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LA SRA. PRESIDENTA: 

Diputats, començarem la sessió d’avui. En primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Sí, Sra. Presidenta, Virginia Marí substitueix Tania Marí. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Bona tarda, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Josep Castells substitueix Sílvia Tur. Només per a la
primera proposició no de llei. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Sra. Presidenta, Marc Pérez-Ribas, Ciudadanos, me
sustituirá -a Maxo Benalal- en la 13971, gracias. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, presidenta. Miquel Ensenyat substitueix Josep Ferrà. 

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI: 

Helena Benlloch substitueix Joan Ferrer.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perfecte. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 13963/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a protecció de la
biodiversitat marina de les zones portuàries de les Illes
Balears. 

Si no hi ha més substitucions, començarem el debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 13963/20, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a protecció de la biodiversitat
marina de les zones portuàries de les Illes Balears. Per a la seva
defensa per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr.
Castells, per un temps de cinc minuts. Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tothom. Bé,
aquesta proposició no de llei que presentam avui s’ha
d’emmarcar plenament dintre de la preocupació per la situació
d’emergència climàtica que vivim, emergència climàtica que,
com vostès saben tan bé com jo, el Govern de les Illes Balears

va declarar el passat 8 de novembre, és a dir, fa poc més d’un
any. 

Com passa amb declaracions d’aquest tipus, a vegades, els
governs fan declaracions simbòliques que després no van
acompanyades d’actuacions reals. Igual que passa per exemple
-vostès ja m’han sentit moltes vegades dir-ho- amb els temes de
la diversificació econòmica, no?, ens omplim la boca amb la
diversificació econòmica però després som incapaços de fer
polítiques realment transformadores del model econòmic en el
que estem. 

I aquest n’és un exemple, la preocupació per la biodiversitat
en les aigües poc profundes de les Illes Balears. És una riquesa
amenaçada, som conscients que ja està molt deteriorada, que hi
ha moltes espècies en risc d’extinció i sabem a més a més que
això és per mor de l’impacte d’activitats humanes, especialment
de les activitats en aquest cas relacionades amb les activitats
nàutiques.

I és per això que hem volgut presentar aquesta proposició
no de llei, en què s’interpel·la bàsicament Ports de les Illes
Balears, perquè nosaltres com a organisme que tenim
l’obligació, el deure, de fer el control de l’acció de Govern, no
podem ignorar que evidentment hi ha un organisme que depèn
d’aquesta comunitat autònoma -com és Ports de  les Illes
Balears- que evidentment fa la seva activitat, necessària, però
que aquesta activitat té un impacte en aquests ecosistemes dels
que estem parlant.

Per tant, bàsicament, aquesta proposició no de llei el que
insta és que Ports IB, evidentment, ha de fer la seva activitat,
l’activitat per la qual ha estat creada i que també té una
innegable dimensió d’interès general, no pot oblidar quins són
els impactes d’aquesta funció i, per tant, de la mateixa manera
que intenta fer amb la màxima diligència possible aquelles
activitats que li són encomanades pel nostre ordenament
jurídic, de la mateixa manera, ha de vetllar perquè aquestes
activitats no tinguin un impacte negatiu o, almenys, minimitzar
al màxim aquest impacte negatiu sobre aquests ecosistemes
perquè, doncs lògicament, les instal·lacions portuàries fan ús
d’aquests espais de poca profunditat pels quals en aquesta
proposició no de llei, expressam la nostra preocupació.

Per això, els quatre punts de la proposició demanen que
Ports IB realitzi estudis científics per avaluar l’evolució de la
biodiversitat en les badies poc profundes, és a dir, Ports IB fa
un ús d’aquests espais, els explota i, lògicament, no pot
desentendre’s de l’impacte que aquestes activitats tenen en
aquesta biodiversitat. Per tant, ha de monitoritzar, ha de fer un
seguiment de quin és aquest impacte per poder prendre
decisions per minimitzar-lo. No es pot ignorar aquest impacte,
aquesta seria la conclusió. 

En el segon punt, l’instam també a catalogar els valors (...)
de zones portuàries de gestió autonòmica i avaluar la seva
evolució. És a dir, cada espai és diferent, és evident que entre
ells tenen trets en comú, però cada espai pot tenir espècies o
pot tenir circumstàncies, situacions diferents i, per tant, ha de
catalogar aquests valors naturals per saber quines espècies hi
ha, quins riscs tenen i quines precaucions s’han de prendre per
preservar aquestes espècies. 
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En el tercer punt, concretem concretament en un cas perquè
hi ha un projecte d’ampliar el port esportiu d’Addaia. És un
d’aquests espais que estem esmentant i creiem que, en
congruència amb aquesta declaració d’emergència climàtica,
amb aquesta preocupació pel manteniment del nostre entorn, no
té sentit plantejar-se l’ampliació d’un port esportiu sense haver
fet tota aquesta feina d’anàlisi dels impactes que genera en
aquests espais l’activitat portuària. 

I, finalment, al darrer punt, instem el Govern, no només
Ports IB sinó, lògicament, tot el Govern, a definir i aplicar
mesures correctores i compensatòries en aquells casos on es
detecti una evolució negativa dels valors naturals, és a dir,
evidentment, dèiem, al començament, no es pot ignorar -la qual
cosa vol dir que s’ha d’estudiar-, evidentment, estudiar i, com
a resultes d’aquests estudis, prendre les mesures correctores
necessàries per pal·liar aquests efectes.

I aquesta, a grans trets, és la Proposició no de llei que
sotmetem a la seva consideració. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Castells. S’ha presentat pel Grup
Parlamentari Popular l’esmena RGE núm. 16366/20, per a la
seva defensa té la paraula la Sra. Marí, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bueno, está claro que cada
vez es mayor -por parte de todos los ciudadanos- la
preocupación por la biodiversidad marina. Es verdad que existe
una preocupación ya latente en relación a proteger nuestros
fondos marinos de las diferentes amenazas que se ciernen sobre
ellos.

En su exposición de motivos, Sr. Castells, hay algo con lo
que no estoy muy de acuerdo y es que este año los puertos
deportivos a los que usted hace mención no han sufrido una
expansión, todo lo contrario: este año realmente lo que ha
habido sí que ha sido más fondeos en playas y calas por el tema
de la COVID, que mucha de la gente lo que intentaba era no
acercarse ni siquiera a los puertos y ha creado un problema, en
estos puertos deportivos, este año, que han perdido muchísimo.

Esta PNL que ustedes nos proponen aquí la encuentro un
poco ambigua y amplia ya que en su exposición de motivos
pretende abarcar varias figuras a la vez. Lo que creo que hay
que hacer es centrarse en lo que realmente se quiere estudiar y
proteger, realmente. Por un lado, nos hablan de badies y
puertos y, por otro lado, de fondeos en playas y costas, con lo
cual..., hay que diferenciar entre unos y otros. 

Pero bueno, vamos a intentar centrarnos en lo que
proponen. Por lo que veo, su máxima preocupación son las
ampliaciones de varios de los puertos deportivos que están en
este momento y no le niego que realmente esto es algo
importante, pero este tema -yo ya les pongo sobre aviso- es

muy difícil de volver atrás si ya está programado por Puertos de
Baleares el hecho de ampliarlo. 

Un ejemplo es el caso de Sant Antoni de Portmany donde,
una parte de la población no quiere que vuelva a ser un puerto
con transporte de mercancías y el propio conseller Pons ya ha
dejado bastante claro que lo va a ser, con lo que seguramente
lo será, dice que lo va a consensuar pero, bueno, la decisión
creo que ya está más que tomada. Es decir, mandan ellos y así
es, y se hará.

