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LA SRA. PRESIDENTA:
Diputats, diputades, començarem la sessió, duim un poquet
de retard.
Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui relatiu al debat
de les proposicions no de llei RGE núm. 4028/21 i 4927/21.
Abans de començar el debat demanaria si es produeixen
substitucions.

La realidad es que cada vez son más preocupantes los
efectos que puedan tener en nuestro ecosistema marino los
diferentes vertidos y vaciados de sentinas que realizan una
parte de nuestros navegantes, sin escrúpulos, y que atentan
contra nuestra biodiversidad marina.
Somos conscientes de que tanto desde Puertos de las Islas
Baleares como desde la Autoridad Portuaria de Baleares sí que
se están llevando a cabo, cada vez más, acciones para intentar
paliar un poco este problema, pero la realidad es que no son
suficientes.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Sí, Sra. Presidenta, Virginia Marí sustituye a Miquel Vidal,
del Partido Popular.

También somos realistas de la gran afluencia en algunos de
nuestros puertos de los grandes ferrys, cruceros y de la
dificultad que conlleva también el traslado de según qué tipo de
residuos que tenemos que hacer a la península.

LA SRA. PRESIDENTA:
Alguna més?
EL SR. DALMAU I DE MATA:
Sí, presidenta, Juli Dalmau substitueix Ares Fernández.
LA SRA. PRESIDENTA:
Cap més? Perfecte.
1) Proposició no de llei RGE núm. 4028/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per tal
de reduir els abocaments de sentines a les aigües de les Illes
Balears.
Idò passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4028/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per tal de reduir els abocaments de sentines a les
aigües de les Illes Balears.
Aquesta presidència informa que, mitjançant escrit RGE
núm. 2418/22, el grup proposant de la iniciativa ha presentat
una proposta de modificació dels termes de la proposició no de
llei en qüestió.
Atès el previst a l'article 183.4 del Reglament i a la
Resolució de Presidència, de 17 de març del 2004, demanam
als portaveus si estan tots d'acord amb la incorporació d'aquesta
modificació. Tothom hi està d'acord? Per assentiment.
Idò passam a la defensa, amb la modificació incorporada,
de la Proposició no de llei RGE núm. 4028/21, per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí, quan
vulgui.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, diputats,
diputades, a la Mesa. Ya sabéis que no tengo por norma leerme
mi propia PNL, porque creo que no es lo que toca y, como
podéis observar, es una PNL siempre en positivo como solemos
hacer desde el Partido Popular.

