
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 354-1992 Fq.Con.núm. 33/27 V legislatura Any 2002 Núm. 46

 

Presidència
de l'Honorable Sra. Catalina Mercè Amer i Riera

Sessió celebrada dia 18 de setembre del 2002 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENÇA RGE núm. 1995/02, sol Alicitada pel Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera de Medi Ambient, per tal
d'informar sobre la creació d'un centre d'intercanvi d'aigua agrària (Banc d'Aigua Agrària). 678



678 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 46 / 18 de setembre del 2002 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats començarem aquesta sessió i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí Sra. Presidenta, Margalida Capó substitueix el Sr. Marí i
Calbet.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. Presidenta, Jaume Font substitueix el Sr. Antoni Llamas.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes substitueix el Sr. Cristòfol Huguet.

Compareixença RGE núm. 1995/02, sol Alicitada pel Govern
de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera de Medi Ambient,
per tal d'informar sobre la creació d'un centre d'intercanvi
d'aigua agrària (Banc d'Aigua Agrària).

LA SRA. PRESIDENTA:

Tot seguit passarem al primer i únic punt de l’ordre del dia
consistent en la compareixença RGE núm. 1995 de l’any 2002 de
la consellera de Medi Ambient, per tal d’informar sobre la
creació d’un centre d’intercanvi d’aigua agrària amb el títol
banc d’aigua. Assisteix l’Hble. Consellera de Medi Ambient
Sra. Margalida Rosselló i Pons, acompanyada del Sr. Alfredo
Barón, Cap del Servei d’Estudis i Planificació. Té per tant, la
paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc el fet que avui hagi demanat aquesta compareixença
o que avui tengui la possibilitat de fer una compareixença, que
he demanat jo mateixa des del Govern per tal de presentar i
explicar la proposta d’un banc d’aigua agrària, crec que és un
fet molt important perquè suposa un tema absolutament
innovador a les Illes Balears perquè aquesta proposta és
evident que fins ara no s’ha duit a terme a massa llocs, així i tot
creim que s’ha d’apostar per fer-ho i en aquest sentit ja estam
treballant des de fa tot un seguit de mesos, fins i tot jo diria més
d’un any.

Per tant, ja entram a presentar el banc d’aigua agrària. Dir
inicialment que els recursos hídrics de les Illes Balears després
d’anys d’extraccions sense planificació, tot i les recents pluges
sobretot d’aquests darrers mesos, es troben a nivells molt
baixos i amb problemes de sobre-explotació i salinització.
L’agricultura ha estat, encara ho és, un dels sectors que
voluntària o involuntàriament ha sacrificat els seus recursos en
benefici del creixement del sector turístic. No és just, per tant,
que la recuperació dels nostres aqüífers s’hagi de fer impedint
el desenvolupament de les explotacions agràries presents o

futures. Per això la Conselleria de Medi Ambient, en
colAlaboració amb la Conselleria d’Agricultura, proposarà al
Govern de les Illes Balears l’aprovació d’un centre d’intercanvi
de dret d’ús d’aigua agrària, amb la denominació de banc
d’aigua agrària. Mitjançant aquest instrument i amb la
participació de les organitzacions representatives dels
agricultors, es constitueix un centre en el qual els agricultors
que ostentin drets d’ús d’aigua que no pensin utilitzar puguin
cedir-los de manera temporal, dins la mateixa illa, a altres
agricultors necessitats d’aigua. El decret garanteix als
agricultors cedents que no perdran els seus drets durant el
temps de la cessió i els beneficiats de la cessió de l’ús de
l’aigua els garanteix un temps mínim per fer rendible la seva
inversió. Estableix prioritats per a les comunitats de regants i
per als agricultors d’explotacions prioritàries i a més, permet
que el balanç entre els volums anuals cedits al banc d’aigua
agrària i els cedits pel banc pugui ser negatiu fins a 2 milions de
metres cúbics a Mallorca, 500.000 metres cúbics a Eivissa i
500.000 metres cúbics a Menorca.

