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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, vamos a empezar esta sesión
de la Comisión no permanente para el estudio y elaboración de
propuesta de actuación para resolver el problema de la escasez
del agua.

En primer lugar, preguntaría si hay sustituciones.

I.1) Compareixença del Sr. Antoni Durà i Blasco, cap del
Servei d'Agricultura.

No habiendo substituciones pasamos a dar la bienvenida al
Sr. Antonio Durà Blasco, jefe del Servicio de Agricultura de la
Conselleria de Agricultura, Comercio e Industria del Govern
balear.

Pasamos entonces a tratar la comparecencia del Sr. Antonio
Durà, al cual rogamos tenga a bien informar sobre el tema
objeto de la comparecencia, advirtiendo a los grupos
parlamentarios que después de esta intervención podrán
formular las preguntas u observaciones que consideren
pertinentes. Sr. Durà, tiene la palabra.

EL SR. CAP DEL SERVEI D'AGRICULTURA (Antoni
Durà i Blasco):

Buenos días. El tema a tratar, el problema de la escasez de
agua, puede abordarse desde numerosas perspectivas. Según
tengo entendido, en sesiones anteriores ya se ha tratado este
problema desde diversos aspectos, como son el jurídico, el
punto de vista de consumo humano, depuración,
disponibilidades, etc.

Entiendo que, como ingeniero agrónomo que soy y como
funcionario de la Conselleria de Agricultura, Comercio e
Industria, debo abordar este tema desde el punto de vista del
uso del agua en la agricultura, que es el punto de vista que yo
conozco, por supuesto.

A lo largo de los últimos años y por diversas
administraciones se han realizado una serie de estudios que
permiten plantear el problema de la escasez de agua en sus
justos términos. En el Plan hidrológico, en las directrices de
este plan para las Islas Baleares, ya se especifica que los
recursos hidráulicos disponibles son de unos 300 hectómetros
cúbicos al año, cifra que se ha dado repetidas veces. De estos,
10 hectómetros corresponden a recursos superficiales, que están
regulados principalmente en los pantanos de Gorg Blau y Cúber,
y el resto, 290, corresponden a aguas subterráneas, o sea, la
práctica totalidad son agua subterráneas. La demanda total
estimada actualmente se cifra en unos 291 hectómetros cúbicos
por año, lo que supone que en la actualidad se está ya al límite
de la explotación de los acuíferos y, por lo tanto, es imposible
aumentar la demanda sin crear graves problemas.

La distribución de esta demanda por sectores, según el
Plan hidrológico citado, es la siguiente: regadíos, el 65,1%;
abastecimiento urbano, 32,7%; industria, 1,4% y campos de
golf, 0,8%. 

En regadío, además de los 189 hectómetros cúbicos por
año como consumo de agua no depurada se emplean otros
15 hectómetros cúbicos por año de agua depurada. Este
consumo se realiza fundamentalmente en los regadíos del
Pla de Sant Jordi, en su práctica mayoría, con una superficie
de 1.200 hectáreas, y otra zona mucho más pequeña en la
zona de Santa Eulalia en Ibiza, con una superficie regable
de 122 hectáreas. Además, existen pequeños regadíos que
aprovechan las aguas de las diferentes depuradoras, pero
siempre en cifras bastante pequeñas. 

Si estudiamos las cifras que hemos dado anteriormente
llegamos a unas conclusiones obvias; primero, estamos en
el límite de explotación de los recursos naturales, 291 sobre
300 es prácticamente la totalidad; la agricultura, con el 65%
del consumo, es el mayor usuario, es más del doble que el
siguiente usuario que es el abastecimiento urbano. De las
aguas depuradas sólo se emplea un 20,8%,
desaprovechándose el resto, de cinco partes aprovechamos
una y tiramos el resto.

De todas maneras, si comparamos estos datos con los de
la península, desde el punto de vista del ahorro del agua son
bastante favorables en Baleares. En la península, más o
menos el 80% de los recursos de agua van para la
agricultura; aquí sólo van el 65%, y en cuanto a aprovechar
aguas depuradas con el 20,8% somos, con mucho, la
comunidad autónoma que más agua depurada aprovecha
para la agricultura. De todas maneras estamos muy lejos del
óptimo, como luego veremos.

Las previsiones de futuro son que en un futuro el
consumo de agua de abastecimiento urbano aumente. Es
muy difícil que disminuya ya que, por un lado, cada familia
cada vez emplea más agua, y la población, entre la
población residente y la población turística, pues tiende a
aumentar, no a disminuir. En los campos de golf el futuro
depende de las decisiones políticas, depende de si se dejan
hacer campos de golf o no se dejan, pero, de todas manera,
teniendo en cuenta la cantidad que actualmente emplean, el
aumento puede ser, en proporción, mínimo. La industria
también tiene muy poco peso relativo y, por tanto, en un
futuro lo que pueda aumentar o disminuir influirá muy poco.
En cambio es la agricultura donde los aumentos o
disminuciones pueden hacer que sobre o falte agua con
carácter importante en un futuro. Luego estudiaremos este
tema en profundidad.
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Otro estudio de los que se han realizado es el que realizó el
año pasado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en colaboración con la comunidad autónoma. En este estudio
se caracterizaron y tipificaron los regadíos existentes en esta
comunidad autónoma. De este estudio y de manera resumida
pueden sacarse las siguientes conclusiones: Superficie total de
regadío en Baleares, 18.400 hectáreas; de esta superficie total,
unas 16.000 hectáreas corresponden a regadíos individuales,
mientras que 2.400 corresponden a regadíos colectivos. Por tipo
de riegos, riego por gravedad, 4.300 hectáreas; por aspersíon,
9.800 y riego localizado, 3.100. Quiero llamar la atención,
también, de la gran cantidad de riego por aspersíon y riego
localizado que tenemos en Baleares en relación a la media
nacional. 

De todas maneras, de estas cifras que he dado hay una cifra
que llama la atención, y son las discrepancias en las superficies
regadas. En el Plan hidrológico, según el Plan hidrológico, las
superficies regadas son de 24.039 hectáreas, mientras que en el
estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
las superficies regadas sólo eran de 18.400 hectáreas, hay una
diferencia de 6.000 hectáreas, que es una cifra muy importante
a estos niveles. Esta diferencia se debe, desde luego, al método
de medir empleado para el regadío: el Plan hidrológico censó
todos los regadíos que había en Baleares, mientras que en el
estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, lo que se hizo fue una foto, y de esta foto,
mediante fotointerpretación, se sacó la superficie regada en
aquel momento. Naturalmente no toda la superficie que se riega
normalmente en el mismo momento está regada; entonces esto
da una diferencia entre la superficie regada en un momento,
18.000 hectáreas, y la superficie regable o que se suele regar a
lo largo del año, que eran 24.000 hectáreas.