El convenio MARPOL, que ya he explicado en mi PNL,
que es un conjunto de normativas internacionales destinadas a
prevenir las contaminaciones de este tipo, logró que se pasara
de una recogida de 2,9 millones de litros en 2006 a 11,2
millones de litros en 2016; aunque el incremento es importante,
consideramos que sigue siendo insuficiente y más si tenemos en
cuenta el incremento del tránsito marítimo que se ha producido
en nuestras aguas de las Islas Baleares.
La falta de instalaciones adecuadas en algunos puertos, el
coste de las mismas y la falta de escrúpulos, la verdad, de
algunas empresas hace que cada año se echen al mar millones
de toneladas de hidrocarburos y de residuos de otro tipo.
Hoy mismo ha salido una noticia de la Fundación Ecomar
que dice que España encabeza los índices de contaminación
química en el Mediterráneo. Si queréis la noticia la tengo aquí,
y es de hoy mismo, o sea que no estoy engañando a nadie de los
datos que estoy dando.
Así pues, también vemos que, a pesar de los esfuerzos de
las administraciones y de las diferentes normativas que se van
aplicando para intentar solucionar dicho problema, de especial
gravedad, que son los “sentinazos”, en lenguaje común, entre
otras modalidades, pues siguen existiendo. La verdad es que
cuando uno está en la punta de la costa o de la playa y ves
cómo llegan restos visibles de algún desaprensivo, yo la verdad
es que personalmente a mí me entran todos los males y los veo
continuamente.
También es verdad que la mayoría de veces se trata... es uno
de los grandes problemas que tenemos en nuestras islas en la
época estival, la llegada masiva realmente de algunas empresas
sobre todo de chárters de la península, por lo menos en la isla
de Eivissa y Formentera, que incumplen la normativa vigente
de tener que entrar en salir de un puerto base y que lo que
hacen es fondear en calas, haya posidonia o no, entre otras
cosas también les da igual, y recogen el pasaje de forma ilegal.
No entran a puerto para nada, hasta el gasóleo..., yo he sido
testigo de cómo se lo traen por otras vías, en vehículos y de
otras maneras, los he visto actuar en muchas ocasiones y otro
de los problemas que tenemos es la falta de vigilancia.
En este tema de la falta de vigilancia, es por esto que he
puesto el punto número 5, donde insto a establecer ya una base
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del servicio de la Guardia Civil del mar en la isla de Eivissa,
que no está. Sí que es verdad que en Sa Coma se está
arreglando ya una base para ellos, pero falta que lleguen los
fondos Next Generation y que el ministerio empuje, y entre el
Gobierno balear, podamos conseguir esta base de verdad del
servicio de la Guardia Civil del Mar en Eivissa, aunque sea en
la época estival, que es cuando más falta hace, y no solo por la
posidonia, porque vigilantes de posidonia tenemos, sino que
para todos estos temas que son los “sentinazos” y empresas que
no están en la isla de manera regular, son los únicos que pueden
controlar esto.
Es por esto que desde el Partido Popular pedimos apoyo a
esta PNL que simplemente lo único que pide son mayores
campañas de concienciación, más incentivos en las tasas, que
ya sé que hay, pero si se puede habría que luchar un poco más,
así como un mayor control y vigilancia de estos hechos.
Y el punto que ya les he explicado es lo que les he dicho
y..., la verdad es que espero poder contar con el apoyo de los
diferentes grupos.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Ara passam al torn de fixació de
posicions, començam pel Grup Parlamentari Unidas Podemos,
té la paraula el Sr. Jiménez.
EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:
Hola, bona tarda, buenas tardes, Sra. Presidenta. El
problema planteado en esta PNL por el Partido Popular sobre
vertidos incontrolados de las sentinas de los barcos que
navegan por el mar balear es un problema evidente, y no solo
de los líquidos de las sentinas, sino de otros elementos que son
lanzados al mar desde la propia borda. Tanto en un caso como
en otro los residuos vertidos son una fuente importante de
contaminación, que afecta a la calidad del agua, a la
biodiversidad y a las actividades económicas relacionadas con
el mar, tal como la pesca, la acuicultura o el propio turismo.
En el caso concreto de las sentinas, los líquidos que
componen este residuo proceden de agua de mar, aguas de
limpieza, aceite y combustible generados en distintas
operaciones realizadas en la navegación, reparación o
mantenimiento, son consideradas por la Unión Europea residuo
peligroso y se clasifican según su composición mediante un
código que identifica un residuo de acuerdo con una
catalogación predeterminada. Actualmente está codificación se
realiza mediante códigos de seis dígitos, según la lista europea
de residuos.
Existe un protocolo de eliminación de residuos en puerto,
desde la implantación de diversas normativas europeas y
estatales, como la Directiva 2015/2087 de la Comisión, o el
Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre
instalaciones portuarias de recepción de desechos generados
por los buques y residuos de carga, en el artículo 4 de esta ley
se especifica la clasificación de las instalaciones portuarias
receptoras de desechos en distintas categorías, marcadas por los
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seis anexos actuales del Convenio internacional para prevenir
la contaminación por los buques, MARPOL, desarrollado por
la Organización Marítima Internacional, la OMI.
Esta normativa creciente ha posibilitado mayor control de
los vertidos incontrolados en el mar, pero, no obstante, tal
como se dice en esta PNL, sigue habiendo actitudes negligentes
cuando no directamente voluntarias de desprenderse de
residuos de manera ilegal que afectan negativamente a las
condiciones físico-químicas y ecológicas de la mar.
Entendemos por ello, en consonancia con los puntos de la
proposición, que es necesario redoblar los esfuerzos,
particularmente los de inspección, para mejorar la situación de
los vertidos incontrolados que, aunque haya mejorado, no ha
alcanza aún los resultados óptimos.
Compartimos, por tanto, lo expresado en esta PNL, por lo
que votaremos a favor por tanto de todos los puntos propuestos.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez, quan vulgui.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sra. Presidenta. La verdad es que poca de la
legislación internacional, nacional o autonómica, que se ha
emitido durante estos últimos cuarenta años, ha tenido tanto
éxito y ha logrado tanta respuesta y aceptación como esta
relacionada con la contaminación del mar. Una legislación que
no parece haberse solo consolidado en nuestras normativas
sino, además, en las cabezas y en los corazones de nuestros
navegantes y, sobre todo, de nuestros no navegantes.
El Convenio MARPOL, que se firmó cuando el que les
habla iba a cumplir 10 años -diez días antes-, la señera, llegaba
la señera a la edad de La Razón, el año 73, que su protocolo
inmediatamente seguido, las dos cosas propuestas por la OMI
sobre contaminación del mar por buques, ha sido, sin duda, una
legislación de completo éxito. Y, además, se lo garantiza
también este señor porque, durante los años 80, principios de
los 80 -84, 85 y así- yo navegaba en buques, y les garantizo que
nuestra mentalidad y nuestra comprensión del mar y nuestra
relación entre los desechos y el mar era muy completamente
otra. O sea, creo que la sociedad ha evolucionado y muy para
bien.
Y, además, las dos leyes que, precisamente, se citan en esta
PNL, el Decreto legislativo 2/2011, y la otra, son, han sido yo
diría que completamente asumidas por la población.
El problema se ha desagravado muchísimo, como también
reconoce la propia proposición, que dice que se han
cuadriplicado, además, las recogidas en piezas de vertidos y tal.
Así que, si me lo permiten, yo creo que no debemos rasgarnos
las vestiduras. Esto está bien, pero es una cosa que está
evolucionando y que está entrando dentro de nuestras normas
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sociales, y siendo parte ahora como de nuestros criterios y de
nuestra educación. Vamos bastante bien.
Así que, lógicamente, en este apoyo que se nos pide,
nosotros seremos favorables en dos de los puntos y nos
abstendremos -eso sí- en el que solicita más inspección, que no
consideramos necesaria, dado que creemos que las conciencias,
tanto de los no navegantes como, especialmente, de los
navegantes, están creciendo en la comprensión de este
problema y acatamiento de las normas.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros estamos
completamente de acuerdo con la exposición y el contenido de
la proposición presentada por el Partido Popular. Votaremos
todos los puntos a favor, especialmente y con especial energía,
el punto número 6, sin necesidad de explicación alguna.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado. No soy yo el que
emite sonidos de niño.