Feta la presentació he de dir i m’agradaria remetre-me a la
justificació i el marc legal d’aquest banc d’aigua agrària. En
efecte durant les darreres dècades l’explotació indiscriminada
dels aqüífers de les Illes Balears n’ha provocat un descens
continuat dels seus nivells. De fet els episodis de pluges, com
ja he dit abans, els que hem viscut fa poc temps, només han
representat una treva en aquest descens constant i hem de tenir
clar que el fet d’haver plogut, com saben tots vostès d’una
manera important, no vol dir que els nostres aqüífers s’hagin
recuperat com pot semblar. Per tant, en aplicació del Pla
hidrològic de les Illes Balears, en vigor des del 21 de maig de
l’any 2001 i superats en la major part dels nostres aqüífers els
recursos renovables que es poden utilitzar, sense posar-ne en
perill la seva supervivència en el temps, s’ha hagut de restringir
d’una manera radical les possibilitats de consolidar uns nous
drets d’explotació de les aigües subterrànies. La reducció del
volum total de les extraccions en les unitats hidrològiques,
classificades com a mesura correctora prevista al Pla hidrològic
de les Illes Balears, a fi d’evitar-ne la declaració de sobre-
explotació i la limitació de les concessions i autoritzacions en
les unitats hidrològiques no classificades, segons els recursos
disponibles, han afectat d’una manera important el sector
agrari, que pateix com ja he dit abans indirectament les
conseqüències que ha suposat l’adopció necessària de les
mesures urgents que el Pla hidrològic preveu. 

A fi de palAliar els efectes negatius d’aquestes actuacions
sobre el sector agrari i mentre s’elaboren els plans d’explotació
de les diverses unitats hidrogeològiques. La Conselleria de
Medi Ambient i la Conselleria d’Agricultura i Pesca, sobre la
base normativa de l’article 71 de la Llei d’aigües vigent, han
colAlaborat en la redacció d’un decret que té per objectiu crear
el banc d’aigua agrària com a un centre d’intercanvi dels drets
de l’ús agrícola de l’aigua, de manera que la persona titulars
dels drets o cedent, pot cedir temporalment al banc d’aigua
agrària el dret a utilitzar un volum d’aigua determinat perquè
aquest el cedeixi en el seu torn a un agricultor o adquirent i que
el rebrà d’una manera temporal. Els cedents d’aigua al banc han
de ser agricultors, persona física o jurídica, titular d’una
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explotació agrària inscrita a la Conselleria d’Agricultura, que
siguin titulars dels drets d’ús agrícola de l’aigua i que deixin
d’utilitzar-los de tot, o en part, per cedir-los d’una manera
temporal al banc d’aigua agrària. S’entenen com a drets
susceptibles de cessió els que consten inscrits, en la forma
deguda per a ús agrari, en el registre d’aigües públiques o els
que s’inclouen en el catàleg d’aigües privades de la Direcció
General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient.

El termini mínim de cessió al banc d’aigua agrària és d’un
any, no s’estableix cap termini màxim de cessió. Durant el
termini de la cessió, el cedent s’obliga a no aprofitar el volum
d’aigua cedit, a canvi dels agricultors cedents temporalment
mantenen els seus drets, encara que el termini de la cessió sigui
superior a tres anys. En aquest cas no s’aplica la caducitat que
preveu l’article 66 de la Llei d’aigües vigent. Els adquirents
d’aigua del banc són agricultors o comunitats de regants,
comunitats d’usuaris constituïda en el marc de la Llei d’aigües
vigent, la finalitat de la qual és de reg agrícola, que reben
temporalment del banc d’aigua agrària el dret a utilitzar un
volum d’aigua determinat. El termini mínim d’adquisició del
banc d’aigua agrària és de dos anys, en tot cas s’ha d’adaptar
al tipus de cultiu i a les necessitats hídriques corresponents,
d’acord amb l’informe preceptiu de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca. S’estableix un termini màxim d’adquisició de 10 anys
prorrogables. L’ordre de preferència per a la concessió dels
recursos hídrics del banc d’aigua agrària s’estableix segons la
situació dels recursos disponibles dels aqüífers que en
l’adquisició afecta i la titularitat dels drets. Primer les
comunitats de regants, després els titulars d’explotacions
agràries prioritàries i finalment, els agricultors que a través del
reg puguin arribar a ser titulars d’explotacions agràries
prioritàries. Els agricultors a temps parcial s’hauran d’integrar
a qualsevol de les categories abans esmentades. L’adquirent té
l’obligació d’utilitzar els drets cedits en la quantia i amb la
finalitat per les quals se li autoritzi i ha de restituir les coses a
l’estat inicial, una vegada hagi acabat el termini de la cessió, el
dret a la utilització gratuïta del recurs adquirit ho és en precari.

Si consideram les tendències dels darrers anys, resulta
difícil pensar que les peticions d’aigua en el banc puguin
superar els volums d’aigua agrària que cada any deixen
d’utilitzar-se. No obstant això, s’estableix a mode de precaució
que el balanç entre els volums cedits i els adquirits no pot
superar en menys tres hectòmetres cúbics, repartits de la
següent manera: Mallorca 2 hectòmetres cúbics, Menorca 0,5
hectòmetres cúbics, Eivissa 0,5 hectòmetres cúbics. Tenint en
consideració aquesta garantia i la necessitat d’avaluar, en tots
els casos, les possibilitats que puguin oferir els recursos
disponibles a la zona allà on es produeix l’adquisició, es pot
afirmar sens dubte que no existeix cap risc per a la recuperació
de les aigües subterrànies. És per això que els efectes del banc
d’aigua agrària, la unitat geogràfica d’intercanvi és l’illa, és a
dir, la comptabilitat dels volums cedits i adquirits es produeix a
nivell d’illa i és en aquest nivell en el que s’apliquen les
restriccions de volums totals negatius abans expressades. Per
tant, els cedents i els adquirents no han de situar-se en la
mateixa unitat hidrogeològica, però sí en la mateixa illa. 