Por lo tanto, creo que debemos considerar que las hectáreas
de regadío de Baleares son 24.000, bien que todas estas
hectáreas no están en el mismo momento regándose siempre.

Entonces, si de acuerdo con los datos que hemos expuesto
los recursos naturales están explotados al límite y las
previsiones en el abastecimiento urbano son de aumentar, sólo
hay dos tipos de soluciones para paliar el problema. La primera
solución es aumentar las disponibilidades de agua de riego y
esto se puede hacer mediante desalación de aguas salobres o de
agua del mar, mejor aprovechamiento de las aguas que
actualmente se pierden por escorrentía o por deficiencias en las
condiciones, o mejorar la explotación de los acuíferos. Otro
sistema es disminuir el consumo; la disminución de este
consumo, como hemos comentado, es más fácil de lograr y más
efectiva en el sector agrícola, que es el máximo usuario, que no
en el resto de los sectores. 

El primer apartado, aumentar las disponibilidades, es un
tema que desconozco y por tanto no voy a entrar en él. En
cuanto a la disminución del consumo en el sector agrario,
creo que es el que debe tenerse en cuenta, pero hay que
tener en cuenta una serie de consideraciones que paso a
comentar. La solución que a simple vista parece más fácil
para disminuir el consumo es dejar de regar una zona y
pasar este agua que no se emplea en el riego para el
consumo humano, la solución aparentemente más sencilla
y más inmediata. 

De todas manera, antes de decidirse por esta solución
creo que hay que tener en cuenta una serie de datos. En
Baleares hay 24.000 hectáreas de regadío; esto supone sólo
un 13,7% de la superficie cultivada de Baleares; si pasamos
a producciones, este 13,7% de producciones produce un
76% de la renta agraria, o sea, un 13,7% de superficie
produce el 76% de la renta agraria. Esto supone que la
productividad en regadío es 16-17 veces mayor que la
productividad en secano. Si pasamos superficies de secano
a regadío, la productividad que estamos quitando en la
agricultura es muy grande. Por otra parte hay que tener en
cuenta que estas explotaciones de regadío están
dimensionadas, tienen una infraestructura adecuada para el
regadío. Si las pasamos a secano, la mayoría de ellas serían
totalmente inviables; entonces terminarían cerrando la
explotación o abandonando la tierra o pasando a otras
explotaciones, y esto podría tener problemas incluso
medioambientales que, a nivel de ciertas áreas, podría ser
muy importante. Antes de tomar una decisión de este tipo,
de quitar agua de forma indiscriminada a la agricultura, creo
que habría que estudiar la zona y tenerlo muy presente.

Otro sistema para disminuir el consumo es favorecer
sistemas de riego que permitan el ahorro de agua. En
principio, sería substituir el riego a manta por el riego por
aspersíon o por goteo, o también el riego por aspersíon por
el riego por goteo. Estos sistemas en principio ahorran agua,
pero no tanta como a veces se dice. Para explicar esto haré
el siguiente comentario: El agua de riego sigue uno de estos
caminos: una parte se pierde a través de las acequias o
tuberías; en general en Baleares, debido a que los pozos
suelen estar en la propia finca, estas pérdidas son pequeñas.
Otra parte se pierde por evaporación; las pérdidas por
evaporación se producen tanto en el momento del riego
como posteriormente al evaporarse el agua de la tierra
mojada. El primer tipo de riego se da principalmente en el
riego por aspersíon y el otro en los dos tipos de riego. Otra
parte del agua, que es la más nos interesa, la asimila la
planta y la emplea para formar materia seca, es el agua
productiva. Y, finalmente, otra parte se pierde por
precolación yendo a capas más profundas.
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Hay que tener en cuenta que cualquiera que sea el sistema
de riego que elijamos, hablando de manera general, la cantidad
de agua que asimila la planta para formar materia seca es la
misma; no podemos disminuir el aporte de la planta a la planta
directamente porque disminuirá su producción, y esto tanto si
es riego por goteo como cualquier tipo de riego, por este lado
no podemos ahorrar en absoluto agua. 

Las grandes diferencias que se dan entre los sistemas de
riego, que a veces es lo que sale por la prensa y a veces es real,
que un sistema de riego de 3.000 metros cúbicos por hectárea
en goteo es suficiente mientras que el riego a manta necesita
10.000, se debe a que el riego a manta se está empleando de
una manera mal empleada, no por el sistema de riego
únicamente. 

Por otra parte, no todos los cultivos permiten el uso del
riego por goteo. Este riego puede usarse de forma totalmente
satisfactoria en cultivos arbóreos y, con mayor coste, en
cultivos hortícolas. Sin embargo, su uso en cultivos forrajeros
y cereales no es posible y, en estos casos, es mejor aplicar el
riego por aspersíon. 

Si vemos las pérdidas que hemos visto antes que hay en los
diferentes riegos, entrando un poco más en detalle vemos que
las pérdidas por conducciones, aunque de manera general son
muy poco significativo, siempre puede existir algún caso
particular en que sea necesario proceder a la reparación de las
mismas: casos en que el pozo esté lejos de la explotación, que
la tubería de conducción esté muy deteriorada... Un caso
particular, por ejemplo, es el de Soller, actualmente, donde se
pierde una gran cantidad de agua en las conducciones. Las
pérdidas por evaporación son similares en el riego por
aspersíon y en el riego a manta, y son inferiores en el riego por
goteo; sin embargo, las pérdidas por este concepto siempre son
pequeñas y es muy difícil que superen el 10% del agua total.