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, Sra. Sureda, quan vulgui.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Moltes gràcies, Sr. Méndez, no... Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, quan vulgui.
EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Des de MÉS per Mallorca votarem
a favor de tots els punts, de l’1, 2, 3, 4 i 5, estam totalment
d'acord amb aquesta proposta.
Volem, simplement, esmentar un aspecte o simplement
recalcar un aspecte, que és la referència que es fa al Reial
Decret 1381/2002, perquè és una realitat que, al marge, per
desgràcia, al marge d’aquest buidatge de sentines o aquestes
pràctiques, diguéssim, poc ètiques en els ports de les Illes
Balears, també es duen a terme a fora dels ports, aquest
buidatge de sentines per part d'embarcacions, diguéssim, no
professionals o recreatives, d'esbarjo, també. I és una dada que
es recull per part dels agents de Medi Ambient, que es
dediquen a la vigilància de la mar, i també per les
embarcacions que s’encarreguen durant la campanya d'estiu de
fer neteja del litoral, normalment una campanya que gestiona
o gestionava fins ara, fins fa poc, ABAQUA, i que hauria de
gestionar o gestionarà aviat IBANAT.

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Nosaltres
també donarem suport a la iniciativa que ens ha presentat, Sra.
Marí.
Pensam que s’ha fet feina -i vostè ho ha dit-, és vera que
s'han incrementat molt els residus, la recollida dels residus als
ports, però també és cert que s'han incrementat molt el número
de vaixells que arriben i que, per tant, és normal aquest
increment, de fet, és proporcional.
De totes maneres, jo sí que li he de dir que feia comptes
abstenir-me a l'esmena que ha presentat vostè, perquè no
entenia gaire bé si era per a una vigilància. És clar, en el punt
5 vostè ja parlava de vigilància dins els ports, però ens ha anat
bé, perquè abans de començar la comissió, hem pogut parlar un
poc del tema, i entenem la necessitat i, com ha dit el Sr. Ferrà,
que sigui per protecció i, sobretot, per inspecció a fora dels
ports, que és allà on tots aquests abocaments il·legals es fan de
manera més continuada.
Per tant, nosaltres donarem suport a tota la iniciativa
Gràcies, presidenta.

Al marge d'aquesta qüestió, hi ha l'esmena que ha presentat
el Partit Popular, vull dir que nosaltres, en principi, hi votaríem
a favor si hi hagués una transacció o una proposta, o es pogués
acceptar una proposta de transacció, per tal d’especificar el
motiu pel qual es demana la instal·lació d'aquesta base; és a dir,
tipus: “per tal d'incrementar la protecció del medi ambient, en
general, i la vigilància de la mar a l'illa d'Eivissa, en particular”,
per exemple, simplement per explicar el per què, el motiu
fonamental pel qual demanam aquesta base que, a més, va en
consonància amb tota la resta de la proposició no de llei
presentada.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos, quan vulgui.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com no pot ser d'altra manera
i després de l’exposició que ha fet també la diputada Marí, sí
que és cert que a Eivissa i Formentera aquest problema té
especial rellevància, justament, en el Save Posidonia Project,
un dels projectes dels primers Save Posidonia ja va establir que
hi ha un problema greu de reducció de la posidònia, justament
per la sedimentació, la sedimentació provoca que la posidònia
deixi de créixer i que no només siguin els “garreigs” de les
àncores, sinó també aquestes sentines, el que provoca la
degradació de la posidònia i la desaparició.
I les barques tenen l'obligació de sortir a 12 milles de la
costa, sense parlar dels ports, per buidar les sentines, no ho fan,
perquè perden el lloc; a un lloc com Illetes, quan estan
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fondejades, no volen sortir i, llavors, és important que existeixi
aquesta vigilància del punt sisè. Des de Formentera ho hem
reclamat diverses vegades també, perquè aquesta base a Eivissa
serviria justament per a Eivissa i Formentera, i és per això que
li donarem suport, perquè és important que es potenciïn les
campanyes informatives, perquè la gent sàpiga el que ha de fer,
també el buidat, si ha de ser a 12 milles de la costa, que ho
facin allà, però és millor que ho facin a un lloc on poden ser
més aviat reciclats o tractats aquests residus, que si es tiren a la
mar -tot i que sigui a 12 milles-, sí que és cert que a qualque
moment arribaran.
És per això que li donarem suport i considerem que és una
bona proposta. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Sanz. Ara té la paraula el diputat no adscrit, Sr.
Benalal, quan vulgui.
EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:
Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en el primer punto, habría
que ver esto empezando más arriba, por ejemplo a nivel del
pabellón nacional, ¿cuáles son las reglas para abandonar (...)
pabellón español?, que hoy en día son efectivamente muy
elevadas, medioambientalmente. Y, luego, evidentemente, sería
la obligación de llevar un control en puerto de pabellones no
comunitarios, ya que los comunitarios pues tienen
equivalencias exigentes, o sea que ya es un punto donde hay
que hacer los controles.
Luego hay que ver, pues, que estén activadas y estén al día,
estén correctas todas las instalaciones que hay en los puertos
para facilitar el bombeo de sentinas hacia unidades
especializadas para recibir esos residuos y, luego, poder
tratarlos o trasladarlos.
Otro punto que hay que estudiar bien es el tema de puertos,
puertos nacionales y puertos de competencia autonómica; es el
caso del puerto de Eivissa, que depende y tiene una
competencia nacional, y no depende de la comunidad
autónoma. Entonces, pues, a lo mejor habría que verificar o
unificar reglas y, sobre todo, llevar también los mismos
controles en puertos grandes y en puertos pequeños o en
lugares donde, de forma habitual, sobre todo aquí en las
Baleares, fondean barcos como puede ser en las calas.
¿Hay que aumentar los controles? Sí, pero, bueno, aumentar
los controles fuera de los puertos me parece a mí inútil, dada la
superficie a cubrir y dada la seguridad que nunca tendrían...,
estamos seguros que nunca habrá personal para poder hacerlo.
El ejemplo es Eivissa, donde ya, hoy, Capitanía Marítima
y Costas, ya son incapaces de llevar controles con la legislación
que a día de hoy ya tenemos aplicable. Entonces,
evidentemente, pues lo aplicamos en puertos, pero es que
ponernos a aplicarlo fuera pues también es un poco inútil.
Esto dicho, votaremos que sí a todos los puntos de la PNL.
Gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs, quan vulgui.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Gràcies, presidenta. Votarem que sí a tots els punts de la
iniciativa presentada per la Sra. Virgínia Marí.
És una proposició raonable i raonada la que se’ns presenta,
raonable perquè qualsevol esforç que facem a favor de la
protecció del medi ambient de les nostres illes i dels nostres
ports crec és sensat i és per on hem d'avançar i, evidentment,
raonada perquè ja també explica que tant l'Autoritat Portuària
com els ports han fet esforços, s'ha avançat en aquest sentit,
però entenem que qualsevol esforç suplementari i qualsevol
campanya de difusió de la millora de la inspecció, tot el que es
pugui fer encara per incentivar, via taxes i com sigui, incentivar
que la gent acompleixi les normes de protecció del medi
ambient és positiu, i, per tant, entenem que és raonable i
raonada la seva iniciativa. Per tant, la votarem a favor.
També les explicacions que ha donat de la conveniència de
vigilar els comportaments de determinades empreses nàutiques
fora dels ports, via la Guàrdia Civil del Mar, que sí que té
responsabilitat i la capacitat i els mitjans per fer-ho, també ens
sembla que és sensat i que és lògic, i, per tant, també hi
donarem suport. Pensam que són moltes coses que pot protegir
la Guàrdia Civil del Mar, pot protegir el compliment efectiu del
Decret de protecció de la posidònia també, que creiem que és
una cosa que pot ser interessant que també pugui fer. Per tant,
benvingudes siguin aquestes iniciatives.
Quant al Sr. Méndez, li faltaven deu dies per fer deu anys,
jo ni que fos per la visió de Perry Mason, supòs que tenia ja
prou coneixement que les lleis són d'obligat compliment, vull
dir, en aquell moment i avui també. Per tant, tal vegada que hi
hagi hagut lleis ha ajudat que hi hagi aquest canvi de mentalitat
de què ell parlava a favor de la protecció del medi ambient i el
compliment de la gent de la mar i la gent que no és de la mar
del respecte mediambiental cap a la mar. Per tant, ens podrien
demanar, ni que fos retòricament, si no hi hagués hagut aquest
conveni MARPOL, si no hi hagués hagut tota la normativa que
l’ha desenvolupat, normativa internacional, seríem on som.
Per tant, si aquesta normativa ha ajudat, que crec que sí,
entenc que és bo que continuem parlant d'aquesta normativa i
crec que és bo que continuem parlant de la necessitat de fer
complir aquesta normativa; tot i que esperem que la voluntat,
la bona voluntat, l’ànima liberal del món, que ha expressat el
Sr. Méndez, a algun moment facin que sense lleis la humanitat
sàpiga regir bonament. Però, en tot cas, com que les
contradiccions de l'esperit liberal crec que tenen anys encara de
molt de camí per endavant, continuarà fent falta normativa,
continuarà fent falta llei, continuarà fent falta inspecció i
sobretot continuarà fent falta diguéssim campanyes de
conscienciació, campanyes de difusió i, per tant, en aquest
sentit donarem el nostre vot favorable a la iniciativa de la Sra,
Marí, reiterant que és raonada i raonable.
Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Borràs. En el torn de contradiccions
intervé el grup proposant, la Sra Marí.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Moltes gràcies, Sra, Presidenta. Bueno, en primer lugar,
agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo a esta
iniciativa que desde el primer momento, que he dicho que era
sencilla, pero muy importante, creo que sobre todo para
nuestras aguas.