Es por ello que, y no es por desanimarle, pero veo su
objetivo un poco difícil de cumplir, sobre todo con el tema de
la ampliación del puerto deportivo de Addaia. Ya en
noviembre, también de 2019, este grupo parlamentario presentó
una PNL sobre emisiones contaminantes en los puertos, y
¿saben qué votaron todos los grupos que forman parte de una
manera o de otra del Gobierno actual, entre ellos ustedes
también, MÉS per Menorca? Votaron no a todo, ahora me
viene con estos estudios de biodiversidad, y a las emisiones
contaminantes me votaron no a todo, yo, la verdad... Además,
me dijeron no a todo sin argumentarios válidos, simplemente
porque lo había presentado este grupo parlamentario. 

La enmienda de adición que he presentado creo que lo
único que hace es un poco ampliar la suya, a nivel de puertos,
porque creo que es bastante importante completar el estudio
que ustedes solicitan. 

El de la biodiversidad marina de nuestros puertos y badies,
realmente, tiene mucho que ver con todos los emisarios que hay
junto a estos puertos y badies, con lo cual creo que sería
interesante que se hiciera un estudio del estado en que se
encuentran en estos momentos muchos de estos emisarios que,
sabemos, con bastante certeza que algunos están en estado que,
la verdad, más vale ni que se miraran. La verdad es que yo ya
les informo que este grupo parlamentario no será tan rastrero
como fueron ustedes cuando yo presenté la de las emisiones
contaminantes, cuando vemos que se plantea algo que puede
ser bueno para toda la protección de nuestros recursos marinos,
la verdad es que no podemos ponernos en contra, no somos
falsos, o sea, nosotros vamos a votarle, y le vamos a votar a
favor. Tengo mis dudas de que consiga que se lleve a cabo, por
mucho que se apruebe, pero ojalá me equivoque.

Entonces sí que le informo de que vamos a votarle a favor
los puntos 1, 2 y 4, y en el 3 nos vamos a abstener, porque creo
que si la decisión de esta ampliación por parte de Ports de les
Illes Balears ya está tomada me parece que aunque votemos en
contra no conseguiremos nada. Simplemente nos vamos a
abstener.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. S’han presentat també pel Grup
Parlamentari Socialista les esmenes RGE núm. 16369, 16370
i 16371/20. Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Borràs, per
un temps de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016366
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Intentaré no ser mesquí aquesta vegada,
com m’han acusat de ser en vegades anteriors, però
evidentment la defensa de la contaminació i les emissions
contaminants en els ports he duit suficients iniciatives en aquest
parlament com que em vengui la Sra. Marí a donar lliçons.

Si em permeten començaré pel punt quart de la iniciativa.
Evidentment votarem a favor, és del tot correcte i coherent,
evidentment, que el Govern de les Illes Balears, a través en
principi de Ports o de qui sigui competent en els casos que
corresponguin, prengui les mesures i apliqui les mesures
correctores i compensadores quan detecti una (...) negativa dels
(...) naturals, com proposa la proposició no de llei de MÉS per
Menorca.

En el punt 1 i en el punt 2 hem presentat dues esmenes,
perquè entenem que tant per fer els estudis científics per
avaluar l’evolució de la biodiversitat a les badies poc
profundes, com per realitzar els estudis científics per catalogar
els valors naturals de les zones portuàries, seria bo fer-ho
d’acord amb la Direcció General de Biodiversitat del Govern,
que evidentment té més mitjans i té més capacitat per dur-ho a
terme que la mateixa Direcció General de Ports, i a més en el
cas del punt 1 es parla no només de ports, sinó que es parla de
totes aquelles badies poc profundes situades en zones
d’especial protecció, estiguin o no estiguin a ports. És a dir, hi
ha zones poc profundes que convé analitzar que no estan a
ports, i per tant seria bo que hi participés la Direcció General
de Biodiversitat, amb una sèrie de condicions que si vostè
estigués disposat a acceptar les esmenes li proposaria a través
de transacció, perquè entenem que seria bo precisar una mica
més aquestes dues esmenes que li he proposat, i que també
MÉS per Mallorca estaria crec que en condicions de fer
aquestes transaccions.

Però en tot cas no ens oposam a fer aquests estudis en les
condicions que li he dit, em sembla que són estudis que seria bo
que es fessin, però evidentment en les condicions que aquí
plantejam perquè evidentment la Direcció General de Ports per
ella mateixa no és la que estigui en millors condicions per fer
aquests estudis.

I en tot cas, i en el punt tercer, que és el punt, diguéssim,
que entenc que centra, focalitza la seva major preocupació, ni
que sigui momentàniament, li he de dir que evidentment no pot
dependre d’uns estudis que..., o dels resultats d’uns estudis que
no són reglats, la conclusió d’un acte administratiu que té un
procediment reglat. Evidentment, amb independència que
estiguem o no d’acord amb l’ampliació que es planteja del port
esportiu d’Addaia, hi ha tot un procediment reglat, vostè ho
sap, vostè és expert i bon coneixedor de les normes i els
procediments administratius, i sap que hi ha uns procediments
reglats que s’han de respectar, i un estudi que no està
contemplat en els procediments reglats no pot ser argument
decisori ni a favor ni en contra d’una decisió reglada.

En aquest sentit s’ha de recordar que estiguem d’acord o no
amb aquesta ampliació hi ha un informe favorable a aquesta de
l’any 2015 de la Comissió Balear de Medi Ambient, que va
dictaminar amb una sèrie de requisits, de prescripcions, un

informe favorable a aquesta ampliació, ens agradi o no aquesta
ampliació, i que a més també depèn -i per açò li hem plantejat
l’esmena que li plantejam- també depèn del Ministeri de
Transició Energètica la (...) de la làmina d’aigua o no, que és
qui també té la darrera paraula en aquest sentit, (...) energètica. 

Per açò li hem plantejat aquestes tres esmenes, ja dic, dues
per focalitzar clarament que en aquests estudis és necessària la
participació de la Direcció General de Biodiversitat, que és la
que té els mitjans i la capacitat per fer aquests estudis,
evidentment amb col·laboració de Ports; evidentment Ports ha
d’entendre i ha de fer cas d’aquests estudis, però, ja dic, no
poden ser un estudis no reglats aquells que determinin la
decisió sobre un procés com és una autorització que és en tot
cas reglada.

Per tant en aquest sentit m’agradaria sentir si vostè està
disposat a acceptar les esmenes que li hem plantejat, i en tot cas
si no les accepta demanaríem la votació separada del punt 4 de
la proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Pel torn de fixació de posicions
el primer torn seria per al Grup Parlamentari Unidas Podemos.
Té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Es indudable que el
calentamiento global trae, entre otras consecuencias, pérdida
grave de biodiversidad, un problema, el de la pérdida de
biodiversidad, poco atendido, en gran medida por el
desconocimiento general sobre este tema y el poco respaldo
mediático recibido. Ya han avisado desde diversas instancias
institucionales internacionales sobre un problema que afecta a
innumerables especies de forma directa pero también de forma
indirecta, entre las que se incluye la nuestra. 

Es indudable también que la pérdida de biodiversidad no
obedece solamente al calentamiento global, sino a otros
factores como las especies invasoras, la destrucción de hábitats
y, en otros ecosistemas o lugares, a la deforestación sin límites
y a los monocultivos intensivos, entre otros factores. La
directora del IBES, una de las instituciones de la ONU
mencionadas, afirmaba hace un tiempo: “Es desde los
territorios desde donde tenemos que pensar las soluciones a la
pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos”. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural
y de la biodiversidad, en el punto 2 del artículo 5, referido a los
deberes de los poderes públicos, hace ya varias menciones a las
competencias autonómicas y locales en materia de programas
de formación, educación e información general, en cuanto a
dotarse de herramientas que permitan conocer el estado de
conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, o de
estrategias de adaptación y mitigación para minimizar los
riesgos e impactos del cambio climático sobre la biodiversitat;
a integrar las políticas sectoriales, los objetivos y las
previsiones necesarias para la conservación y valoración del
patrimonio natural, la protección de la biodiversidad y la
geodiversidad; así como a fomentar el aumento de los
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conocimientos, la base científica y las tecnologías referidas a
la diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su estado
y tendencias en las consecuencias de su pérdida.

