliació de la xarxa estigui feta a
2027 o que arribi als diferents municipis. 

A Menorca, la dessaladora és a Ciutadella, arriba cap al sud
de Ciutadella, però ens trobam que la zona sud, la zona que és
la massa de Migjorn i la zona de Maó, no tenim accés a la
xarxa en alta i les masses estan malament. En el cas d'Eivissa,
és allà on s'han fet més infraestructures d'abastament, i sí que
pràcticament tota l'illa està connectada i en funcionament. Del
que són les dessalinitzadores per al proper cicle de planificació
de 2022 a 2027 està previst que s'ampliïn la dessaladora
d'Alcúdia, d'Andratx i també la de Santa Eulària. Aquí seria
Formentera que bàsicament l’abastiment es fa amb aigua
dessalada. 

Per tant, quines solucions ens trobam?, que és prioritari en
tots els usos i àmbits territorials adoptar mesures d'estalvi
d'aigua i de gestió de la demanda. Els volums que puguem
estalviar són els que ens podran servir per atendre les noves
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demandes. Per exemple, el Pla hidrològic estableix una dotació
màxima de 250 litres per habitant i dia de subministrament, és
una dotació elevada, perquè molts de llocs estan al voltant dels
180 litres habitant i dia, ens trobam això tenint en compte la
població estacional. I després ens trobam que hi ha molts de
municipis que tenen unes pèrdues de xarxes bastant elevades,
o sigui, el Pla Hidrològic estableix que com a màxim no se
superi el 25% de pèrdues, però hi ha municipis que estan al
voltant del 50% de pèrdues. Clar, si podem aconseguir arreglar
aquestes pèrdues és aigua que podem destinar a nous
creixements, a noves demandes. I en els àmbits amb suficiència
de recursos -aquí sí que ja és un debat on jo no hi entr- s’ha de
decidir quin ha de ser el model territorial i econòmic, o hem de
preveure noves infraestructures per atendre la demanda o hi ha
llocs on ens costarà fer informes favorables de suficiència
hídrica a no ser que s'apliquin moltes mesures d'estalvi d'aigua
que permetien obtenir aquesta aigua. 

I això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vanrell. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un termini màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa deman als portaveus si volen
aquesta suspensió o si podem continuar. Crec que podem
continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions. Tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, La Sra.
Maria Antònia Vanrell podrà contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu. Ja
m’ha comunicat abans d'iniciar la comissió que ho faria
globalment. Atès que contestarà globalment, passam ja a donar
la paraula als grups parlamentaris presents.

Per començar, té la paraula el Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Vidal, per un temps de deu minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. En primer lloc, donar-li l'enhorabona per
l'exposició i la pedagogia que hi ha posat perquè ho
entenguéssim. 

Només li faré una pregunta, perquè m'ha quedat quasi tot
clar, però el Pla hidrològic actual, que hauria de vèncer, si no
ho he entès malament, el 2027, preveu al seu pla
d'infraestructures dur a terme totes aquelles obres que ens ha
mostrat al Pla de Mallorca, que són de color vermell, és a dir,
que la xarxa d'aigües arribi -exactament, aquesta- la xarxa
d'aigües arribi a tots els municipis de Mallorca, a la banda del
Llevant i del sud de Mallorca, ben igual que també al centre de
Sineu ha una sèrie de municipis que no tenen aigua per beure,
és a dir, que obligam els batles, maldament sigui competència
autonòmica, haver de fer una carteta als ciutadans empadronats
en aquest municipi que digui “vostès no poden beure aigua de
la xarxa, perquè, és verí pur”. Els batles saben això i ho fan un
pic cada any, quan l'empresa de les aigües va allà.

La pregunta és molt senzilla: vostè creu que aquest govern
que tenim pot ser capaç, abans de 2027 haver fet totes aquestes
canonades dibuixades en color vermell que diu que són tan
necessàries per a Mallorca, concretament, i per als ciutadans
del Sud i Llevant, quan és incapaç de posar un euro en els seus
pressuposts per fer-ne un trosset, ni tan sols el projecte?
Aquesta és l’única pregunta. És possible que el Govern
compleixi amb el seu pla hidrològic quan no pot fer ni un
projecte amb els pressuposts d'un any d'un trosset de la
canonada vermella?