Y al Sr. Maxo Benalal decirle, pues, que esto, que las
embarcaciones no comunitarias básicamente suelen entrar en
los puertos, en los puertos de pago, y son las veces las que más
cumplen, no nos engañemos. Pero es lo que decía antes, sigue
habiendo “sentinazos”, sigue habiendo vertidos en los propios
puertos, y aunque este la Patrulla Fiscal de Tierra seguimos
estando bajo mínimo y las aguas siguen contaminándose y el
medio ambiente más. Los controles tienen que ser mayores y
tenemos que estar encima.
Y al Partido Socialista también darle las gracias por su
apoyo. Nada más.

Al Sr. Pablo Jiménez, de Podemos, decirle que no he
querido hablar de otro tipo de residuos por pudor a esta
comisión, sencillamente, porque se puede hablar también de
otro tipo de residuos que los barcos echan, no sólo los de las
sentinas.

Gracias, Sra. Presidenta.

Al Sr. Jesús Méndez, decirle que agradezco su gran
conocimiento sobre las leyes marítimas, que no dudamos de
ellas, pero que con usted en el control, porque creo que es
necesario y sobre todo habiendo los chárteres, vamos a decir no
legales, que hay por nuestras islas.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

A Joan Mas decirle, de MÉS per Mallorca, decirle que le
acepto la esmena porque creo que acaba de complementar el
fondo y el contenido de lo que estoy pidiendo, que es el medio
marítimo y lo del medio ambiente de nuestras aguas. Le acepto
la esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Marí.