En cuanto a las grandes diferencias que pueden existir de un
riego a otro, son las pérdidas por precolación. En algunos
regadíos de Baleares que se riegan a manta más de la mitad del
agua se está perdiendo para el cultivo por precolación; es lo que
sucede fundamentalmente en los regadíos de la zona de
Campos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, desde el
punto de vista del uso del agua, no es una pérdida de agua: el
agua suministrada vuelve al acuífero que, en general, es muy
superficial y este agua puede ser usada nuevamente. Estos
riegos tan copiosos, además, suelen darse con aguas salinas y
sirven para lavar los suelos de las sales acumuladas. Sin
embargo, estas técnicas de riego, aunque no sean dañinas desde
el punto de vista del uso agrícola, sí lo son desde el punto de
vista de contaminación de los acuíferos; estos acuíferos,
además de las sales que ya tienen, terminan contaminados por
los abonos, ya sean químicos u orgánicos, que el agricultor echa
en su parcela. Con el tiempo estos acuíferos tienen una cantidad
de nitratos muy superior a los permitidos por la normativa
vigente y en el futuro habrá que tomar medidas para evitar esta
contaminación; por tanto, favorecer el cambio de sistema de
riego, aunque desde el punto de vista del uso del agua no es
muy eficiente, sí lo es con el fin de evitar contaminaciones.

Otra ventaja de estos sistemas de riego es el ahorro de
energía que pueden proporcionar, especialmente el riego por
goteo y, por tanto, creo que la Administración debe
favorecer este tipo de riego aunque sólo sea para favorecer
el ahorro de energía.

Además de la modificación del sistema de riego, otro
factor que puede influir de manera decisiva en el consumo
de agua es substituir, donde sea posible, el agua que se
emplea actualmente procedente, en su mayor parte, de
pozos por aguas depuradas. Hemos visto que, de los casi 72
hectómetros cúbicos al año de aguas residuales que se
depuran sólo se emplean en agricultura unos 15, por tanto,
las posibilidades de aumentar el aprovechamiento en la
actualidad son muy grandes. Estas posibilidades de
aprovechamiento, sin embargo, tienen una serie de
dificultades que es necesario tener en cuenta con el fin de
facilitar el cambio. Primero, el volumen de aguas depuradas
es estacionario, en todas las depuradoras, y en las que están
en zonas turísticas mucho más, el volumen de agua que se
depura en los meses de verano es muy superior al resto de
meses; esto produciría que en unos cultivos hubiese un
exceso de agua en verano, mientras que en primavera y
otoño habría un déficit. La construcción de depósitos de
regulación resolvería el problema pero con un coste
añadido. Después, gran parte de las depuradoras se
encuentran en la costa, en zonas donde no existen tierras
adecuadas para el riego; esto hace necesaria la conducción
de las aguas a zonas donde puedan ser aprovechadas, donde
hay regadíos o donde hay tierras que se puedan regar.

Según el cultivo a regar y el sistema de riego que se
emplee, el agua de la depuradora debe reunir unas
determinadas condiciones sanitarias; no hablo ya de las
condiciones de depuración, que son mínimas para todos los
cultivos. Estas condiciones sanitarias siempre se pueden
lograr mediante una depuración terciaria, pero esto supone
otro tratamiento que encarece el precio. Como principio
general debe considerarse que cualquier tipo de cultivo, si
se riega, mejora el rendimiento y, por lo tanto, la
rentabilidad del agricultor. Teniendo en cuenta el volumen
de las aguas depuradas que existen y el consumo total de
agua que se está haciendo actualmente en agricultura,
parece lógico suponer que en un futuro, al menos un futuro
a medio plazo, el consumo de agua no depurada para la
agricultura continuará siendo importante; por tanto,
entiendo que, de manera general, debería destinarse el agua
no depurada fundamentalmente al cultivo de hortalizas, que
son los cultivos con mayores exigencias sanitarias, y dejar
el agua depurada para el riego de forrajes y frutales, en los
que las características sanitarias del agua no son tan
estrictas y, por tanto, no sería necesario proceder a la
depuración terciaria con el consiguiente abaratamiento.
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Otro factor a tener en cuenta en el momento de programar
los riegos con aguas depuradas es el precio al que resultará el
agua al agricultor. Si se trata de que una explotación substituya
el agua que emplea por agua depurada, está claro: o bien se le
tiene que obligar por alguna normativa legal, o el agricultor
debe tener una serie de ventajas, y las ventajas sólo pueden ser
de calidad de agua o de precio, o de ambas; por tanto, se habrá
de ofrecer al agricultor un producto de calidad, o sea, agua no
salina, bien depurada, con suministro asegurado, etc., y a un
precio competitivo. Esto supone que la comunidad tendrá que
cargar con la mayor parte de los gastos, no sólo de la
depuración, sino de almacenamiento y de los correspondientes
a la conducción de agua a la parcela. Hay que tener en cuenta
que el agua en estas condiciones es un residuo y que el
agricultor está ayudando a deshacerse del residuo.

Después, teniendo en cuenta la situación de las depuradoras
y las zonas de cultivo, habrá que estudiar en cada caso la zona
más conveniente a regar en función de una serie de parámetros,
que son muy variables. Estos estudios, según los casos, pueden
llevar a la conclusión de tener que dedicar al riego nuevas
zonas de regadío; esta solución desde luego siempre será
preferible a la pérdida del agua.

Y, finalmente, otro medio de ahorro sería dejar de regar
ciertas explotaciones a cambio de una compensación por las
pérdidas ocasionadas. Los tipos de compensación pueden ser de
diversos tipos: desde una compensación puramente económica,
pagando al agricultor por el agua que no usa, a una
compensación en forma de proporcionarle parte del producto
que obtenía a un precio competitivo.

En resumen, estos son los diversos sistemas que pueden
emplearse para el ahorro de agua, con lo cual se podría paliar
el déficit de agua que actualmente existe en Baleares, y espero
que con estas notas se haya aportado alguna idea que pueda
aprovecharse para resolver el problema del déficit de agua en
Baleares, problema que ya existe y que se agudizará con el
tiempo, y que será necesario dedicar un esfuerzo importante por
parte de la toda la comunidad. 

Nada más por mi parte.

EL SR. PRESIDENT:

Muchísimas gracias, Sr. Durà. Llegado este punto, en el
turno de preguntas tiene la palabra, por parte del Grupo
Parlamentario Mixto, el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Durà, per ser avui
aquí en aquesta comissió. Estic una mica sorprès d'algunes
coses que he sentit, perquè la majoria de compareixents que
hem tengut en aquesta comissió han alabat o han parlat de
les bondats que seria per al tema..., tothom ha coincidit que
el tema agrícola és fonamental en el tema de gestió d'aigua
i d'estalvi d'aigua, i tothom ha parlat de les bondats -
diguem-ho així- per exemple de la substitució de regs o
d'utilitzar cada vegada més aigua reutilitzada, aigua
depurada. He cregut interpretar de les seves paraules que
vostè hi té poca fe, en la substitució de regs o poca fe en
l'aigua depurada, perquè he cregut entendre que, per
exemple, les hortalisses s'haurien de regar amb aigua no
provinent de depuradores, sinó amb aigua..., i que
únicament s'haurien de regar amb aigua de depuradores
farratges i tal. La meva pregunta seria..., és cert que la
majoria de depuradores en aquests moments l'aigua que surt
no permet que es puguin regar hortalisses, però la meva
pregunta és, si s'avança cap a una depuració terciària, cap a
una depuració adequada, seria convenient que les hortalisses
també puguin ser regades amb aigua depurada?, o no?