Gràcies, Sr. President. I gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Atès que no hi ha cap representant del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, i el Sr. Méndez, del Grup
Ciudadanos, no intervindrà perquè es a la Mesa, i tampoc no hi
ha cap representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
té la paraula el Sr. Campos, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muy buenas tardes, Sra.
Directora General, muchas gracias por su exposición. Yo iba a
hacerle una pregunta, pero el Sr. Vidal me la ha pisado,
entonces me remito a la pregunta que ha hecho el Sr. Vidal, y
no haré ninguna intervención más. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Procedeix ara la intervenció de la Sra.
Maria Antònia Sureda, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sra.
Vanrell, gràcies per ser aquí i explicar-nos el seu saber en
aquest sentit.

Hi ha dues preguntes que li volia formular. Ha parlat dels
llocs d'oci en cas de sequera, sobretot que encara hi ha camps
de golf que reguen amb aigües subterrànies i que en cas de
sequera s'hauria de planificar una mesura perquè es pogués
regar amb aigües regenerades. La meva pregunta és si hi ha un
moment de sequera i s'ha de planificar que aquests camps es
reguin amb regenerades, ja es mantendrien els regadius amb
regenerades, no podrien tornar a utilitzar aigües subterrànies?,
és a dir, la idea és que no arribi la sequera, però que s'hagin
d'utilitzar ja aquestes aigües regenerades. M'agradaria saber si
encara hi ha molts de camps que ..., crec que m'he fet a
entendre, no?

Després una altra de les preguntes ... del programa de
mesures, el progrés, vostè ha dit que al tercer cicle és on hi ha
més inversió, que és el 22-27, que les mesures que s'agrupen
són governança i coneixements, satisfacció de la demanda,
objectius mediambientals, fenòmens extrems i altres usos
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associats a l'aigua. Aquest 1.478.000, gairebé 1.479.000 euros
que 1.478 milions perdó, ara trobava que eren pocs, aquest
68%, li pareix que es podrà invertir?, hi ha seguretat que es
pugui invertir? Aquesta seria l'altra pregunta.

I després, ja que mires un poc les unitats de demanda a la
zona que vostè ha dit, la part de la unitat d'Andratx i la unitat
d'Artà són les que tenen més demanda, també és allà on hi ha
el tant per cent més elevat de turistes, em vull imaginar, per
exemple, a la zona de Llevant hi ha quatre o cinc municipis,
però sobretot a quatre, hi ha més del 25% dels turistes que
vénen a Mallorca i a la zona d'Andratx i Calvià, n'hi ha una
bona partida, això deu anar lligat un poc a la situació de
llindars de sequera amb les alertes que hi ha. I després em crida
l'atenció, però, per exemple, i ara ja sí que per ventura, la zona
de muntanya, tant a la Tramuntana com al Llevant, el que és el
parc i tota la part de la Tramuntana és allà on hi ha -pareix- més
aigua. Això també supòs que és ben normal. 

Res més, aquestes dues preguntes, i per la resta ha quedat
clar. Gràcies, president, i gràcies, Sra. Vanrell.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Sanz per deu minuts. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, agrair-li
l'exposició que ha fet, sí que és cert que es veu una gran
diferència entre les quatre illes. Ha parlat a l'exposició
normativa que fan falta alguns plans que el Pla hidrològic
requereix a tots els municipis, als ajuntaments, el Pla de gestió
sostenible de l'aigua i el Pla de sequera, cada municipi els havia
de tenir el desembre de 2021. La primera pregunta seria si
aquests plans han estat entregats per part dels municipis o quin
grau de compliment hi ha per part dels municipis de les Illes
Balears, i si no hi estan, quines línies de suport o d’ajuda
perquè es facin, perquè si ho indica el Pla hidrològic seria
necessari que es fes.

Després sobre la positiva que ha posat també tenim una
pregunta sobre ella, que és que he mirat els percentatges de no
iniciat, planificat, en marxa i periòdic, i veig que entre finalitzat
i en marxa estem en un 20%, i periòdic un 31%, parlem de més
d'un 50% d'accions i estem dos terços del camí. Sí que és cert
que ... és correcte?, perquè potser que sigui així per a la
planificació, és correcta aquesta xifra o hem de fer un impuls
més gros ara mateix, en aquestes actuacions per poder arribar
al que indica el Pla hidrològic, perquè sí que és cert que veiem
que hem iniciat ja gairebé un 25% i planificat gairebé un altre
25%, llavors tenim la meitat entre planificat i no iniciat, i no
estem a la meitat del camí, estem més enllà de la meitat del
camí. 