Sí, tenc l’esmena, si vol, si troben la llegiré.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Perdó, m’he equivocat..., sí, però que m’he equivocat, he dit
Joan Mas, de tenir-lo a la Comissió d’Hisenda estic tot el dia
amb Joan Mas. Josep, perdona, Josep Ferrà, eh!, perdó.
Reconec que m’he equivocat.
LA SRA. PRESIDENTA:

Al Sr. Campos también gracias por el apoyo.
A la Sra. Sureda, decirle que efectivamente se han ido
incrementando, como ya he dicho, todos estos controles, pero
siguen siendo insuficientes, todos los puertos lo están
intentando, pero hay una gran falta.
Y decirle que, a ver, no sólo es el servicio marítimo el que
controla, el Servicio Marítimo del Mar está en las aguas. A
nivel de puertos, cuando hablo de incrementos, el servicio de
la Guardia Civil es la patrulla fiscal, ¿vale?, es el PAFITE,
como se conoce, Patrulla Fiscal de la Guardia Civil de Tierra,
y entonces en el mar nos hace falta el servicio marítimo. Por
esto estoy pidiendo una base del Servicio Marítimo, porque
creo que es en el mar donde más falta nos hace, a pesar de que
todos los puertos están intentando controlar e incluso a veces
algunos puertos hacen el servicio y ofrecen el servicio gratis,
pero ni así hay manera.
Se siguen produciendo “sentinazos” en los mismos puertos,
y que nadie sabe de dónde proceden. O sea, una vez que
alguien hace un “sentinazo” o una vaciada, decir de qué barco
es les aseguro que es muy difícil, con lo cual, creo que hay que
controlar más el tipo de embarcaciones que nos llegan y lo que
están haciendo.

Sí, el punt número 6 amb l’esmena que ha proposat, bé, el
punt que havia incorporat de nou el Partit Popular, quedaria
amb la transacció proposada pel Grup MÉS per Mallorca: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d’Interior a
establir una base del servei de la Guàrdia Civil per tal
d’incrementar...
(Se sent una veu de fons que diu: “del mar”)
... del mar, per tal d’incrementar la protecció del medi ambient,
en general, i les aigües marines a l’illa d’Eivissa, en particular.”
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
D’Eivissa i Formentera en particular.
LA SRA. PRESIDENTA:
... Eivissa i Formentera, en particular.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
És que si no el Sr. Sanz em...
LA SRA. PRESIDENTA:

Al Sr. Sanz le doy la razón, estamos igual, en las aguas
cuando pido el servicio marítimo pensando que son aguas de
Eivissa y Formentera, no son separables, con lo cual se supone
que el servicio sería para las dos islas, y es mi intención y que
las dos islas estén protegidas.