Després he cregut entendre que el reg per goteig, per
exemple, o altres tipus de regs no són la solució definitiva,
o la solució total, estic d'acord. M'agradaria que ens explicàs
una miqueta més això.

Per altre costat volia demanar-li per un cas concret:
vostè al principi de la seva intervenció ha parlat del cas de
la comunitat de regants de Santa Eulàlia, on s'ha fet una
bassa per subministrar aigua depurada als pagesos, i pels
coneixements que jo tenc no ha tengut gaire èxit entre els
pagesos d'aquella zona aquesta aigua depurada, entre altres
coses per la qualitat, etc. Voldria, si vostè coneix bé
l'experiència de Santa Eulàlia, que ens pogués explicar si és
cert que no té èxit i quins són els motius pels quals no té
èxit aquesta experiència. 

Res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Balanzat. Para contestar tiene la palabra el
Sr. Durà.

EL SR. CAP DEL SERVEI D'AGRICULTURA (Antoni
Durà i Blasco):

Sí, entenc que s'ha fet una sèrie de preguntes i les
intentaré contestar de manera separada. En primer lloc ha
parlat de la substitució de regs. Jo el que he dit, o almanco
el que volia dir, és que, en efecte, el reg per goteig sempre
estalvia una quantitat d'aigua; el que passa és que la
quantitat d'aigua que estalvia no és tan important com s'ha
volgut dir en els mitjans de comunicació o com la gent creu.
Crec que molta part de l'aigua que es perd en el reg a manta,
que és el més consumidor d'aigua, va novament a l'aqüífer
i, per tant, es torna a reutilitzar. De totes maneres ja he dit
que, a part de l'estalvi d'aigua que suposa el reg per goteig,
suposa una menor contaminació dels aqüífers i un menor
cost d'energia i, per tant, sumant els tres avantatges, crec
que sí, que és un tipus de reg que s'ha de desenvolupar per
part de l'Administració.
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L'altra pregunta que m'ha fet és la utilització d'aigües
depurades en hortalisses. Jo el que he intentat dir és que per
emprar l'aigua depurada per a hortalisses s'ha d'anar a una
depuració terciària, el que suposa un augment d'esforç de
depuració. Tenint en compte que de moment la major part
d'aigua depurada no s'empra en agricultura, que hi ha encara un
ample ventall per poder emprar aigües depurades en una
depuració secundària que és més barata, la meva opinió com a
tècnic és que s'hauria de començar per emprar l'aigua en una
depuració secundària, més barata, i regar el que es pot regar en
aquests moments, que són fruiters i cultius extensius, la qual
cosa suposaria una depuració més barata i un estalvi de doblers
en la depuració. Això no vol dir que no se segueixin les passes
corresponents per fer depuracions terciàries i poder anar regant
hortalisses, però la meva opinió és que això hauria de ser una
segona passa després d'haver emprat en tot el possible les
actuals aigües depurades.

Quant al tema de Santa Eulàlia és un tema que no conec
directament perquè depenia d'un altre servei que no era el
Servei d'Agricultura, però el que tenc entès és que en un
principi hi va haver problemes greus per una depuració no
totalment adequada per a usos agrícoles. Aquests problemes
crec que estan resolts actualment i crec que s'estan solucionant
els problemes que hi havia quant a reg per part dels pagesos. De
totes maneres s'ha de tenir en compte que, per convèncer els
pagesos que passin de secà a reguiu, és un canvi molt gros en
la seva mentalitat; són difícils de convèncer i no és qüestió d'un
any o dos. Substituir un reg per un altre és relativament fàcil;
passar d'un pagès de secà a un pagès de reguiu, es necessita un
procés relativament lent. Jo crec que ha estat la suma de les
dues coses els problemes que hi ha hagut a Santa Eulàlia, però
pel que tenc entès estan en vies de solució.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Durà. Por parte del Grupo
Parlamentario Nacionalista-PSM tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la seva compareixença i,
en tot cas, ens centrarem en una sèrie de preguntes, perquè són
temes que més o menys s'han anat repetint, ja, en aquesta
comissió.

En primer lloc, respecte de l'estalvi d'aigua, que li donam
importància, ens agradaria que ens pogués quantificar o avaluar
quina és la inversió que s'ha fet en els últims 15 anys en aquest
camí, què s'hi ha gastat?, vull dir, què hem de fer a partir d'ara?,
si li sembla que se li ha de donar una empenta. Nosaltres creim
que ja fa anys que es veu aquesta necessitat i a veure quins són
els canvis que s'han anat produint durant aquests 15 anys, per
exemple, i amb quina despesa pública, és a dir, fins a quin punt
l'Administració s'hi ha implicat ajudant la pagesia o ajudant les
explotacions en aquests canvis? I, de resultes d'aquestes
inversions, quina és la quantificació de resultats -grosso modo-
que pot haver gastat aquesta línia pública d'estalvi?

Respecte del segon punt, que és com fer que es regui
amb aigua depurada, el trobam un tema molt complicat,
difícil, que ens agradaria saber si vostè també hi podria
incidir una mica més en una sèrie de sentits. En primer lloc,
què es fa per animar la creació de comunitats de regants?, si
realment hi ha una línia decidida per part de la Conselleria
o que, a vostè, li constin les experiències d'aquests darrers
15 anys, també, quan a animar, assessorar, crear comunitats
d'usuaris i, concretament, comunitats de regants.