I, finalment, aquests plans de què parlava al principi, quina
utilitat podem tenir per ..., a part de la informació que et donen,
que donen molta informació, serveixen, però realment la gent
els coneix?, a part de tot, s’ha fet la difusió necessària d’aquests
plans perquè la gent entengui per què serveixen? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. I ara per tancar aquesta primera ronda, la
Sra. Carbonero. pel Grup Parlamentari Socialista, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Ben arribada, Sra. Vanrell, i
gràcies per les explicacions que ens ha donat. Hi ha algunes
preguntes en què ja se m’han avançat els companys, però sí que
volia fer a la seva exposició una puntualització, bé, una
puntualització, o afegir una visió que tal vegada hauríem de
tenir en compte, que és el tema del canvi climàtic.

Rallam principalment de sequera i amb els plans de gestió
sostenible i els plans d'emergència, que el meu company el Sr.
Sanz ha comentat a veure si se’ls ha donat suficient difusió i si
estan entregats, també, és una de les meves preguntes, en
aquests plans jo volia incorporar aquest elements del canvi
climàtic o de l’emergència climàtica, perquè és cert que tenim
uns indicadors i que la gestió de sequera se suposa que es fa
amb uns indicadors i també amb unes mesures temporals en el
temps. El que passa és que amb l'emergència climàtica ens
podríem trobar amb escenaris on la sequera no ve produïda
només per la demanda, diguéssim, per l'excés de demanda, sinó
també per un canvi de clima on hi hagués menys precipitacions
i menors incorporacions d'aigua nova les les masses naturals
que es gestionen actualment.

I, bé, açò era un poc la pregunta meva, a veure si dins
aquests plans es fa aquesta visió de futur, tenint en compte que
hi pot haver una incidència important del canvi climàtic i la
manca de precipitacions.

Després, en tema de gestió de sequeres, també parlam de
seguretat climàtica, però també parlam de salut, de la salut de
les persones, parlam de la gestió d’ecosistemes i d'agricultura
també, la part agrícola potser la que més pot patir unes
situacions de sequera. Parlam de vulnerabilitats socials, perquè
parlam de persones, crec que vostè ha dit els marges dels
percentatges on s'entén que hi ha d'haver un mínim mínim de
recursos per poder ser una garantia social.

I després també m'ha estranyat, crec que era la Sra. Sureda
que comentava el tema dels camps de golf, que hi ha camps de
golf que encara estan regats amb recursos hídrics subterranis,
i en els plans de sequera és de les primeres coses que s'haurien
de mesurar. Però, bé, és cert que en una situació, com deia, en
el primer punt, que ens trobaríem tal vegada en una situació
d'emergència climàtica, a veure aquesta situació d'extracció de
recursos naturals que són escassos per qüestions d'oci, a veure
si els plans ho contemplen en aquest escenari. 

La meva pregunta també final seria respecte del fet dels
plànols que ens ha presentat d'infraestructures d'abastiment de
dessalació. En el cas de Menorca, el Sr. Vidal li ha demanat per
Mallorca i la Sra. Sureda també, en el cas de Menorca, només
hi ha una dessaladora i es veu aquí, en el plànol, com hi ha una
unes canalitzacions en funcionament, que són dins Son
Xoriguer, dues urbanitzacions concretes. Entenc que en el Pla
hidrològic no hi ha més infraestructures previstes, i la meva
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pregunta seria: a veure si es considera, atesa la situació i el
mapa de Menorca quant als recursos existents, on hi ha el
percentatge d'explotació, on es veu també que hi ha part de la
zona de Ciutadella i hi ha altres zones que també estan en risc,
diguéssim, a veure si considera que en futurs escenaris també
de planificació seria necessària una ampliació d'aquestes
canalitzacions pel que fa a l'illa de Menorca.

I per la nostra banda de moment, res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Ara, Sra. Vanrell, pot contestar
vostè totes les qüestions que se li han plantejat sense límit de
temps.