Correcte?
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LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Són aigües d’Eivissa i Formentera, a més, és que no les
podem separar.
LA SRA. PRESIDENTA:
Exacte.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
O sigui, el concepte d’aigües interiors o aigües són aigües
d’Eivissa i Formentera.
LA SRA. PRESIDENTA:
Perfecte, no entrarem més en debat. Si els sembla...
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Això ho conec bé crec.
LA SRA. PRESIDENTA:
... bé, segons el debat, podríem aprovar per assentiment els
punt 1, 2, 3, 4 i 6. És així? Hauríem de votar el número 5
perquè el Sr. Méndez ha manifestat que faria una abstenció.
Per tant, passam a la votació del punt número 5.
Vots a favor? 14 vots a favor.
En contra?
Abstencions? 1 abstenció.
En conseqüència, queda aprovada, amb la modificació
incorporada, la Proposició no de llei RGE núm. 4028/21,
relativa a mesures per tal de reduir els abocaments de sentines
a les aigües de les Illes Balears.
2) Proposició no de llei RGE núm. 4927/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a incorporació del codi QR a les finques naturals
de les administracions públiques.
Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4927/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a incorporació del codi QR a les
finques naturals propietat de les administracions públiques.
Per a la defensa d'aquesta iniciativa, per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
la Sra. Sureda, quan vulgui.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Aquesta
iniciativa, com poden veure, la vàrem presentar el maig del
2021, tenc l'esperança que serà aprovada perquè en el
pressuposts per al 2022 ja vàrem fer una esmena on fèiem la
petició que es poguessin posar aquests codis QR a les finques
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públiques i se’ns va acceptar en aquell moment, per tant,
pensam que es fa feina en aquest sentit.
Pas a defensar la iniciativa, diem que l'article 2 de la Llei
5/2005, de 26 de maig, estableix com a un dels principis de les
polítiques públiques per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental, que coneixem com a LECO, la promoció
social, econòmica i cultural dels espais de rellevància i de les
zones d'influència, amb el foment d'usos i activitats tradicionals
i complementàries, garantint el desenvolupament sostenible,
així com garantint per part dels poders públics el poder ordenar
els espais de rellevància ambiental.
Hem de tenir en compte que és bàsic i imprescindible, quan
s'aprova aquesta llei, que quan es fan parcs naturals, quan es
protegeixen els espais, s'ha de fer el Pla d'Ordenació dels
Recursos Naturals, el PORN, és bàsic, i també és bàsic fer el
Pla rector d'usos i gestió, sobretot en aquells espais, perquè,
com diem a la iniciativa, hi ha moltes finques que són
públiques, però també és cert que hi ha espais que són privats
i formen part de parcs naturals o de paratges o reserves que és
important que hi hagi aquest Pla d'ordenació, aquest PORN i
aquest PRUG, per saber el que s’hi ha de fer.
També a l'article 21 de la Llei 6/1997, de sòl rústic,
s'estableix que tendran la consideració d'activitats relacionades
amb la destinació o amb la naturalesa de les finques, les que
estiguin vinculades als usos següents: poden ser explotacions
agrícoles, forestals pecuàries i cinegètiques, així com la
conservació i defensa del medi natural, també hi pot haver
espais recreatius, educatius, culturals i científics, efectuats en
el marc del que disposa la legislació ambiental. I, en darrer
terme, els usos complementaris regulats dins la legislació
sectorial. Tot això, com dic, tant poden ser espais públics com
privats, si estan dins el mateix tipus de protecció.
Diem, i és cert, la nostra comunitat som propietaris d'un
grapat important de finques situades en sòl rústic i moltes
d'aquestes finques les trobam en espais de rellevància
ambiental, com podem posar l'exemple de la Serra de
Tramuntana. Allà molts de ciutadans hi van a fer senderisme,
excursionisme, o activitats lúdiques, tant ciutadans de les
nostres illes com visitants que vénen a Mallorca, a Menorca,
Eivissa i a Formentera. Atès que en aquestes finques públiques
hi ha senyalització i aplicacions tecnològiques informatives,
pensam que aniria molt bé que es pogués incorporar el codi QR
als cartells i a les informacions, per tal que els ciutadans
poguessin tenir accés als diferents itineraris, a les espècies,
elements destacables, al patrimoni etnològic i a les diferents
singularitats que pot tenir cada espai.
Per això, aquesta iniciativa consta de dos punts. En el
primer punt demanam al Govern de les Illes Balears que, de
manera coordinada amb els consells i els ajuntaments, impulsin
l'ampliació i millora de tota la senyalització de les finques
públiques i especialment dels parcs naturals.
I el segon punt, el Parlament insta el Govern de les Illes
Balears, coordinadament amb els consells i els ajuntaments, a
incorporar a tota la senyalització i informació existent a les
finques públiques ubicades en sòl rústic un codi QR que faci
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fàcilment accessible tota la informació d'interès sobre cada una
de les distintes finques públiques.
Aquí, els grups que donen suport al Govern ens han
presentat dues iniciatives. Jo, si volen, marcaré ja el
posicionament del nostre vot, perquè els grups que no l’han
presentada ho sàpiguen.
Pel que fa referència a l'esmena que modifica el punt 1,
aquesta no li acceptaríem, perquè, com dic, en els parcs
naturals hi pot haver espais que no siguin finques públiques,
sinó que hi hagi també les privades, i creiem que és important
que es coordinin amb consells i ajuntaments. De vegades,
impulsam l'ampliació i la millora de la senyalització, però és
important que, per ventura, des dels ajuntaments es pugui
avisar les finques privades, hi hagi aquesta col·laboració, hi ha
passos també, que els consells..., hi pot haver propietats del
consell i pensam que és important que hi pugui haver aquesta
col·laboració, i, per tant, en aquest punt no li acceptaríem
l'esmena.
Però sí al segon punt, perquè, com dic, parlam del codi QR
a les finques ubicades en sòl rústic, a les finques públiques i les
finques públiques sí que són, les que són propietat,
evidentment, del Govern de les Illes Balears, són ells els que
han de fer la feina i han d'incorporar aquesta senyalització i
informació a aquestes finques públiques.
I en el segon punt sí que acceptaríem l'esmena.
Gràcies presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Sureda. Com bé ha dit, s'han presentat
les esmenes RGE núm. 2427 i 2428/22. Per a la seva defensa,
per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
el Sr. Ferrà, quan vulgui.
EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Crec
que començaré pel final. Bé, agrair a la Sra. Sureda que accepti
la segona esmena, les dues esmenes van en un sentit, que
creiem o pensam que, quan parlam de la senyalització de les
finques públiques, evidentment, ens trobam finques públiques
que són propietat del Govern de les Illes Balears, finques
públiques que són propietat del consell i finques públiques, que
són propietat dels ajuntaments, com bé ha dit la Sra. Sureda, en
el pressupost del 2022 vàrem transaccionar, arribar a un acord
amb una esmena, per iniciar aquest projecte de senyalització
QR dins aquest exercici. I això farà possible que amb aquesta
iniciativa i amb aquesta partida que hi ha designada per a això,
enguany, en el 2022, puguem veure iniciada la feina. Per tant,
entenem, o enteníem que coordinar aquesta acció de QR amb
altres administracions dificulta, dificulta perquè evidentment
cada administració és propietària de les seves finques
públiques.
Entenc o puc entendre l'argumentació de la Sra. Sureda en
el punt 1, és a dir, nosaltres no hi posarem més inconvenient,
votarem a favor, tant del punt 1 com del punt 2, entenent