Ens comentava l'anterior ponent que hi ha hagut més
aviat dificultats que ajudes pel que fa a les comunitats
d'usuaris en general en un tema concret com era el de sa
Marineta, i nosaltres parlàvem d'un cas per a nosaltres
sagnant, si vostè el coneix, que és la comunitat d'usuaris o
de regants de Campos que, de resultes d'un projecte
important, ambiciós a nivell del Ministeri d'Agricultura com
era dur les aigües del Pla de Sant Jordi fins a Campos, hi va
haver una mobilització i hi va haver una gent que es va
animar i que, per tant, sembla que estaven disposats a regar
amb aigües depurades si venien de Sant Jordi. Sembla que
és molt més fàcil, com a mínim, exhaurir els recursos de la
zona, mentre que veim, primer, que la comunitat de regants
no arriba a posar-se a marxa, no s'arriba a constituir, fins i
tot hi ha problemes perquè els donin la llista -els problemes
que es reproduïen segons l'anterior ponent- no hi ha la llista
dels usuaris per poder-los citar, etc., i ens agradaria saber si
la Conselleria d'Agricultura assessora, treballa o ajuda
perquè hi hagi comunitats de regants, que ens sembla una
prèvia important perquè hi pugui haver després aquesta
reutilització.

Després a veure com valora vostè la diferència de cost.
Nosaltres el que veim en aquest moment és que el cost
d'utilitzar aigua depurada encara és més car que aconseguir
un pou, o fins i tot, com a mínim, és igual de complicat. Es
donen pous sistemàticament, si hi ha aigua, i si no n'hi ha de
qualitat és igual, però s'estan autoritzant pous per a reguiu
sistemàticament sense cap mena de problema, gratuïts,
mentre que s'intenta convèncer que convé fer-ho amb aigua
depurada. És difícil, sobretot si llavors es parla que s'ha de
pagar l'aigua, que s'han de fer dipòsits, i després un altre
handicap en el qual voldria que entràs una miqueta més, que
és la qualitat. Creim que si realment volem tenir uns aliats
en els usuaris d'aigües depurades s'ha de ser d'una prudència
exquisida i s'ha de donar una qualitat d'aigua de primer
ordre, perquè moix escaldat d'aigua freda tem, i se li ha
donat una aigua que crea un rebuig o que pot crear una certa
contaminació, o olors, o fins i tot perjudicis al propi usuari,
al propi pagès, aquella aigua sense qualitat que s'utilitza, és
evident que l'avanç cap a aquesta línia tardarà anys, fins i tot
quan l'aigua ja tengui la qualitat, només per rebuig que
hauran provocat aquestes primeres situacions. Jo crec que
ens agradaria saber-ho.
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I ja que vostè ens parla de terciària, i és una paraula que en
aquest parlament sona jo diria que contínuament, quan parlen
del preu, quin és el cost?, perquè l'anterior ponent ens parlava
del fet que no és tant; sempre se'ns ha dit que sí, que és molt,
però que el Govern ho farà. Quan és que hi haurà terciària per
regar hortalissa?, i quins costos tenen avaluats, és a dir, quin pla
d'inversió hi pot haver per garantir aquesta terciarització o -
perdó- aquest ús d'aigua depurada gràcies a la terciària?

També m'agradaria que es pronunciàs sobre la quantitat
d'aigua necessària per hectàrea, si vostè donà per bons els
10.000 metres cúbics per hectàrea i any, que és allò que el
Decret del 73 preveia com a màxim per a reguiu i que sembla
que es dóna com a una utilització més que suficient, fins i tot es
parla que amb 3.000, 4.000, 5.000 metres cúbics per hectàrea
i any amb un reg eficient hauria de bastar. A mi m'agradaria
que es pronunciàs sobre aquestes xifres per fer-nos una idea
dels drets existents en els pagesos i del que parlam en aquest
moment.

També, si hi ha una diferència sensible respecte a la
utilització de metres cúbics, si l'aqüífer està salinitzat per la
necessitat de netejar el conreu, o aquesta idea que s'ha de negar
fins i tot el conreu per netejar les sals, si això té cap influència,
si és real, o com ho veu vostè.

Per altra banda també la influència dels tipus de conreu, si
vostè creu que només està induït per la productivitat i, per tant,
hi ha un tipus de conreu per la productivitat mateixa del
producte i que, per ventura, n'hi podria haver un altre, com
vostè deia, de secà però que realment la productivitat baixaria,
o si també hi pot haver, les pròpies polítiques públiques induir,
a través de subvencions, uns conreus que són consumidors de
recursos hidràulics i que tampoc no són més eficients que uns
altres, per a la nostra economia i per a la nostra agricultura i per
al nostre conreu. Si això és així o no, o si realment l'únic
problema és la productiva, que per ser més productius han de
menester més aigua.

Després també ens agradaria saber un tema que consideram
molt delicat, que és la contaminació de nitrats i de nitrits, que
presumiblement una part important d'ella és pel mateix ús
agrari, més enllà del fet que, evidentment, hi ha moltes altres
raons, d'abocaments i també de la manca de depuració de la
recollida d'aigües, que també contaminen. Però, quines
actuacions s'han fet els darrers 15 anys, per exemple, per
eliminar la contaminació per nitrats i per nitrits? Quines
actuacions s'han fet?, com estan quantificades i quina avaluació
fa vostè dels resultats d'aquestes actuacions?, perquè fa molts
d'anys que coneixem aquest augment d'aquesta contaminació i
per fer-ne, doncs, l'avaluació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Para contestar tiene la palabra el Sr.
Durà.

EL SR. CAP DEL SERVEI D'AGRICULTURA (Antoni
Durà i Blasco):

M'ha fet un gran nombre de preguntes; no sé si hauré
pres nota de totes per poder-les contestar. Ja d'entrada li diré
que hi ha una sèrie de preguntes que no són de la meva
incumbència dins la Conselleria i, per tant, no en tenc
notícia. Li diré quines són: jo soc cap de Servei
d'Agricultura; com sap, la Conselleria d'Agricultura en
relació a aquest tema té un altre servei que és el Servei de
reforma i desenvolupament agrari, que és el que es va fer
càrrec de les antigues competències de l'Irida i, per tant, és
el que ha dut a terme totes les actuacions respecte a reguius;
és un altre servei completament independent del meu i jo sé
el que s'ha parlat en alguna reunió o així, però no tenc dades
directes i, per tant, no li puc contestar. No li puc contestar
quants de doblers s'han gastat en modernització de reguius,
per exemple. 

Li puc dir que creació de comunitats de regants, pel que
sé -ja li dic- s'han creat la de Santa Eulàlia, la de Sant Jordi,
la de Campos, la de Son Mesquida, però no sé si n'hi ha més
perquè, ja li dic, la meva font d'informació no és directa
perquè no és un tema que duc jo.