LA SRA. CAP DE SECCIÓ DEL SERVEI D’ESTUDIS I
PLANIFICACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
RECURSOS HÍDRICS DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Maria Antònia Vanrell i Cerdà):

Jo som tècnica i hi ha determinades infraestructures que
m’heu demanat que al final, doncs el fet de fer-les o no fer-les
són decisions polítiques, però, bé, donaré la meva visió tècnica
de si consider que hi han de ser o no hi han de de ser.

En relació amb si crec que el 2027 arribarà aquesta xarxa a
la zona sud de Mallorca. Així com ho ha previst el Pla
hidrològic que es tramita de tercer cicle, és que arribi, diríem,
a un punt d’aquests municipis, que arribi a un punt, per
exemple, de Santanyí, i des d'allà que l'ajuntament pugui anar
fent la xarxa que connecta la resta.

L'experiència és que va molt lenta, diríem, l'execució de la
xarxa en alta es fa molt a poc a poc. A més, hem de dir que en
aquesta zona de Mallorca hi havia prevista una dessalinitzadora
i a la zona del Llevant de Mallorca, i es va decidir eliminar-la.
És clar, aquesta dessalinitzadora sí que és vera que ens hagués
anat bé, tant per connectar la zona d'Artà-Capdepera com per
arribar més ràpid a la zona sud, aquí.

Per què es va optar? Es va optar, envers de fer una
dessalinitzadora en aquesta zona, per ampliar la d'Andratx i
ampliar la d'Alcúdia i amb l'ampliació d'aquestes dues
dessalinitzadores connectar tota Mallorca, perquè la idea seria
que, després de l'any 2027 la zona de Palma connecti amb la
zona de Llucmajor i cap a Campos, que estigui tota l'illa,
diríem, envoltada.

Veurem..., sí.

Després, en relació amb el tema de camps de golf, queden
dos camps de golf a Mallorca que encara empren aigües
subterrànies. Legalment, s'ha intentat llevar aquestes
concessions d'aigües subterrànies, però són concessions que
tenen d'abans de l'entrada en vigor de la Llei de camps de golf
de l'any 1988, que va ser la que va obligar a regar amb aigües
regenerades, i legalment, doncs hi ha hagut sentències i ells han
guanyat que poden seguir emprant aquestes aigües subterrànies.

Sí que és vera, però, arran d'això, va ser que en el PESIB,
perquè si us hi fixeu les mesures del PESIB són sobretot

d’administracions, però es va decidir posar aquest tema del
camp de golf, perquè, en cas que hi hagués una sequera, doncs
es que, si o no sí, ells no poden regar amb aigua, per exemple,
hi ha un camp de golf que és a Felanitx, a Felanitx tenen
problemes d’abastiment d'aigua i aquesta aigua doncs s'ha de
destinar a proveïment urbà. I, és clar, si entràssim en situació
de sequera, doncs ells estarien obligats per aquesta normativa
a haver d’implantar aquesta aigua regenerada.

Després, ells, legalment, podrien fer ús de l'aigua
subterrània, perquè han guanyat per sentència que poden seguir
emprant aquesta aigua. Però, bé, si tenguessin implantada
l'aigua regenerada, vull pensar que l’emprarien. De totes
formes, en cas que hi hagués una sequera greu, per prioritat
d'usos un camp de golf és oci i va darrera de tot, o sigui, la
prioritat d'usos no només és en relació als recursos naturals,
diguem, a l'aigua subterrània, sinó també a les aigües
regenerades; i en les aigües regenerades, la prioritat d'usos seria
l'agricultura i el reguiu, i si sobràs aigua de l'agricultura i el
reguiu després aniria al camp de golf. Si fes falta, doncs sí que
seria una activitat econòmica que s'hauria de paralitzar aquí.

En relació amb el progrés de les mesures. Moltes d'aquestes
mesures realment estaven previstes en el primer cicle o al segon
cicle, si ara sembla que n'hi ha moltes al tercer cicle és perquè
s'han retardat, no s'han executades. És clar, a nosaltres això ens
crea un problema, perquè nosaltres, com a tècnics, davant la
Unió Europea hem de justificar que acomplim aquests objectius
mediambientals, que executam totes aquestes infraestructures,
i moltes d'aquestes per falta de pressupost no s’han executades.
Per tant, sí que de cara al tercer cicle, diríem, les lleis de
pressuposts hauran de contemplar una partida pressupostària
molt elevada si volem aconseguir el que hem parlat ara, la
xarxa en alta cap al sud de Mallorca, millorar tota una sèrie de
depuradores, ens farà falta pressupost. Aquesta (...) tan alt ve
pel retard en les mesures de primer i de segon cicle.