En este sentido el conocimiento territorial próximo nos hace
conocer, consecuentemente con mayor detalle, la problemática
asociada a esta pérdida de biodiversidad, y como indica esta
PNL las bahías cerradas son un reservorio de biodiversidad,
que por ellos deben disponer de una regulación específica que
pueda permitir su protección. Sabemos que las praderas de
fanerógamas marinas, como son la posidonia oceánica, la
Cymodocea nodosa y la Zostera noltii, son especialmente
importantes por la singularidad de su estado de conservación y
representatividad en el Mediterráneo occidental. Pero también
sabemos de su vulnerabilidad ante la presión antrópica en
forma de vertidos de aguas sucias, aceites o combustibles,
fondeos incontrolados o sin medidas de señalización adecuadas
mediante las boyas necesarias, la pesca furtiva o irregular, la
ampliación de infraestructuras portuarias y otras actuaciones
poco afortunadas. Mantener estos espacios naturales, en suma,
posibilita conservar un paisaje excepcional por su riqueza
ecosistémica, que permite asimismo mantener actividades
económicas tradicionales junto a otras de ocio y recreo que
sean poco impactantes.

Apoyaremos pues esta PNL en todos sus puntos, pero
teniendo en cuenta que estudiar estos espacios relacionados con
la biodiversidad es competencia de la Dirección General de
Espacios Naturales, de Espais Naturals i Biodiversitat, tal como
se ha recogido en una de las enmiendas presentadas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Ante todo, buenos días, Sr.
Castells, nosotros votaremos que sí a los puntos 1, 2, 4 y nos
abstendremos en el punto 3. La abstención del punto 3, bueno
pues simplemente porque consideramos que el tema de la
ampliación del puerto de Addaia ya está muy avanzada, es una
decisión que ya está tomada y, bueno, pues no vemos lo qué
podemos hacer, ni que sea la voluntad del Govern hacer nada
en este sentido.

Un tema que nos hubiese gustado, efectivamente,
consideramos que es muy importante la biodiversidad, es muy
importante saber lo que hay, es muy importante conservarla,
pero efectivamente aquí tenemos varios problemas, el primero
es la contaminación del agua, el mal funcionamiento de las
estaciones de depuración. Tenemos el problema, como dijo la
Sra. Marí, de los emisarios que no están funcionando. Entonces
evidentemente son temas que hay que ver.

También, estamos mezclando un poco pues áreas del puerto
deportivo y espacios de fondeo masivo. Entonces yo quería
limitarlo a los cuatro puntos, que son los puertos y, bueno, pero

las zonas de protección máxima, pues eso efectivamente es un
tema que ya hablamos el otro día en una PNL, de hecho creo
que de su grupo aquí en el Parlamento, ya se habló del tema, se
discutió el tema y bueno pues, se tomaron una serie de
determinaciones. Hoy por hoy por ejemplo, pues la zona de
S’Espartell en Formentera es la única zona que es de protección
máxima..., hablo de ... sí, con Tagomago, pero hablo en el sur
de la isla y con Tagomago son dos. Entonces evidentemente
sería cuestión de analizarlo y de verificarlo.

Los tres puntos que yo he retenido en su PNL que
efectivamente veo muy positivos, primeramente pues sí, evaluar
la evolución de la biodiversidad. Es importante saber dónde
estamos, dónde estamos y a dónde vamos; catalogar los valores
naturales de cada zona, es importante saber con qué estamos
lidiando y qué vamos a hacer en cada uno de los momentos y
tomar medidas correctoras y compensatorias, medidas
correctoras me parece que es una obligación. Una cosa que
echo de menos es que solamente hablamos de puertos de les
Illes y evidentemente hay puertos que no son de los puertos,
hay puertos que están gestionados por el Govern, puertos que
están gestionados desde Madrid. Me hubiese gustado que
hubiésemos podido a lo mejor hablar de los dos.

Referente a la enmienda del Partido Popular, si usted la
acepta, votaremos a favor también. Y las tres del Partido
Socialista, pues bueno, en realidad son iguales que las suyas,
las amplía y a lo mejor hay una pequeña mejora de redacción,
pero depende ya de lo que ustedes decidan.

Gracias, Sr. Castells. Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En la línia de
l’argumentari que ha fet servir el Sr. Borràs i també el Sr.
Jiménez, en referència a la qüestió en concret i a les paraules en
què està expressada, em sumaria a allò que assenyalava abans
el Sr. Borràs, respecte que hi ha un tema competencial, quant
que hi ha una Direcció General de Biodiversitat que,
conjuntament amb Ports IB, seria la persona jurídica en aquest
cas, que hauria de fer aquest estudi. Però també en referència
a aquells casos concrets, evidentment on hi hagi o hi figurin
figures de protecció ambiental.

A més, i també el Sr. Borràs ho ha dit abans, hi ha un tema
jurídic que jo no sé si encaixaria molt bé. Jo en tot cas crec que
s’han plantejat un seguit d’esmenes i hi havia un seguit de
transaccions que sí, que amb aquest cas per ventura haguéssim
complementat la PNL en el sentit de fer-la més real, més
efectiva i més adaptada a la realitat. 

En tot cas després també el Partit Popular ha presentat una
esmena, que nosaltres la veritat tampoc no acabam d’entendre
el perquè de l’esmena. I en tot cas també la trobam poc precisa
i precisament per una qüestió, és a dir, no tots els emissaris són
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propietat del Govern, fins i tot hi ha emissaris que són privats.
El d’Es Murterar per exemple, els de diferents hotels, o fins i
tot municipals, on hi pot haver pluvials, (...), etc. Els emissaris
d’ABAQUA, els autoritzats, la resta ja estan pendents
d’informe de l’Estat i jo crec que en aquest sentit no cal dir-ho
i a més ja tenen un pla de vigilància ambiental anual. Els
emissaris no són els problemes, sinó part de la solució, ja que
dilueixen a l’aigua el producte que hi passa. 

El problema es troba moltes vegades, o en la majoria
d’ocasions, en la separació de les xarxes pluvials amb les
xarxes residuals, com evidentment n’és molt conscient. I que en
tot cas ja s’estan tramitant la millora de diversos emissaris, en
la mesura en què l’Estat va autoritzant els projectes. Per tant,
tampoc li donaríem suport en cas que el proposant de MÉS per
Menorca l’acceptàs.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Calificaba antes la Sra.
Marí de “posición rastrera” muchas veces y con demasiada
frecuencia lo que hacen los partidos de la izquierda, incluido
MÉS per Menorca, yo añadiría también demasiado sectarismo,
que se refleja en demasiadas ocasiones, como cuando desde
esta zona de la cámara, se presentan iniciativas prácticamente
iguales y se votan no, simplemente porque vienen de aquí, y
esto suele pasar. Bueno, la Sra. Marí del Partido Popular se
quejaba acertadamente de eso, ya le digo yo si vienen de VOX
Sra. Marí, ya es una cosa tremenda.