Després ha fet una sèrie de preguntes que sí que crec que
li puc contestar perquè, com a responsable d'Agricultura,
entren completament dins la meva competència. Una de les
preguntes que m'ha fet és la qualitat de l'aigua depurada; jo
en la meva intervenció ja ho he remarcat o almanco he
intentat remarcar-ho, que fa falta aigua de bona qualitat per
regar. Soc plenament conscient que s'ha fet un flac favor a
la promoció de l'aigua depurada quan s'ha donat aigua
depurada en males condicions, aigua que ha creat problemes
al pagès, que li ha creat una fluctuació del terreny perquè
s'ha posat a sobre una capa d'una espècie de fang que li ha
produït problemes en els cultius, problemes en el maneig de
la terra; crec que són problemes que s'estan solucionant o
que s'intenten solucionar, és a dir, que està molt millor que
fa un parell d'anys. Estic totalment d'acord amb el fet que
s'ha de donar al pagès una aigua de bona qualitat, tant pel bé
actual com pel bé futur de futurs regs amb aigües depurades.

M'ha parlat del cost de depuració del tractament terciari.
No el conec, no sé el funcionament de la depuradora ni quin
és el cost del secundari ni quin és el cost del terciari. Sí que
sé que és un cost crec que relativament elevat i que depèn
de cada depuradora, depèn de les condicions en què surt el
secundari de cada depuradora. Torn a repetir el que he dit
abans: mentre es pugui aprofitar de manera tècnicament
correcta i econòmica convenient la depuració secundària,
trob que no importa entrar en la depuració terciària,
comencem per la secundària i després continuarem per la
terciària.
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La quantitat d'aigua per hectàrea màxima és un terme molt
difícil de definir. Està clar que amb els actuals coneixements
que tenim els 10.000 metres cúbics per hectàrea basten i sobren,
seria una xifra inferior. Depèn fonamentalment dels cultius que
es facin i de l'alternativa de cultius. Si en una zona de sa Pobla
on fan fins i tot dos cultius de patates, un de patata primerenca
que està tres mesos sobre la terra (...), i un altre de patata
tardana ja en la tardor, i en ple estiu la terra està que no es
cultiva, està clar que amb 5.000 metres cúbics d'aigua bastarien.
Si fan un cultiu de farratges i després fan un cultiu de blat de
moro, idò segurament els 10.000 metres cúbics per hectàrea els
faran falta.

Quant a la capacitat de l'Administració o la conveniència
que l'Administració reguli aquests temes, crec que sí, que és un
tema que s'hauria de regular, ja que l'aigua és un bé escàs i
s'hauria de dedicar a cultius rendibles des d'un punt de vista
global, no que sigui rendible a l'explotació sinó que sigui
rendible a la societat. Crec que és més rendible a la societat
gastar 5.000 metres cúbics fent hortalisses, molt més rendible,
que no 10.000 metres cúbics d'aigua bona -si parlam d'aigua
bona- fent simplement farratges o fent simplement blat de
moro. Per tant, crec que per part de l'Administració d'hauria
d'afavorir dins el possible que s'empri de manera eficient l'aigua
des del punt de vista total de la societat. Des d'aquest punt de
vista vull dir-li que Balears ha considerat que el reguiu en blat
de moro no s'havia de promocionar, i els rendiments que..., allò
que se subvenciona per al cultiu del blat de moro amb doblers
de la Comunitat Econòmica Europea no és el més elevat,
precisament per evitar que es disparàs fer el blat de moro amb
reguiu amb el consegüent augment de cost que això podria
tenir.

Quant a allò de l'aqüífer..., que s'empra més aigua si
l'aqüífer és salí, tècnicament s'ha d'emprar més aigua, bastant
més. Quan es rega amb una aigua que és salina, part de les sals
queden a la terra, la planta assimila les sals que necessita i les
que no necessita les deixa. A mesura que es va regant, si l'aigua
no les renta, aquestes sals que la planta va deixant s'acumulen,
i cada vegada les sals, els clorurs, concretament, anirien
augmentant en el terreny, hi hauria tots els que entren en cada
reg llevant els que la planta absorbeix, que són mínims;
aleshores amb cada reg aniríem augmentant la quantitat de
clorurs i, al cap d'una sèrie de regs sense rentar, la quantitat de
clorurs estaria ja en un nivell tan alt que seria inviable aquesta
terra per al cultiu hortícola. Aleshores s'ha de regar amb més
aigua de la necessària perquè es renti i tots aquests clorurs
tornin una altra vegada a l'aqüífer. És necessari, si l'aigua és
salina, regar amb més aigua del normal perquè faci un rentat de
la terra. Si l'aigua depurada és aigua bona, que actualment
l'aigua de la depuració una de les coses que s'han de tenir en
compte és que abans es donava aigua amb una depuració
regular, però, a més, era una aigua salina, ara l'aigua no és
salina, la qual cosa és un avantatge molt gros davant el pagès.

Després la darrera pregunta que crec que m'ha fet és la
contaminació d'aigua per nitrats. Per part del Govern balear
hi ha una directiva respecte a la contaminació dels aqüífers
per nitrats que obliga a declarar les zones contaminades per
nitrats. Per part de la Comunitat es va fer un estudi bastant
exhaustiu sobre els aqüífers que hi podia haver contaminats
degut a efectes agrícoles. Com a conseqüència d'aquest
estudi es va determinar que l'única zona contaminada per a
aquests efectes era l'aqüífer de sa Pobla-Muro, que tenia
unes quantitats de nitrats molt superiors a les permeses.
Sense haver fet l'estudi ja teníem constància d'aquest tema
per diferents anàlisis que s'havien fet. Aleshores la
Conselleria el que ha fet és, primer, fer una sèrie de camps
de demostració a sa Pobla en els quals aplica adobs
correctes, que són molt inferiors als que apliquen els
pagesos de sa Pobla, amb la qual cosa han demostrat als
pagesos que emprant aquests adobs estalvien doblers, no
contaminen, cosa que de moment no els preocupa molt, però
a sobre s'estalvien doblers, la producció és la mateixa i
s'estalvien doblers. Hem procurat divulgar-ho. De tota
manera ara està en fase de declarar aquesta zona com a molt
contaminada, amb la qual cosa les mesures d'aquest tipus es
prendran de manera més oficial, però la propaganda que es
fa, la divulgació que feim en aquests punts és que el pagès
empri menys adobs, que bastin, i que d'aquesta manera
estalviaran doblers i no disminuiran produccions.