Després, una altra pregunta era el tema de les unitats de
demanda. Hi ha unitats de demanda que és vera que no tenen
recursos naturals, però, per exemple, tenen molts de turistes,
però, per exemple, la zona d'Andratx i Calvià tendrien satisfeta
la demanda perquè tenen una dessalinitzadora, diríem, Calvià
empra la dessalinitzadora de Palma, perquè l'Ajuntament de
Palma fa en fa un ús prou baix i Calvià empra 8 hectòmetres
cúbics de la dessalinitzadora de Palma. I Andratx tenen una
dessalinitzadora en el seu municipi. En aquests municipis més
o menys la demanda estaria coberta.

Els municipis que sí que em preocupen són els mateixos que
hem dit del sud de l'illa i de la zona del Llevant de Mallorca,
Capdepera i això.

En relació als plans de gestió sostenible de l'aigua i als
plans de sequera, aquests plans, a part que s’exigeixen per
normativa, sí que hem fet prou feina amb la FELIB, de donar
a conèixer als diferents municipis la importància d'elaborar
aquests plans. Però què es troben els municipis. Els municipis,
bé, hi ha, jo diria que més o menys anam a un 50% de
municipis que han presentat pla de gestió sostenible de l'aigua
cada emergència de sequera i un 50% que a hores d'ara no l'han
presentat, n'hi ha molts que hi fan feina ara, però. I per què no
l'han presentat? Més que per fer-lo físicament, és que aquests
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plans de gestió sostenible de l'aigua han de preveure una sèrie
d'actuacions, o sigui, tendrien l’equivalent a un programa de
mesures que els ajuntaments s'han de comprometre a executar
i, si no el fan o no l'aproven és perquè diuen que no tenen els
fons per poder-lo executar. És vera que ara, per exemple, des
de la Direcció General de Recursos Hídrics es donen
subvencions per a millora de la xarxa d'abastiment urbà, però,
és clar, són subvencions puntuals, i aquests plans de gestió
sostenible de l'aigua, per exemple, també han de preveure
mesures per separar les xarxes de pluvials de les xarxes
d'aigües depurades.

I municipis, molts, la teoria la saben, saben què han de fer,
però no tenen pressupost, diríem, per executar-lo, sobretot els
municipis que més manca presentar són els municipis petits.

És clar, en relació amb el programa de mesures, si el camí
és el correcte? El camí és que anam amb retard, el camí és que
el Pla hidrològic crec que des d'un principi es va prendre com
a un pla de tramitació administrativa, com a una normativa més,
sí que tal vegada a nivell normatiu s'ha complit, però l'execució
de les mesures, que és la part més important del Pla hidrològic,
és la que ha quedat en retard.

En relació amb si en els plans de sequera es té en compte el
tema del canvi climàtic? Diríem que quan nosaltres avaluam la
disponibilitat que hi ha, la suficiència que hi ha a una
determinada massa, quan es revisa la quantitat de recursos
hídrics que hi ha disponibles en aquestes masses, per una
instrucció nacional, ja hem d'aplicar una reducció de
disponibilitats per al tema de les previsions del canvi climàtic.
I aquesta reducció, diríem, en el cicle passat era d'un 0,25%
anual, i ara es preveu, ja en aquest tercer cicle, la reducció que
s'ha aplicat és d'un 0,33% anual. 

I no sé si em deix...

I en relació amb Menorca, en relació al tema de les
infraestructures d'abastiment de la dessalinització, sí que
consider que seria necessari fer qualque altra infraestructura. És
clar, què passa? Que allà on està ubicada la dessalinitzadora,
agafa només una part molt petita de l'illa, i tenim que a tota la
zona sud i a tota la zona de Maó els aqüífers estan malament.

Crec que fa anys hi havia prevista una dessalinitzadora a
Maó, després es va llevar, llavors hi havia previst en el pla
hidrològic una infraestructura d'interconnexió entre la
dessaladora de Ciutadella a Maó, però en el Pla hidrològic que
ara és a punt d'aprovar-se també ha desaparegut aquesta
mesura. De totes formes, si es volgués afegir aquesta mesura,
crec que encara hi som a temps, perquè s’ha de dur a la
Comissió Balear de Medi Ambient i encara s’ha d'aprovar pel
Consell de Govern.