Nosotros no somos así de sectarios y siempre votaremos a
favor de aquello que creamos que beneficia a los ciudadanos,
venga de quien venga. Por eso, en este caso, en esta
proposición no de ley, aunque no compartamos muchos de los
aspectos que se incluyen en la exposición de motivos, ni
siquiera los argumentos que ha dicho el Sr. Castells, si vamos
al articulado, nosotros votaremos a favor de los puntos 1 y 2.
Nos abstendremos en los puntos 3 y 4. Y votaríamos a favor
también de la enmienda del Partido Popular, que además
creemos acertada, porque estamos hablando de que se haga un
estudio de los emisarios, sin entrar concretamente si son del
Gobierno balear, si son privados, si son de un hotel o si son de
lo que sea. Pero precisamente cuando en una exposición de
motivos se está hablando de lo que afecta a la biodiversidad
marina, actualmente lo que más afecta a la biodiversidad
marina son las emisiones incontroladas, sobre todo de aguas
fecales que vienen de depuradoras y que son responsabilidad ya
desde hace varios años, de los actuales gobiernos, ya sean
municipales, ya sean autonómicos o ya sean incluso insulares.

Entonces que se pueda hacer este estudio, pues es muy
adecuado y, en cambio, no sólo se omite en la exposición de
motivos, sino que encima vemos que el representante de MÉS
per Mallorca votaría en contra de esto, que es lo que más afecta

a la biodiversidad marina, mucho más que las embarcaciones,
que esas sí se recogen en la exposición de motivos.

Con lo cual, si el Sr. Castells la admite, nosotros votaríamos
a favor también de esta enmienda del Partido Popular. Y en
cuanto a las enmiendas del Partido Socialista, no aportan nada
nuevo a los puntos 1 y 2, con lo cual votaríamos también a
favor.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, ahir en
el ple ja parlàrem de la preocupació a nivell de canvi climàtic
i el que suposa, amb les conseqüències que pot provocar i
també ho diu en el contingut de la iniciativa, com extinció de
nombroses espècies, reducció de biodiversitat, etc. 

Jo crec que és important ser coherents i, si demanam
informes, demanar-los quan pertoquen. Què vull dir amb això?
Nosaltres estam a favor dels punts 1 i 2. Pens que amb les
esmenes que ha fet el Partit Socialista, que afegeix que sigui
Espais de Natura i Biodiversitat que també facin aquests
informes, no sé si basta o no que Ports comani uns informes
externs, allò que sí és important és que ha de passar per la
Comissió Balear de Medi Ambient i els informes previs que
sol·liciti la comissió, són els que faran que es pugui executar un
projecte o no. Veim que en aquest cas no ha estat necessari fer
aquest tipus d’informes perquè des de la Comissió Balear de
Medi Ambient poguessin autoritzar poder fer, en el cas del punt
3, l’ampliació del port d’Addaia.

Nosaltres, com dic, donarem suport a aquests dos punts,
però l’esmena que presenta el Partit Popular crec que és bona
per saber si es volen evitar mals a la biodiversitat, és a dir, si
els emissaris poden influenciar en l’evolució de la biodiversitat
i poden malmenar els valors naturals de les zones on hi ha els
ports o les badies, que demanen vostès en els dos primers
punts. Per tant, crec que aquesta proposta del Grup
Parlamentari Popular el que fa és ampliar i assegurar-nos del
perquè hi pot haver o no hi pot haver informes més positius o
més negatius o si pot fer més mal o no a la biodiversitat i als
valors naturals de les zones de què parlam. 

Al punt 3 en aquest cas també m’abstindré perquè, com dic,
s’han passat els informes previs per poder donar autorització a
aquest port esportiu. Crec que els informes s’han de fer abans
de poder donar les llicències o poder donar les autoritzacions.
Si en aquest cas s’han donat és perquè es permet que es donin.
Són ports de les Illes Balears, i aquí m’han de perdonar, jo
segons tenc entès si l’organisme del qual depèn és de l’Estat, és
l’Estat que té competències i ha de donar les autoritzacions. Si
l’organisme és de les Illes Balears, sembla ser que les
competències, el Sr. Borràs em diu que no, dec anar errada, em
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pensava que era així, i que el ministeri en aquest cas no havia
de donar la conformitat perquè depenia de les Balears.

Amb el punt 4 també hi estam d’acord, com dic, que des del
Govern s’hagin de definir i  aplicar mesures correctores i
compensadores en tots els casos on es detecti una evolució
negativa que com fan a altres o es fan aquestes altres accions a
altres ecosistemes de la nostra comunitat. Per tant, pens que ha
de ser així. 

Per tant, com li dic, nosaltres li donarem suport al punt 1,
2 i 3, i en el 3, en aquest cas, ens hi abstendrem.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Si no em diuen res passaríem
a la intervenció del grup proposant, a no ser que necessitin
d’una pausa, no? Per tant, passam al grup proposant per fixar
la posició i assenyalar si accepta o no les esmenes presentades.
Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies a tots els
portaveus pels seus comentaris i les seves aportacions. Passaré
a comentar-los i a la vegada diré quina és la nostra postura
respecte de les esmenes.

Respecte de la primera intervenció, de la Sra. Marí, bé, la
veritat és que em sap greu que consideri que votar en contra
d’una proposició seva és una cosa rastrera. Jo li puc assegurar
que intentem dur a terme la nostra tasca parlamentària amb la
màxima elegància possible. No som conscient d’haver votat en
contra coses simplement per qui és que les presenta i sempre he
intentat justificar el per què votem en contra. Jo, sincerament,
no record exactament..., a més, segurament com que jo no som
el titular, el portaveu titular en aquesta comissió segurament no
hi era jo a aquesta que vostè comenta, però m’imagino que tant
si va ser la meva companya de partit Patrícia Font o la meva
companya de grup Sílvia Tur doncs devien tenir els seus motius
per votar-hi en contra.

En qualsevol cas, sí li he de dir que m’ha sobtat, sobretot
pel seu tarannà personal, que la considero una persona de
principis i una persona combativa, que em digui que s’abstindrà
en el punt 3 perquè considera que no ja podrem fer res. Home!,
doncs, si vostè no ens dóna suport tindrem menys possibilitats
de canviar-ho, si vostè ens donés suport tal vegada tindríem
més possibilitats. A Menorca tenim un historial molt llarg
d’haver aturat coses i les coses s’aturen no rendint-se sinó
lluitant i manifestant, en aquest cas, un posicionament polític
per part del Parlament de la importància de protegir aquest
espai.

Per tant, respecto evidentment la seva posició, però la trobo
incoherent. És a dir, si vostè s’absté perquè creu que no podem
fer res, home, clar, si vostè votés a favor potser podríem fer
alguna cosa més. Al final és un petit gest que en canvi podria
tenir un efecte important.

Respecte de l’esmena que ens ha presentat, tot i que no
nego la importància del que vostè planteja, fins i tot és més
important el que vostè planteja gairebé que el que jo he
plantejat, que jo estic absolutament d’acord amb vostè, però jo
no som partidari d’acceptar-la per no desviar l’atenció. És a dir,
jo no he vingut a portar una proposició no de llei excessivament
ambiciosa, jo he vengut a parlar d’una problemàtica concreta,
que és la d’aquests espais portuaris i, a més, amb la intenció
que Ports IB es faci responsable dels impactes de la seva
activitat. Per tant, totalment d’acord amb la importància del
tema que vostè planteja, però crec que avui, com es diu, no toca
proposar aquesta proposició no de llei i per això no li accepto
la seva esmena.