I amb això jo crec que he contestat les preguntes que
sabia de les que m'ha fet. Les altres, ja li dic, o són de Medi
Ambient o són del Serida.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Durà. Para replicar tiene la palabra
el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Només era per confirmar aquestes
dues informacions. El tema de les inversions o de les
subvencions al blat, o -perdó- del blat de moro, o blat de les
Índies, era saber si exactament..., no he entès si s'han
eliminat les línies de subvencions perquè no es disparàs el
conreu amb aigua potable i, per tant, hi hagués un excés de
reguiu o no, o si vostè ho ha posat com un exemple d'un
conreu que se subvencionava i no s'hauria de subvencionar
però que es continua fent. M'ha quedat aquest dubte. 

I l'altre punt que em sembla molt important, que és molt
rellevant i que ens interessa que quedi constància el més
clarament possible, és en quin moment es troba aquesta...,
vostè diu que està en fase de declarar contaminada la zona
de sa Pobla pel tema dels nitrats. S'ha incoat qualque mena
d'expedient o estan en fase prèvia per amb un interès d'una
certa imminència?, o en quin moment exacte es troba aquest
expedient? Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. En turno de contraréplica tiene la
palabra el Sr. Durà.

EL SR. CAP DEL SERVEI D'AGRICULTURA (Antoni
Durà i Blasco):

Sí. Quant a la primera pregunta, la del blat de les Índies, li
contestaré el més clarament possible. Això és una subvenció
que és del Mercat Comú; aleshores el Mercat Comú
subvenciona una sèrie de cultius, pràcticament tots els cereals,
a part d'altres cultius, que se subvencionen en base a uns
rendiment teòrics; la subvenció que donen és tant per tona d'un
rendiment teòric per aquesta producció teòrica. Aleshores la
Conselleria d'Agricultura tenia dues solucions: una, posar un
rendiment de blat de moro molt alt a base de davallar
rendiments d'altres llocs, perquè la quantitat total estava fixa,
o posar un rendiment de blat de moro menys alt i augmentar el
rendiment d'altres cultius de secà, amb la qual cosa la quantitat
de doblers són els mateixos però es transvasen doblers d'un lloc
a l'altre. La solució que ha pres ha estat posar un rendiment de
blat de moro en reguiu que no és elevat a fi que no es
disparassin els cultius de blat de moro en reguiu, això és el que
s'ha fet, posar un rendiment que no és elevat perquè no es
disparassin les superfícies.

Quant a allò altre, no sé exactament quin és l'estat
administratiu d'aquest decret; sé que estan fets els estudis, que
s'ha proposat, però no sé administrativament quin és l'estat del
Decret.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Durà. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la seva assistència aquí.
Nosaltres el que li voldríem demanar, més que un poc la línia
teòrica de treball i que moltes vegades els diferents membres
del Govern han anunciat la necessitat de la reducció d'aigua
respecte a l'agricultura i, fonamentalment, el paper que hi juga
la Conselleria d'Agricultura, en tota aquesta estratègia de
reducció de la demanda de l'aigua. Però voldríem conèixer
actuacions concretes. 

Primerament: existeixen o han existit, o es preveu que
existiran, comptabilitzades, i en quines partides pressupostàries,
ajudes per als canvis de sistema de reg en les explotacions
agràries? Aquesta qüestió, que sempre es planteja com a una
sortida, existeix avui?, i per què no existeix i quina quantitat de
recursos econòmics creu vostè que s'hi haurien de destinar per
tal de poder facilitar aquests sistemes de reg que suposen
inversions, d'alguna manera?

I respecte a tot el que fa referència a la depuració
d'aigua, la substitució d'aigua bona per aigua depurada,
quins controls poden fer o com controlen la qualitat de les
aigües depurades? La Conselleria d'Agricultura, avui, pot
donar garanties de control sanitari de les aigües depurades?
Si vertaderament hem de donar confiança a la gent del
camp, algú ha de garantir que les aigües que oferim
disposen d'uns nivells de depuració acceptables i, per tant,
quan s'autoritza la utilització d'aigües depurades, la
Conselleria d'Agricultura fa informe per relacionar nivell de
depuració amb usos permesos? Existeixen aquests informes
en cada autorització d'utilització d'aigües depurades? Creim
que és de les condicions bàsiques per tal de donar garanties
per part de l'Administració del fer que açò funcioni.

Per altra banda, quin és el paper de la Conselleria
d'Agricultura en la dinamització d'aquestes utilitzacions
d'aigües depurades?, és a dir, existeix un decret que
possibilita que la Conselleria d'Agricultura faci propostes de
declaració de zones especials de regs d'aigües depurades i,
per açò, és la Conselleria d'Agricultura que ha de fer
propostes per a la creació d'aquestes zones especials de reg,
que impliquen projectes d'infraestructura fets per la mateixa
Conselleria d'Agricultura. Quants d'expedients han iniciat
des de la Conselleria d'Agricultura per fer aquests tipus de
declaracions de zones especials de reg d'aigües depurades?

Per altra banda, quants d'informes ha fet la Conselleria
d'Agricultura, també en compliment d'aquest decret, a hora
que es fa un projecte de depuradora?, en el moment en què
es fa el projecte, informen sobre la necessitat o la
possibilitat de declaració de zona, necessitats de determinats
nivells de depuració i tot allò que de fet s'obliga, que la
Conselleria d'Agricultura faci els respectius informes i que
ve regulat per decret? Són actuacions molt concretes, que
són competència directament, a més, de la Conselleria
d'Agricultura, i que suposarien, en cas que s'executassin,
passes perquè aquests ideal que venim expressant s'arribin
a concretar en polítiques i en fets reals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Barceló. Para contestar tiene la palabra el
Sr. Durà.

EL SR. CAP DEL SERVEI D'AGRICULTURA (Antoni
Durà i Blasco):

Sí, com ja he dit abans jo soc cap de Servei
d'Agricultura. El servei que s'encarrega de fer els informes,
propostes, estudis de nous reguius és el Serida, el Servei de
Reforma i Desenvolupament agrari. Per tant jo li puc
contestar que per part del Servei d'Agricultura no soc
l'encarregat i no sé exactament els altres serveis el nombre
d'informes que puguin haver fet.
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El que sí sé perquè hi ha una comissió formada en la qual
particip i en la qual participen diverses conselleries -Sanitat,
Medi Ambient, Agricultura, l'Administració central i diverses
empreses- i aquesta comissió el que ha fet és un esborrany de
possibles usos d'aigua de la major part de depuradores
actualment en funcionament a Balears, en funció de la situació,
de la quantitat d'aigua, de l'estacionalitat, de la qualitat, per
suposat, i aquest estudi, almenys en fase d'esborrany, està fet i
està acabat: depuradora per depuradora es contemplen les
possibles actuacions que es poden fer i possibles usos de l'aigua
d'aquest tipus.