Però sí que el problema que ens..., és veritat que són
municipis, mira, a tota la zona del voltant de Maó, Sant Lluís,
Es Castell apliquen moltes mesures de gestió de la demanda,
són municipis que s'han pres molt seriosament el Pla de gestió
sostenible de l'aigua, el Pla d’emergència per sequera, i ho
executen, però fa falta aigua en aquesta zona d’aquí. És vera
que les dessaladores tenen..., ja sabem l’impacte que tenen a
nivell de gasos d'efecte hivernacle pel tema del consum

energètic, però és l'illa que queda diríem coixa quant a xarxa en
alta, perquè sí que a Eivissa s'ha fet molta feina ja perquè
estigui tota interconnectada, però a l'illa on menys s'ha invertit
és Menorca.

No sé si m'he deixat...

EL SR. PRESIDENT:

Com que té un altre torn, no es preocupi si s’ha deixat
alguna cosa, els diputats ja li recordaran i tendrà una segona
oportunitat per respondre les preguntes que s'hagi pogut
oblidar.

Passam, per tant, al segon torn d'intervencions, té la paraula
el Sr. Vidal, del Grup Parlamentari Popular, per cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Simplement vull agrair-li l'exposició un
altre pit i he estat content que compartim una preocupació que
els santanyiners, els de la banda sud de Mallorca, ho passaran
puta, encara estaran molts d’anys a tenir aigua bona, però, en
fi, ho intentarem, farem rogatives per a això. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Té la paraula el Sr. Campos, de
VOX-Actua Baleares.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Yo me doy por respondido y no
haré uso. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, molt breument. Ha dit que ara es donen
subvencions puntuals per al tema de les canalitzacions en els
municipis. La meva pregunta, és, clar, el cost d'aquestes obres
és molt elevat, i ja fa prou anys, des dels consells, des dels
diferents consells, hi havia subvencions importants i ajudaven
a fer aquests canvis a les canalitzacions. És clar, les
subvencions varen baixar i els municipis estan molt ofegats. Per
tant, a veure si de qualque manera no troba que seria necessari
que sí hi hagués aquests tipus de subvencions, perquè són
bàsiques per a després poder arreglar altres situacions, perquè,
si no, aquestes pèrdues són pèrdues d'aigua bona que després
se’n va a la mar. 

Res més. Gràcies, president, i gràcies per les seves per les
seves explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Sanz.
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EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, sí que ha contestat les preguntes
que li he fet, així que no faré ús d’aquest torn. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. I per tant tancar aquest segon torn, Sra.
Carbonero, cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies. Bé, jo sí que faré ús del segon torn,
perquè veig que ja..., no sé què passa amb el segon torn, però,
com que encara tenc temps. Bé, tornant a les seves respostes,
bé, entenc que Menorca sí que requeriria tal vegada d’una visió
a un poc més llarg termini pel que fa a infraestructures en alta,
entenc que açò és el resum de la seva resposta.

Sí que és cert que vostè ha parlat del tema de nous
creixements i hi ha hagut un moment a la primera intervenció
que ha parlat de nous creixements i informes tal vegada
desfavorables pel fet de la suficiència hídrica. I jo aquí també
li volia demanar, introduir un poc el concepte de la gestió de la
demanda, perquè es poden gestionar els recursos hídrics des de
la visió de la demanda, de vegades no és molt popular, però,
bé, sí que es poden fer algunes accions i també s'aprofita també
per fer una conscienciació de vegades de l’ús i del consum d'un
bé públic, com és l'aigua.

I jo aquí introduiria el tema de la digitalització, que amb els
plans Next Generation i tot el Pacte Verd hi ha tota una línia
d'inversions importants pel que fa a la gestió de l'aigua,
concretament dels recursos hídrics i de la implantació de la
digitalització com a una mesura important per poder tenir,
primer de tot, control de com es gestionen i com es comporten
les masses d'aigua i, segon, també poder tenir, tal vegada, un
control sobre la gestió de la demanda, aquesta precisament.