estrictament quan parlam de parcs naturals, parlam de parcs
naturals i no de paratge, perquè a la Serra de Tramuntana, per
exemple, que és paratge natural, hi trobam finques públiques de
tothom, de totes les administracions. Per tant, en atenció a
aquesta reflexió, nosaltres, en principi, des de MÉS per
Mallorca hi votarem a favor.
Una reflexió més, bé, crec que es posa en valor al principi
d'aquesta proposició no de llei l'article 2 de la LECO. I des de
MÉS per Mallorca jo vull insistir en aquesta qüestió, perquè
crec que és important i és important perquè aquest manament
de la LECO encomana als poders públics el gaudi públic
ordenat dels espais de rellevància ambiental, sempre respectant
els drets dels propietaris i altres titulars dels drets. I, sobretot
faig referència que durant aquests anys, evidentment,
l’increment de persones, de ciutadans que visiten aquests espais
naturals ha dut a terme que l'administració hagi hagut
d’ordenar, o de vegades limitar o condicionar, mai prohibir,
l'accés a aquests espais de rellevància ambiental. I és molt
important aquesta qüestió, perquè és imprescindible que
aquests espais sempre, d'una manera o una altra, puguin ser
visitats pels nostres ciutadans, perquè prenguin consciència,
perquè la protecció del medi ambient ha de ser compartida amb
la ciutadania i treballada amb ella.
I vull fer referència a una mesura que les darreres setmanes
s'ha dut a terme, que és l'ampliació de zones d'acampada per les
entitats de lleure, que crec que és vital i és important, és una
demanda que hi havia des de fa molts d'anys damunt la taula i
donar l’enhorabona al Govern de les Illes Balears, tant a la
Conselleria de Medi Ambient com a la conselleria competent
en matèria de joventut, la d’Afers Socials, que han arribat a
aquest acord, i així les entitats de lleure, Moviment Escolta i
Guiatge, Esplai de Mallorca, OJE, etc., podran seguir duent a
terme activitats d'acampada als espais naturals al marge
d'aquelles que ja hi havia autoritzades.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Ferrà. També per a la defensa d'aquestes
esmenes té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Benlloch, quan vulgui.
LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:
Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. El Grup Parlamentari Socialista donarà suport a
aquesta iniciativa d'El Pi Proposta per les Illes Balears i agraïm
el seu interès en proposar una millora en la informació d'interès
cultural, patrimonial, ambiental o sobre la natura, sobre
itineraris, etc., mitjançant la incorporació del codi QR a la
informació disponible en finques públiques ubicades en espais
de rellevància ambiental.
Les esmenes presentades conjuntament pels socis del pacte
són per delimitar la competència de les actuacions justament en
el Govern balear, però si no són acceptades o una sí i una altra
no igualment donarem suport a la iniciativa.
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Entenem que els visitants d'aquests llocs, després de
escanejar el codi QR, podrien entrar a una pàgina web per
poder accedir a la informació sobre el lloc o l'espai rústic que
visiten.
També considerem que aquest projecte formaria part del
compromís que té el Govern balear per facilitar la divulgació
i el coneixement del nostre patrimoni paisatgístic, perquè és
molt important tenir cura dels nostres béns, però també és molt
important la seva divulgació i des del Govern balear s’ha de
treballar a millorar les possibilitats que poden existir perquè es
coneguin millor els nostres béns d'interès, perquè coneixent-los
és com realment es poden valorar.
Recordem que un codi QR és l'evolució de codi de barres,
és un mòdul per emmagatzemar informació en una matriu de
punts o en un codi de barres bidimensional, la matriu es llegeix
en el dispositiu mòbil per un lector específic, un lector de QR,
i de manera immediata ens porta a una aplicació a internet, un
mapa de localització, una pàgina web, etc. Actualment també
s'aplica com a ús informatiu en llocs d’interès per proporcionar
informació addicional, d'aquesta manera el visitant pot ser guiat
utilitzant un mòbil intel·ligent i, a més, la informació oferta
també pot ser en format multimèdia o amb informació
complementària mitjançant àudios, vídeos, textos, etc., doncs
hem d’aprofitar les noves tecnologies.
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Desde entonces, la información relativa a lugares de interés
paisajístico y a rutas senderistas se ha ido ampliando mediante
la adición de guías, libros, folletos, mapas y material
audiovisual que ha permitido tanto al visitante ya iniciado en el
conocimiento del medio como al no avezado un conocimiento
más profundo del entorno o al menos una aproximación al
mismo.
Las nuevas tecnologías han penetrado también en este
sector desde hace algunos años con la utilización de los códigos
QR que pueden contener la información suministrada en los
soportes tradicionales facilitando la visita a algunos lugares con
datos y cartografía.
Creemos que esta iniciativa recoge adecuadamente la idea
de facilitar la visita de determinados lugares que conforman los
espacios naturales protegidos de las Illes Balears.
Apoyaremos, pues, esta PNL porque estamos de acuerdo
fundamentalmente con lo que en ella se expresa, aunque, no
obstante, hemos de señalar, como presentan las enmiendas
sobre las cuales ya no me voy a extender porque las personas
que me han precedido ya lo han explicado.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, trobem que és una millora i li donarem suport.
Gràcies.

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Passam al torn de fixació de
posicions, té la paraula el Partit Popular, el Grup del Partit
Popular, el Sr. Bonet, quan vulgui.

LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. BONET I DÍAZ:
Moltes gràcies, Sra. Benlloch. També per a la defensa
d'aquestes esmenes té la paraula el Sr. Jiménez, quan vulgui.
EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:
Buenas tardes de nuevo. El conocimiento de la naturaleza,
sus características ecológicas y la actividad humana tradicional
se integra en el conocimiento general del paisaje como
elemento aglutinador de lo biótico, lo abiótico y lo antrópico,
algo que poco a poco ha habido impregnando la curiosidad de
la población, sobre todo a la urbana, por cambiar su espacio
vital habitual en busca de una experiencia de ocio, de cultura o
de práctica deportiva.
A principios del siglo pasado la inversión en la naturaleza
a través de visitas periódicas era algo bastante poco usual,
reservándose esta práctica a estudiantes y profesores
especializados en biología, geología o geografía, a personas
practicantes de montañismo o alpinismo y a determinadas
asociaciones y sociedades amantes del contacto con la
naturaleza, pero ya desde hace unas décadas estos grupos
reducidos se han visto ampliamente aumentados por personas
de diferentes ámbitos sociales y profesionales atraídos por las
actividades en la naturaleza promovidas por las distintas
administraciones en relación con el ocio y con la salud, así
como por la oferta de un sector turístico que ha visto en la
naturaleza y en la práctica senderista una oportunidad de
ampliación de la actividad económica tradicionalmente
asociada al turismo cultural centrado en ciudades y pueblos.