Després, quant a control de l'aigua, li puc dir que per part de
la Conselleria d'Agricultura no es fan controls de l'aigua a la
sortida de depuradores. Això són uns controls que, a més,
segons la normativa vigent crec que són competència, i per
descomptat els fa, de la Conselleria de Medi Ambient; fa
controls no només sanitaris, per una banda, que són una part
dels controls, sinó controls de l'eficàcia en la depuració, que
actualment són quasi els més importants. I quant a allò que
m'ha demanat de possible relació entre controls sanitaris i
possibles usos d'aigua, jo el que tinc entès és que no hi ha cap
ús d'aigua autoritzat, de moment, per utilitzar en hortalisses.
L'aigua que s'està emprant actualment tenc entès que s'empra
fonamentalment per a farratges i un poc en altre tipus de
cultius, però no per a hortalisses; per tant, no havent cap
autorització per a aquest tipus, no es fan controls sobre aquest
tema.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Durà. Tiene la palabra la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que d'alguna manera,
encara que siguin actuacions de diferents àrees, però jo vull que
quedi constància del fet que el cap de la Conselleria
d'Agricultura no respon a si existeixen o no ajudes per canvi de
sistema de reg avui al camp. Aquesta qüestió tan senzilla que
una persona vol fer una inversió per estalviar aigua, on ha
d'anar?, i si això existeix. Açò, crec que la Conselleria
d'Agricultura és la primera interessada en poder-ho fer i, per
tant, deman si vertaderament el cap de la Conselleria
d'Agricultura sap si existeixen ajudes avui perquè açò sigui
possible i a on s'ha de dirigir la gent, perquè és una mesura que
ajuda a l'estalvi d'una petita part.

I després l'altre tema: que avui el Govern no dóna garanties
sobre la qualitat de l'aigua; els de Medi Ambient diuen que la
Conselleria d'Agricultura han de fer un informe, els
d'Agricultura diuen que ja el fan els de Medi Ambient i, avui,
a la gent del camp a la qual s'ofereix aigua depurada, ningú no
pot garantir-li quin és el nivell de depuració, i evidentment
comptant amb el fet que no existeixen depuracions terciàries,
com a tals, reconegudes, que ho agreuja encara més. 

Per tant, amb aquestes actuacions vertaderament anam
molt poc a poc; duim invertit, en matèria de depuració una
barbaritat en aquesta comunitat autònoma i no es treu en
absolut cap tipus de rendiment pràctic, per què?, entre altres
coses perquè no podem garantir ni tan sols l'ús de l'aigua
depurada, i tot són futurs, que ens sembla molt bé però són
futurs que creim que haurien d'estar en marxa ja i d'una
manera molt clara i molt més senzilla que avui, i la
Conselleria d'Agricultura, d'acord amb aquest decret que li
he citat, té una responsabilitat d'impulsar, de fer propostes
d'impulsar zones especials de reg agrícola, i per açò ha de
controlar el nivell de depuració o ha de fer que algun
organisme ho controli per ella donar garanties i fer la
proposta, i aquest decret és de l'any 87 i, que nosaltres
sapiguem, per part del Govern balear i d'aquesta conselleria
d'Agricultura, no s'ha fet cap declaració, cap, les dues que
hi ha són fetes des del Ministeri, però aquí la Conselleria
d'Agricultura, cap. 

Per tant, no s'entèn -i permeti que parlem amb
escepticisme-  és que tots dominam la teoria molt bé, però
la pràctica té molts de buits i moltes dificultats
interadministratives en un govern d'una comunitat autònoma
que no és tan gran, i que la coordinació institucional hauria
de permetre als ciutadans i, en aquest cas, al sector agrari,
unes disponibilitats més clares, unes actuacions i unes
respostes per part de l'Administració bastant més clares de
les que avui l'Administració agrària ens dóna. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Barceló. Tiene la palabra el Sr. Durà.

EL SR. CAP DEL SERVEI D'AGRICULTURA (Antoni
Durà i Blasco):

Quan li he contestat no li he dit que no hi ha cap ajuda
per part del Govern, li he dit que era un tema que no duia jo
directament, que era un altre servei. De totes maneres el que
sí sé és que actualment hi ha una línia d'ajudes per a la
modernització d'explotacions agràries. Un dels eixos
fonamentals d'aquest decret són totes aquelles inversions
tendents a estalviar aigua, entre les quals, per suposat, entra
el canvi de sistemes de reguiu. Aquest és un decret que està
subvencionat en part per Brussel•les, en part pel Ministeri
i en part per la Conselleria. Tots els que han demanat
subvencions per aquest decret tenc entès que han estat
atesos i no hi ha problemes per al canvi de sistema de reg.

Quant al fet que no hi ha control, no hi ha control en
aquests moments per part de la Conselleria d'Agricultura, de
les aigües depurades; sí que hi ha un control per part de la
Conselleria de Medi Ambient. Periòdicament es fan anàlisis,
es publiquen els resultats d'aquestes anàlisis i es prenen
mesures perquè la depuració sigui cada vegada més eficient,
és el que tenc entès.



Problema escassesa d'aigua /  Núm. 13 / 3 de juny del 1998 207

Quant a la promoció de nous reguius o dels usos d'aigües
depurades, si comparam amb altres llocs de la península jo he
comentat abans que som pioners; que hi ha molt a fer?, sí, clar,
que hi ha molt a fer, però crec que el Govern està en la línia de
fer coses. Per part del Servei d'Agricultura el que sí s'ha fet són
moltes experiències amb aigües depurades, camps de
demostració per demostrar als pagesos què es pot fer amb
aigües depurades i, per part d'altres serveis, sé que s'ha impulsat
la formació de comunitats de regants. Per part d'altres
conselleries -ja dic- hi ha un estudi acabat sobre el que es pot
fer en cada depuradora, i allò que es farà en un futur són els
polítics, que ho han de dir, no soc jo.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Durà. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra el Sr. Mauricio Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente para agradecer la
asistencia del Sr. Durà Blasco en esta comisión y toda la
información que nos ha transmitido. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rovira.

Una vez acabado el debate de esta comparecencia, sólo
queda agradecer la presencia del Sr. Antonio Durá Blasco por
estar aquí presente. Y no habiendo más asuntos que tratar, se
levanta la sesión hasta esta tarde, a las 4 de la tarde. Otra
sesión.
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