Respecte de les esmenes del PSIB, pel mateix motiu, Sr.
Borràs, no som partidari d’acceptar les esmenes perquè, a
veure, una cosa -i amb això li contesto a vostè i li contesto
també al Sr. Jiménez que ha dit que és competència de la
Direcció General d’Espais Naturals-: escolti, a veure, una cosa
és la competència i l’altra és la responsabilitat, no hem de
confondre. Una cosa és la competència i l’autoritat reguladora
en una matèria, que en aquest cas és la Direcció General del
Medi Natural, però aquí parlam de la responsabilitat de
l’activitat portuària i dels impactes de l’activitat portuària. Per
tant, nosaltres volem que Ports IB assumeixi la totalitat dels
impactes de la seva tasca, també els impactes que pugui tenir en
el medi ambient. Per tant, no hem de confondre la
responsabilitat que un determinat usuari, per dir-ho així, del
medi natural té a aquesta conservació de qui és l’autoritat
reguladora, que evidentment sempre l’haurà de controlar, però
això no vol dir que sigui la Direcció General del Medi Natural
que hagi de fer els estudis. La Direcció General del Medi
Natural ha de controlar, ha de supervisar i evidentment ha de
vetllar per la salut d’aquests ecosistemes. Però jo aquí apel·lo
a la responsabilitat d’un ens, que encara que sigui públic és
empresarial, com és Ports IB i que, per tant, assumeixi la gestió
dels eventuals impactes negatius que tingui la seva activitat.

Respecte de l’esmena que presenta al punt 3 la veritat és
que li volia proposar una transacció i és que hi poséssim les
dues coses, perquè, tot i que jo crec que el que han posat vostès
és innecessari perquè els informes preceptius són absolutament
necessaris ..., en canvi, precisament, el que jo li propòs, Sr.
Borràs, és que políticament diguem que volem abans de
procedir a l’ampliació d’aquest port saber que es prenen les
mesures que toquen per preservar aquests valors naturals.

Vostè m’ha parlat de procediment reglat, però és que això
que jo li propòs és un procediment reglat, això que discutim ara
no és un procediment administratiu, és un posicionament
polític, un posicionament polític en què el Parlament de les
Illes Balears li diu a Ports IB, volem que abans d’ampliar
aquest port estiguem segurs que es gestionen com toca els
impactes en el medi natural. És igual que la declaració
d’emergència climàtica, no és un acte reglat, és un acte polític.
Per tant, és en aquest context que cal entendre aquesta
proposició no de llei.

La iniciativa d’ampliar el port d’Addaia no és un acte
reglat, és un acte discrecional, un acte discrecional de
l’administració. Per tant, en aquest sentit jo els propòs és que
enviem aquest missatge a Ports IB que voldríem que aquesta
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ampliació compti amb aquests estudis addicionals, abans dels
preceptius, que si vostè vol que ho afegim el Ministeri de Medi
Ambient estic disposat a transaccionar-ho, això, però el que és
rellevant precisament és aquests altres que deim encara que
precisament no siguin preceptius. Això és tot. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Benalal, a qui també
agraeixo el seu vot positiu a alguns dels punts, dir que aquí no
hem parlat dels ports de l’Autoritat Portuària de Balears per
tots els motius que li he dit. És a dir, també podríem haver-ho
fet, però aquesta és una PNL  diguem, en aquest sentit,
domèstica, pensada per als ports de les Illes Balears i pensada
per a Ports IB. 

Vull dir que sincerament he trobat molt sorprenent que tant
PP com VOX, per descomptat, com Ciudadanos i com El Pi
curiosament...

(Pèrdua de so)

... precisament en el tema de l’ampliació del port d’Addaia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, hauria d’acabar, per favor.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... i -acab, acab tot d’una, Sra. Presidenta, estic acabant, estic
acabant-, i amb això em remet al comentari que he fet respecte
de la intervenció de la Sra. Marí Rennesson de dir, sí, crèiem
que realment val la pena abans d’ampliar un port vetllar pels
seus valors naturals, bé, ara és el moment de manifestar-se. Em
sobta que hi hagi aquesta unanimitat a, per dir-ho així, rentar-se
les mans en aquesta problemàtica.

Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Entenc que no accepta
l’esmena del Partit Popular, d’addició, i tampoc no accepta les
tres del Partit Socialista, no?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Correcte, Sra. Presidenta, però no tinc cap inconvenient que
es votin els punts per separat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, molt bé. 

La transacció en principi... Sr. Borràs, ha proposat una
transacció, vostè, Sr. Castells, al punt número 3.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, disculpi, que agafaré el text. És a dir..., a l’esmena del
Grup Socialista es deia “...almenys fins que no compti amb tots
els informes favorables del Ministeri de Medi Ambient”.
Podríem dir “...almenys fins que no es tinguin conclusions

favorables dels estudis citats als punts anteriors, i es compti
amb tots els informes favorables del Ministeri de Medi
Ambient”. Aquesta seria la transacció que proposo al Sr.
Borràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Castells. Sr. Borràs...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Amb les mans netes li he de dir que
evidentment uns estudis que el Sr. Castells no entén que s’hagin
de fer com nosaltres pensàvem que hauria de fer-se,
evidentment després no podem admetre la transacció a un punt
que és conseqüència, el redactat que proposa, d’uns estudis que
no accepta com nosaltres pensam que s’haurien de fer, i per tant
en aquest sentit no podem acceptar la transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Així votaríem els punts talment
estan per separat, perquè hi ha hagut diferents propostes de
votació de diferents grups.

Per tant passaríem a votació, de la Proposició no de llei
RGE núm. 13963/20, del punt número 1. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant són 6 vots a favor..., 5 en contra i 1 abstenció.

I ara tenim el vot telemàtic, un sí. D’acord. Són 7 vots a
favor, 5 en contra i 1 abstenció. Per tant queda aprovat el punt
número 1.

Passaríem a la votació del punt número 2.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 5.

Abstencions? 1 abstenció.

I ara passaríem al vot telemàtic del Sr. Castells. Un sí.
Serien 7 favorables; 7 vots a favor, 5 en contra, 1 abstenció. Per
tant quedaria aprovat el punt número 2.

Passaríem ara a la votació del punt número 3.

Vots a favor?

Vots a favor, Sr. Castells? 1 vot a favor telemàtic.

Vots en contra? 6 vots en contra.
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Abstencions? 6, 6 abstencions.

Per tant no queda aprovat el punt número 3.

Passam al punt número 4.

Vots a favor?

Unanimitat. 

Ah, perdó. Per tant són 12 vots a favor.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1 abstenció.

Per tant queda aprovat el punt número 4.

En conseqüència queden... aprovats els punts número 1, 2
i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 13963/20, relativa a
la protecció de la biodiversitat marina de les zones portuàries
de les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 13971/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa al replantejament del projecte de decret de zones
vulnerables per la contaminació de nitrats dels fons agraris. 

Passam així al debat de la segona proposició no de llei,
RGE núm. 13971/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al replantejament del
projecte de decret de zones vulnerables per la contaminació de
nitrats dels fons agraris.

Per a la seva defensa té la paraula, pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, la Sra. Sureda, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, amb la
proposta que hem vist anterior veim la importància de tenir els
informes o estudis previs abans de prendre segon quin tipus de
decisions, i d’aquí la proposta que nosaltres hem presentat
sobre les zones vulnerables per la contaminació dels nitrats de
fonts agràries. 

Des de la Conselleria de Medi Ambient es troba tramitant
un nou decret de zones vulnerables per la contaminació de
nitrats de fonts agràries, que vendria a substituir l’anterior, el
Decret 116/2010. En aquest nou decret en tramitació es preveu
una important ampliació d’aquestes àrees declarades com a
zones vulnerables, ja que es passaria d’uns 1.218 quilòmetre
quadrats que són actualment, a uns 1.939 quilòmetres quadrats.
Aquesta declaració de noves zones vulnerables únicament
procedeix si existeixen dades tècniques i científiques que
corroborin dos requisits acumulatius: per un costat, l’existència
de contaminació, i, per l’altre costat, que aquesta contaminació
provengui de fonts agràries. Així ho estableix el Reial decret
216/1996, sobre protecció de les aigües contra la contaminació
produïda pels nitrats procedents de fonts agràries.

La Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria
de Medi Ambient, a l’únic estudi tècnic de què es fonamenta la
proposta en el nou decret és Análisis de contenido en nitratos
en las aguas de la demarcación hidrológica de las Illes
Balears para la propuesta de designación de zonas vulnerables
a la contaminación por nitratos de origen agrario, que
reconeix expressament que la normativa exigeix, per procedir
a la declaració, una zona vulnerable, que ha de ser clar i evident
l’origen agrari de la contaminació de les aigües per nitrats. En
conseqüència, segons la Directiva 91/676/CE, aquestes zones
que presenten nitrats amb un origen diferent del de les fonts
agràries no haurien de ser declarades com a zones vulnerables
a la contaminació per nitrats d’origen agrari.

Idò bé, aquest estudi tècnic no ho reconeix en multitud
d’ocasions, ja que, com exemple, veim: “Así la información
disponible al respecto de los usos del suelo pone de manifiesto
que no ha habido un incremento en el uso agrícola, por lo que
el incremento de nitratos en las aguas subterráneas no puede
ser atribuido a un incremento del uso de fertilizantes. Una
posible explicación del incremento de nitratos es la
proliferación de viviendas aisladas en suelo rústico con
deficiente sistema de tratamiento de aguas residuales, así
como las pérdidas de las redes urbanas de alcantarillado.
Dadas estas circunstancias, para mejorar el buen estado de las
aguas subterráneas es necesario incidir en el tratamiento de
las aguas residuales urbanas a parte de los programas de
acción”. 

A l’informe sobre el resultat de la consulta prèvia del decret
s’assenyala que la contaminació per nitrats té diferents fonts;
una d’elles és l’activitat agrària, i afegeix l’informe: “A
proposta de revisió de la delimitació de zones vulnerables es
proposa declarar totes aquelles masses d’aigua que presentin
contaminació per nitrats, exceptuant aquelles en què s’ha pogut
demostrar fefaentment que l’origen no és agrari”. És a dir, el
criteri de delimitació que s’adopta no és la realització d’un nou
estudi per definir amb exactitud quines són aquestes àrees
contaminades per l’activitat d’origen agrari i quines per altres
orígens, ni és la delimitació exclusivament d’aquelles àrees
contaminades en què està demostrat que aquesta contaminació
té un origen agrari. El criteri és delimitar com a zona
vulnerable tota aquella àrea contaminada que no se sàpiga
l’origen d’aquesta contaminació, criteri que xoca frontalment
amb la directives europees i amb la normativa d’aplicació, que
només volen que es delimitin com a zones vulnerables aquelles
aigües contaminades per activitats agràries.

En el mateix estudi tècnic que hem citat s’assenyala: “Es
necesario llevar cabo estudios específicos mediante técnicas
isotópicas que permitan establecer el origen de los nitratos en
las diferentes masas de la demarcación de Baleares”, és a dir,
el mateix estudi és conscient que no està acreditat que la
contaminació tengui un origen agrari i, per tant, aconsella fer
uns estudis específics i més detallats per aclarir aquest origen
que és requisit imprescindible per a la declaració de zona
vulnerable...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sureda, hauria d’anar acabant.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Per acabar, i ja en resum, demanarem, i com acord, que: “el
Parlament insta el Govern a no aprovar cap tipus de nou decret
que suposi una ampliació de les zones vulnerables per a la
contaminació de nitrats de fonts agràries fins que no es realitzin
els estudis i s’acrediti fefaentment que la contaminació prové
exclusivament o majoritàriament de l’activitat agrària”, perquè
si no, es pot fer molt de mal al sector agrari.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sureda. S’ha presentat conjuntament
pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i
Unidas Podemos una esmena, la RGE núm. 16368/20, i per a
la seva defensa té la paraula, pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Vostè sap que la
declaració de zones vulnerables a la contaminació de nitrats
d’origen agrari es fa en compliment d’una sèrie de directives i
d’una en particular, que estableix precisament la necessitat de
designar aquestes zones i establir programes d’actuació per
disminuir la concentració o per disminuir-ne la concentració.

A Balears la designació i el seguiment de la qualitat es fan
des de la conselleria amb competències en matèria de medi
ambient per una banda i el programa d’actuació dur a terme la
competent en aquest tema que és la d’Agricultura. 

La proposta en tramitació s’ha fet d’acord amb tota la
informació disponible, disponible a dia d’avui em referesc, i
després m’explicaré. En concret s’han tengut en compte la
concentració de nitrats i la seva evolució, l’excedent de
nitrogen d’acord amb el balanç de nitrogen de l’agricultura
espanyola, l’estat qualitatiu de les masses d’aigües subterrànies,
el risc de no assolir els objectius de la directiva marc de
l’aigua, la hidrogeologia de les masses subterrànies i la
informació sobre els usos del sòl, els documents inicials del Pla
hidrològic de les Illes Balears, és a dir, l’anàlisi de pressions i
d’impacte, i la informació elaborada per les conselleries
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i de Medi Ambient i
Territori.

És cert el que diu la proposta que l’increment de la
superfície de zones designables no es pot atribuir a un
increment de la superfície agrària conreada perquè precisament
ha estat tot el contrari, és a dir, ha disminuït de l’any 2010 a dia
d’avui, sinó que s’ha d’atribuir a la millora també del
coneixement i també de la recollida de dades i la xarxa de
seguiment per a la proposta 2010 era molt més petita i minsa
que l’actual. És a dir, tal i com diu l’informe i recull la proposta
en general hi ha hagut una disminució important de l’activitat
agrícola que no podria explicar l’augment de superfície
afectada, com vostè molt bé ja ha referit. Sí que ho explica el
fet de comptar amb molts més punts de control i conèixer molt
millor l’estat d’aquestes masses en concret.

El mateix informe posa de manifest que les zones on
històricament hi havia més problemes derivats de l’activitat
agrícola, com Sa Pobla, és a dir que la concentració de nitrats
ha disminuït en aquest temps i això sense cap dubte és una
notícia important.

I des de l’inici de la tramitació del decret s’ha anat afinant
la informació de manera que de la primera proposta a la darrera
s’han revisat les zones vulnerables i se n’han retirat set, tres
d’elles per tenir una activitat agrícola molt baixa com el cas de
Formentera, de Son Servera o fins i tot del Port d’Andratx; la
resta, tot i tenir una important activitat agrícola, mostra una
tendència a la millora.

D’acord amb criteris del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, la designació de zones vulnerables no s’ha de
delimitar a les zones en què la contaminació agrícola és l’única
font de contaminació, és suficient que els composts nitrogenats
contribueixin de forma significativa a la contaminació. També
es considera que els abocaments domèstics contribueixen
igualment a la contaminació per nitrats, també vostè hi feia
referència, però no és suficient per excloure’ls perdó de
l’aplicació d’aquesta mateixa normativa a la qual abans feia
referència.

Així seria una irresponsabilitat aturar la tramitació perquè
la informació disponible no és completa perquè precisament la
informació utilitzada és la millor disponible que tenim a dia
d’avui i no es poden aturar aquestes iniciatives per no tenir tota
la informació possible. 