I bé, li volia fer aquesta pregunta a veure si hi ha previsió
d'aquesta implantació de la digitalització, en quina mesura
considera que seria necessària, i després també la seva visió pel
que fa a la gestió de la demanda, per complementar un poc la
pròpia gestió dels recursos hídrics.

I moltes gràcies. Aquí sí que ja li agraesc la seva
compareixença. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Em sembla que vostè ha
convençut prou amb les seves intervencions els diputats. Ara,
per tancar la sessió, té vostè la paraula, per contestar aquestes
darreres qüestions que se li han formulat.

LA SRA. CAP DE SECCIÓ DEL SERVEI D’ESTUDIS I
PLANIFICACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
RECURSOS HÍDRICS DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Maria Antònia Vanrell i Cerdà):

Bé, coincidesc amb aquesta necessitat que hi hagi
subvencions per a la millora de les xarxes municipals, però hem

de dir que la que es fa ara, des de la Direcció General de
Recursos Hídrics, és una cosa puntual que ve d'aquests fons
Next Generation, i es fa, sobretot, perquè els consells insulars,
que ho solien fer a través del departament d'Infraestructures
locals, doncs han deixat de fer aquest tipus de subvencions, que
nosaltres consideram que haurien de tornar a reiniciar, diríem,
tan a pèrdues de xarxa com a separació de xarxes de
sanejament i pluvials. Tal vegada vosaltres, sí hi podeu incidir
en què ho tornin posar en marxa...

És vera que, és clar, què passa? Que aquestes obres no
agraden als ciutadans, són necessàries, ara, per exemple, aquí,
a Jaume III, ja sabem que hi ha queixes perquè potser hi ha
carrers tallats, però per a nosaltres són necessàries, perquè el
volum d'aigua que es perd és tan elevat que un poc va lligat al
tema de la gestió de la demanda, que hi ha municipis que no és
que els diguem que no tenen aigua, hi ha municipis que els
diem: si tu millores, tens aigua, millora i veuràs com tendràs
aigua. Hi ha municipis que ho han començat a implantar, per
exemple, en el cas de Menorca, veig que aquest pla de gestió
sostenible de l'aigua, aquestes accions van lligades, sobretot en
tema de gestió de la demanda, i aquí us torn reproduir aquesta
darrera diapositiva, que aquí el que és prioritari és apostar per
mesures d'estalvi d'aigua i de gestió de la demanda. I el que
nosaltres sempre demanam és que primer mirin si amb mesures
d'estalvi d'aigua i de gestió de la demanda poden aconseguir
l'aigua que necessiten, perquè si poden aconseguir l'aigua que
necessiten amb aquestes mesures, no són necessàries noves
infraestructures, si tenen aigua de qualitat, perquè després el
problema que tenim és que hi ha llocs on les masses estan en
mal estat qualitatiu, per exemple, a Santanyí, i dic Santanyí
perquè ha sortit el tema, però, clar, Santanyí el problema que té
és que l'aigua té clorurs, l’aigua és salada, però si l'aigua és
bona, nosaltres sempre apostam per mesures d'estalvi d'aigua i
de gestió de la demanda, tots aquests estalvis que es
aconsegueixen serveixen per atendre nous creixements. 

I en relació amb el tema de la digitalització, sí que és una
mesura que s'ha incorporat en aquest tercer cicle, en el Pla
hidrològic que s'ha d'aprovar. Una cosa que ens varen demanar
durant període d'al·legacions i també durant els tallers
participatius, la gent ens demanava si teníem dades reals, que
nosaltres, les dades que tenim, sí que en tema de proveïment
urbà tenim moltes dades reals, a través dels municipis, perquè
són pous que tal vegada nosaltres duim el seguiment, però sí
que potser el que són pous amb altres usos tipus regidor o això,
o pous d’habitatges unifamiliars, tenim menys dades. I sí que es
va trobar que era molt necessari apostar pel tema de la
digitalització, però com tot, supòs que es començarà, diríem,
per implantar als llocs que tenen les masses amb més mal estat
per poder controlar com va i després s'anirà implantant per
totes les illes.

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Vanrell. Així, un cop acabat
el debat, simplement agrair-li la seva presència en aquesta
comissió i totes les seves explicacions.

I, per tant, no havent-hi més assumptes a tractar, aixecaríem
la sessió.
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