Gràcies, presidenta. Bé, estam d'acord totalment amb
l'exposició de motius i amb les propostes que ha fet El Pi i amb
les esmenes que són acceptades també estam d'acord amb
aquesta segona esmena que han presentat els grups del Govern
i, per tant, li donarem el nostre suport.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Bonet. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez, quan vulgui.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sra. Presidenta. Entendemos que la petición que
hace la Sra. Diputada Sureda es absolutamente razonable,
perfectamente lógica y, eso sí, no queremos dejar pasar esta
ocasión de poner en relevancia el artículo 21 de la Ley 6/1997,
del suelo rústico, que es poco recordada aquí, en general, y que
aquí aparece precisamente en su artículo 21, que es
especialmente interesante porque atribuye la consideración de
actividades relacionadas con la destinació, -habría que ver
exactamente si este destinació es un... quiere decir destino o
propósito, ¿no?-, o con la naturaleza las vinculadas de unos
usos que enumera, pastorales, cinegéticos, tal... Y digo este
destinació porque, verdaderamente, aquí es el destino
manifiesto, la destinació manifiesta que, por lo visto, en algun
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momento alguien se atribuyó el poder de decir: esto es así y no
puede cambiar ni debe cambiar; porque en su punto 2,
pareciendo que escuchemos directamente a Diocleciano,
cuando trató de legislar sobre los gremios y preveer la
decadencia del Imperio Romano, a base de mantener las cosas
tal y como estaban, deja muy claro que no podrán “suposar la
transformació de la destinació i les característiques essencials
dels terrenys”, una inclusión en la propiedad privada a la que
se le dice claramente que si su finca está destinada y regulada
como tal no podrá intentar cambiar la... esa destinació, que ya
decimos que nos recuerda a la destinació manifiesta.
Y esto es evidentemente la voz solitaria del liberalismo que
de todas maneras ya viene acostumbrado desde Don Mariano
José de Larra, con aquel artículo tan interesante de Nadie pase
sin hablar con el portero, está acostumbrado a tener que
presentar los papeles cada vez que se le piden a cada ser
humano, y entonces recomendamos, eso sí, podrían incluso
añadirse a esta proposición, crear un cuerpo de guardias
jurados que vigilasen estos carteles QR porque hoy en día, en
los tiempos pretecnológicos eran gamberretes, pero hoy en día
hay posibles hackers que podrían intentar interferir sobre estos
códigos QR, con lo que montar un sistema de control y de
vigilancia postmoderno podría atraer grandes beneficios sin
duda a nuestras islas.
Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Méndez. Passam al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, Sr. Campos, quan vulgui.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nuestro voto será
favorable. Todo lo que tenga que ver con el mejor acceso y la
información de nuestros espacios naturales y fincas públicas,
pues siempre contará con nuestro apoyo. De hecho, lo que
deberíamos hacer es dar a conocer más nuestros 13 espacios
naturales y 12 fincas públicas que tenemos en Baleares y que,
desgraciadamente, en su mayoría se desconocen.
Muchas gracias.

ens ha dut la pandèmia és que el codi QR sigui una qüestió que
tothom ja coneix i que permet accedir a molta informació
multimèdia d'una manera molt ràpida.
A més, també acompleix un dels principis de la Llei de
residus i sòls contaminants, que és justament la reducció de
generació de possibles residus, que podrien ser tots aquests
fulletons informatius els quals amb un codi QR desapareixen i
es converteixen en una manera virtual. Llavors, la jerarquia de
residus, reducció, reutilització, reciclatge, valoració i
eliminació justament ens queden en primer terme, la qual cosa
és molt important.
És per això que li donam suport i l'enhorabona per la
proposta. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Sanz. Passarem al grup proposant,
perquè veig que el Sr. Diputat no adscrit no hi és, Sra. Sureda,
quan vulgui.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, presidenta. Vull agrair a tots els grups
parlamentaris el suport a aquesta iniciativa. Pensam que ens
adaptam a l'actualitat de les noves tendències que tenim i que
és important poder-les utilitzar i, com ara deia el diputat del
Grup Mixt, és important també pel tema dels residus perquè pot
evitar el codi QR molt de paper i molts de residus.
No volia entrar en tema, però m'ha de permetre, Sr. Ferrà,
que ha parlat de les prohibicions en els parcs naturals i en els
espais protegits, des del nostre grup parlamentari pensam que
és importantíssim ordenar i regular i posar límits a segons quins
espais, però prohibir no es pot i, efectivament, en alguns casos,
s'ha prohibit. Perquè jo li puc posar exemples de parcs naturals,
i n’hi puc posar un que conec molt bé, que està prohibit, per
exemple, anar a passejar amb cans fermats. Si tu duus el ca
fermat, no tens un perquè no poder anar a passejar per aquests
paratges.
Per tant, sí a la limitació, sí a la regulació, però s’ha d'anar
molt alerta a la prohibició, perquè hi ha molts d'espais que
també amb autoritzacions s’hi pot anar.

LA SRA. PRESIDENTA:
Res més. Gràcies, presidenta.
Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Sanz, quan vulgui.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, donam suport a aquesta
proposta justament perquè a Formentera tenim més d'un 80%
del territori protegit, tenim un munt de zones LIC, ZEPA, així
com el parc natural i una de les finques que s’acaba d'esmentar,
la finca de Can Marroig. I sí que és cert que moltes vegades
quines són les espècies que es troben en aquells indrets, quines
són les restriccions que es troben en aquells indrets no es
coneixen, i el codi QR, tot i que data de l'any 1994, el va posar
en marxa una filial de Toyota, sí que és cert que s'ha posat molt
de relleu justament ara, una de les poques coses positives que

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel debat entenem que podríem
aprovar per assentiment la proposició no de llei, amb l'esmena
acceptada en el punt número 2.
Per tant, queda aprovada per assentiment la Proposició no
de llei, RGE núm. 4927/21, relativa a incorporació del codi QR
a les finques naturals, propietat de les administracions
públiques.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies. Bona tarda.
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