En aquest sentit crec que és important i per aquests temes
sobretot hem presentat aquesta esmena que diu que “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure al Decret de designació de zones vulnerables
per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries de
les Illes Balears la realització d’un estudi per concretar l’origen
de la contaminació i revisar el decret, si escau, en funció dels
seus resultats”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. També per a la defensa
d’aquesta esmena intervé per part del Partit Parlamentari
Socialista la Sra. Benlloch per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats, des del nostre grup polític volem expressar
l’agraïment al grup polític proposant d’aquesta iniciativa pel
seu interès a definir millor el que es busca amb aquest decret
pel qual es designen zones vulnerables per la contaminació de
nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de
seguiment i control del domini públic hidràulic.

Pensem que aquesta PNL es presenta amb l’objectiu final
d’adaptar-lo a la situació real i protegir el sector primari.
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Per això hem presentat una esmena conjuntament amb MÉS
per Mallorca i Unidas Podemos per millorar-ne el redactat i
donar suport o incloure al decret la realització d’un estudi per
concretar l’origen de la contaminació.

El que es pretén és donar compliment, com s’ha comentat,
al Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de
les aigües contra la contaminació per nitrats procedents de fonts
agràries, com està explicat a l’exposició de motius d’aquesta
PNL, que es concreta amb la revisió de la designació de les
zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de
fonts agràries de les Illes Balears feta a l’any 2010 i l’aprovació
de programa de seguiment i control del domini públic hidràulic
per les zones designades vulnerables per la contaminació de
nitrats procedents de fonts agràries a càrrec de la Direcció
General de Recursos Hídrics que és l’òrgan que tramita
l’expedient iniciat ja el passat 2 de març de 2020.

Per altra banda recordam que el 9 de novembre de 2018 la
Comissió Europea va enviar una carta per obligar a complir el
que la Directiva europea 91/676 demana, que es relativa a la
protecció de les aigües contra la contaminació produïda per
nitrats utilitzats a l’agricultura i amb el decret s’hi donaria
compliment i perquè sigui efectiu hi ha d’haver una
col·laboració directe entre conselleries, tant de Medi Ambient
com d’Agricultura.

La Conselleria de Medi Ambient realitza dues funcions:
determinar i delimitar les zones vulnerables per a la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, objecte
d’aquest projecte de decret o decret, a més d’inspeccionar i
prendre mostres d’aigua d’aquestes zones amb la finalitat de
protegir el domini públic hidràulic.

D’altra banda, la Conselleria d’Agricultura té la
competència per determinar el tipus d’adobs i la quantitat
màxima que es pot utilitzar, la qual cosa implica estudis i
controls tant per la mateixa conselleria d’Agricultura com pels
mateixos agricultors.

Per tot això, demanem que sigui acceptada l’esmena que
millora la iniciativa, perquè pugui sortir endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. També per a la defensa
d’aquesta esmena intervé el Grup Parlamentari Unidas
Podemos, Sr. Jiménez per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Esta PNL pide, a nuestro entender,
algo claro y es que si pedimos una ampliación de la zona
vulnerable por contaminación por nitratos tengamos claro el
origen de dicha contaminación, algo lógico pero que está
basado en este caso, en una directiva europea que establece la
necesidad de determinar estas zonas y establecer programas de
actuación. 

No obstante, en el sentido que ustedes demandan la
enmienda que hemos firmado juntamente con MÉS per
Mallorca y el Partido Socialista propone un estudio de las
zonas afectadas para determinar precisamente este extremo
diferenciando el posible origen agrario o urbano o de otro tipo
de dicha contaminación.

Desde el punto de vista agrario los nitratos son un elemento
esencial para que las plantas absorban el nitrógeno necesario
para transformarlo en aminoácidos y poder desarrollarse. 

No obstante, si por algún motivo durante el cultivo de la
hortaliza parte de este nitrato no se transforma en aminoácidos
queda acumulado en los tejidos de esta hortaliza y acaba en
nuestros cuerpos donde a su vez puede transformarse en nitritos
que impiden a la sangre llevar oxígeno y nitrosaminas con
sustancias probablemente cancerígenas, por eso existen
controles sobre este compuesto tan ligado a la agricultura y la
ganadería y por eso la contaminación por nitratos es uno de los
problemas derivados de la agricultura y la ganadería de tipo
convencional.

Cuando se habla de suelos cultivados, el nitrato proviene
además del abonado con productos nitrogenados, tanto
orgánicos -como por ejemplo el estiércol- como minerales
esterilizantes de la materia orgánica que tengan los suelos.

El consumo de nitratos en cantidades excesivas provoca
problemas de salud en las personas, normalmente la ingestión
de nitratos se realiza a través del agua con lo que la
Organización Mundial de la Salud ha establecido unos límites
en contenido de nitratos de las aguas de consumo público para
que se consideren potables. En concreto, se establece un límite
recomendado de 50 miligramos de nitrato por litro de agua y un
límite máximo de 100 miligramos por litro.

El nitrato en el suelo se mueve disuelto en agua por lo que
existe más de regadío la pérdida de nitrato desde la zona
ocupada por las raíces del cultivo hasta zonas más profundas
contaminando las aguas subterráneas puede ser muy elevada.
Es el proceso que se conoce como lixiviación o lavado de
nitratos y está originado para filtración profunda o percolación
producida por el riego. 

Llegados a este punto, desde el Grupo Parlamentario de
Unidas Podemos queremos detenernos para hacer una
reflexión. Podemos entender la reticencia de El Pi con respecto
a lo que tratamos, pero teníamos que formular -llegados a este
momento- una pregunta: ¿podemos reducir la contaminación
por nitratos? Esto es algo central. Es indudable que no solo se
trata de limitar zonas si no que hay que entender de dónde
viene la contaminación y qué se puede hacer con ello. Es
indudable que la actividad agraria tiene repercusiones en el
medio ambiente por contaminación de nitratos, nadie lo puede
negar, pero ¿podemos reducir este grave problema de alguna
manera?

Algunas personas creerán que esta reflexión no forma parte
del debate de esta PNL, y podemos entenderlo, pero creemos
también que este debate no debe sustraerse de todo el debate
más amplio en relación con el tipo de actividad agraria que
queremos para nuestras islas. ¿Qué tipo de agricultura
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queremos? ¿Una dependiente de los (...) proporcionados por la
agroindustria? ¿U otro, más próximo, más cercano al territorio
y más apegado a los usos tradicionales?

Sabemos que el sector primario, en Balears, tiene una
representación exigua, pero no por ello tenemos que darle
menos importancia, si no procurar -con la orientación
adecuada- su puesta en valor, por ello, desde aquí
propondríamos una agricultura y ganadería ecológicas diversas,
con bajo consumo de agua y orientada al consumo de
proximidad. Esta apuesta, con toda seguridad, reduciría
sustancialmente el problema de la contaminación por nitrato de
suelos y agua.

Entendemos que la PNL de El Pi es interesante pero nos
gustaría que aceptara la enmienda antes comentada. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel torn de fixació de
posicions, ara tendria el torn el Grup Parlamentari Popular, la
Sra. Marí, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gràcies, Sra. Presidenta. A ver, señores de El Pi, Sra.
Sureda en concreto, ya le adelanto que este grupo
parlamentario no puede estar más de acuerdo con todo lo que
usted ha expuesto, con lo cual voy a ser muy breve porque,
además, la exposición de motivos y todo lo que nos ha dicho,
creo que está más que clara la intención de esta PNL. 

Es verdad que hace ya muchos años, antes, era muy difícil
conocer el origen de los productos que se utilizaban por parte
del sector agrario en sus campos pero esto realmente, a fecha
de hoy, no es así por lo menos en lo que se refiere a las islas
Baleares en concreto. 

Estamos ya muy acostumbrados en este parlamento a que se
tramiten y se aprueben decretos que no han contado con los
suficientes estudios científicos que avalen su creación. A veces,
ni siquiera cuentan con ningún estudio válido o estudios o
informes necesarios o preceptivos. Pero eso sí, se aprueban y
no se piensa en las posibles consecuencias que pueden tener,
como en este caso, sobre nuestros agricultores. 

La verdad es que cada día son más los jóvenes que se están
animando a trabajar en el campo y cada vez de una manera más
ecológica. Si les empezamos ya a poner trabas, la mayoría de
ellos no van a seguir, ya que el sector primario es ya de por sí
un mundo muy duro y difícil. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las diferentes
administraciones públicas han avanzado mucho en estos
últimos años en relación a controlar todo tipo de fertilizantes,
abonos y otros productos que puedan ser utilizados por el
sector agrario. Los inspectores de sanidad vegetal que están en
todos los consells insulares hacen una gran labor en este
sentido, no solo hacen controles en los campos y aconsejan a
los agricultores que así lo deseen, sino que también existe un

férreo control sobre las tiendas o almacenes donde el agricultor
tiene que acudir a adquirir los productos. Lo sé, pues he
trabajado mucho con otros..., tengo a mis compañeros
inspectores de sanidad vegetal y sé lo que trabajan y lo que
hacen, creo que en este sentido, el control ahora, hoy en día, se
ha incrementado y mucho.

Así pues, no podemos estar más de acuerdo en que la fuente
de contaminación por nitratos seguramente no provenga de
estos campos en exclusividad ahora, sino de otras fuentes como
pueden ser las aguas residuales o perdidas del alcantarillado
urbano, como bien expone usted en su exposición de motivos. 

Sobre la enmienda de MÉS y Unidas Podemos, creo que
desvirtúa totalmente la intención de su PNL con lo que si la
acepta votaríamos en contra, en caso de que no acepte esta
enmienda sí que le informo que vamos a votarle que sí,
esperando también que todos los grupos la apoyen, porque lo
que no se puede hacer es ir aprobando decretos sin los
correspondientes estudios científicos que los avalen. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Bé, anunciar també a la Sra. Sureda que
votarem a favor d’aquesta proposició no de llei per replantejar
el projecte de decret de zones vulnerables per la contaminació
de nitrats de fonts agràries. 

Sorprèn, sorprèn, i si tota l’exposició de motius i tot el que
ha manifestat és cert,  sorprèn molt que el Govern de les Illes
Balears estigui legislant, redactant un decret en contra del
sector que, en teoria, és el que ha de rebre la legislació d’aquest
decret, perquè és clar que, si no es tenen totes les dades que
acreditin que la superfície vulnerable s’incrementa i, per tant,
perjudica agricultors que estan ara treballant en superfície
agrícola que no està declarada vulnerable, realment, perjudica
a aquests agricultors que, fins ara, no tenen cap problema per
treballar en aquests determinats conreus. 

Per tant, abans que s’acabi el decret, on es marquin
territoris o terrenys que passen a ser vulnerables quan abans no
ho eren, convindria assegurar-se que realment la quantitat de
nitrats que hi ha en aquests terrenys provinguin dels fertilitzants
i no provinguin de deficients mesures de sanejament que hi ha
a la zona. Al final, ens passa com amb la PNL anterior,
parlàvem dels emissaris, o sigui, fa la sensació que sempre es
culpabilitza els actors implicats en aquella activitat econòmica
i s’oblida -quan es redacten legislacions- de la responsabilitat
de l’Administració; si en el cas anterior fins i tot el Sr. Ensenyat
ha fet una defensa  dient que els emissaris funcionaven
perfectament bé quan tothom de les illes ha vist vídeos que
esgarrifen de com estan sortint les aigües brutes dels emissaris
de moltes zones del nostre litoral, en aquest cas ens trobem una
situació similar: tots som conscients que la xarxa d’aigües
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residuals de les Illes Balears és eficient, que s’ha de revisar i
s’ha d’actualitzar perquè no hi hagi pèrdues, perquè no hi hagi
problemes que al final generen situacions ecològiques
preocupants com l’apujada de nitrats en determinats terrenys,
en determinades zones. 

Per tant, hi votarem a favor. Demanem que el Govern faci
un estudi que acrediti, sobretot, que la superfície que
s’incrementa de zona vulnerable realment sigui vulnerable per
causes agrícoles, i, en el cas que accepti l’esmena, no hi
votaríem a favor perquè, realment, no solucionaria el problema,
perquè el decret llei tiraria endavant, perjudicant el sector que,
teòricament, hauria de defensar. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ara pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps
de cinc minuts. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros compartimos el
contenido de la iniciativa y los argumentos dados por la
proponente por lo que votaremos a favor del punto, siempre y
cuando no acepte la enmienda de MÉS, PSOE y Podemos. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Campos. Passaríem directament a la
intervenció del grup proposant, si no requereixen d’una
suspensió.

Per tant, té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc
minuts per explicar si accepta o no l’esmena presentada. 

LA SRA. SUREDA: 

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Moltes
vegades, aquesta diputada que els parla, per arribar a consensos
i perquè es puguin posar en marxa les iniciatives que
presentam, acceptam les esmenes que vostès, els grups que
donen suport al Govern, ens presenten, però en aquest cas no
els la puc acceptar, i per què?

Jo ja ho he dit, ho sé que hi ha, com m’han argumentat, que
hi ha una directiva europea, el que demanam és que es facin uns
estudis previs per poder ser objectius i aplicar un increment, en
aquest cas de quasi un 60% d’ampliar les zones vulnerables, jo
no dic que no s’ampliïn si els nitrats que hi ha són per culpa del
sector agrari, evidentment, però si no ho són, s’han de fer altres
passes, com que els habitatges que estan a sòl rústic hagin de
millorar els seus sistemes de tractament d’aigües residuals.
Hem de tenir un informe que ens marqui el perquè d’aquests
nitrats i no tots, com hem dit i com també a l’informe en el que
s’acullen per fer el decret, també marca que no tots els casos
són pels nitrats del sector agrari. 

Per tant, jo crec que un govern que s’ompl la boca de
consens, d’ajudar els petits, els pagesos en aquest cas, que
volem defensar el producte local, que volem fer feina per
l’agricultura i la ramaderia... No és així. Per tant, m’agradaria
que en aquest cas no fossin falsos perquè el que fan és prohibir,
posar traves i empobrir el sector productiu que, en aquest cas,
és l’agrari. 

I em sap greu, si els han dit “no ho podeu aprovar”, bé, hem
d’argumentar el que hem d’argumentar, però ja s’ha vist a la
proposta d’abans que moltes vegades passam l’arada davant el
bou, i feim un decret abans de saber si és necessari que
s’executi a un lloc o a un altre. Per tant, jo, com dic, em sap
greu que aquesta iniciativa no surti endavant perquè tornam a
estar amb contaminacions però s’han d’assegurar dels motius
i del perquè hi pugui haver contaminacions i, en aquest cas, de
nitrats. 

No puc acceptar l’esmena. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Així, acabat el debat,
passaríem a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
13971/20, sense l’esmena, l’original. 

Vots a favor? 6 vots a favor. 

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? Zero.

Com que hi ha un empat, passaríem a una segona votació. 

Vots a favor? 6 vots a favor. 

Vots en contra? 6 vots en contra.

Cap abstenció.

Doncs un altre empat, passaríem a la tercera votació i
darrera. 

Vots a favor? 6. 

Vots en contra? 6.

Per tant, hi ha un empat.

En conseqüència, queda empatada la Proposició no de llei
RGE núm. 13971/20, relativa al replanteig del projecte de
decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats de
fonts agràries. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
Moltes gràcies.
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