Una vegada considerades les característiques del nou
reguiu, les seves necessitats d’aigua, les circumstàncies dels
nous usuaris, les possibilitats del lloc on es situïn les noves
extraccions i els límits en el balanç global entre cessions i
adquisicions, s’autoritzaran les extraccions sense que hi hagi
necessitat d’una connexió física entre cedents i adquirents.
Aquesta connexió es produeix de forma indirecte i subterrània
entre cedents i adquirents que es trobin en les mateixes unitats
hidrogeològiques i en el balanç global de l’illa quan no sigui
així. Correspon a la Conselleria de Medi Ambient la
comptabilitat i registre del banc d’aigua agrària, l’anàlisi de
l’impacte de les noves extraccions sobre l’estat dels aqüífers i
el seu seguiment, mentre que la Conselleria d’Agricultura i
Pesca li correspon el control del compliment de les condicions
de la cessió i de l’adquisició dels drets. A més, per tal d’avaluar
el funcionament general del banc d’aigua agrària, es crea un
comissió de seguiment formada per representants de les dues
conselleries esmentades, Medi Ambient i Agricultura i de les
organitzacions agràries presents en el consell agrari
interinsular.

En definit iva, es conforma el banc d’aigua agrària com a
centre d’intercanvi d’aigua, amb l’objectiu de possibilitar el
sempre difícil desenvolupament de l’agricultura de les Illes
Balears, de forma compatible amb la recuperació dels nostres
aqüífers. El seu èxit depèn no només de l’encert de la seva
concepció i del seu desenvolupament, també depèn de què
puguem transmetre als actuals usuaris d’aigua agrària la
necessitat de ser solidaris amb els agricultors mancat d’aquest
recurs, especialment quan no pensin utilitzar tota l’aigua que
tenguin reconeguda durant un cert període de temps. En aquest
procés podrem analitzar les potencialitats reals dels actuals
usuaris i les necessitats dels nous regants. Aquests gestos de
solidaritat entre usuaris agraris no poden quedar al marge del
necessari augment de l’eficiència en l’ús dels recursos hídrics,
especialment dels que es dirigeixen al consum urbà, tan mancat
d’atenció per part dels ajuntaments principals responsables del
seu millor ús.

He de dir, abans d’entrar a la part que supòs que els
interessa les preguntes, que en aquest moment la proposta de
decret ha seguit tot un procés important d’intensa recerca per
arribar als punts d’acord amb les organitzacions agràries i la
Conselleria d’Agricultura, en aquest moment  podem dir que ja
podem iniciar tot allò que suposa el procés que du, com vostès
coneixen molt bé, l’aprovació definitiva del decret i per tant, la
creació definitiva del banc d’aigua agrària. Per tant, dir-los que
en aquest moment, una vegada definits els punts que ara
esmentaré allà on s’han fet petites modificacions degut a les
converses que hi ha hagut, es fa ja la proposta que donarà
audiència als interessats, per altra banda informació pública,
informe del departament jurídic de la Conselleria de Medi
Ambient, informe de la Secretaria General Tècnica de la
Conselleria de Medi Ambient, després ha de passar al Consell
Consultiu, després ha de ser aprovat pel Consell de Govern i
finalment aprovat al BOIB. Aquest procés, com he dit, s’iniciarà
dins un curt termini i ara ja podem dir, després d’un any de
feina sobre aquesta proposta, que ja hem arribat a un punt que
entenem que ja es pot dur a terme tota aquesta part
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d’informació pública i per tant, de presentació d’alAlegacions o
qualsevol altra qüestió o suggeriment que es consideri. 

Jo crec que el fet d’haver vengut avui aquí al Parlament per
explicar que suposarà el banc d’aigua agrària a tots els grups
parlamentaris, significa que per part de la Conselleria de Medi
Ambient hi ha una intenció clara per donar a conèixer aquest
tema, abans fins i tot de la seva aprovació definitiva, perquè
entenem que és un projecte que allò que fa és intentar
compatibilitzar d’una manera molt clara la recuperació dels
nostres aqüífers en l’activitat agrícola, molt necessària com
altres activitats a les nostres Illes. Jo per tant, per la meva part
això seria l’exposició que faria inicialment d’allò que és el banc
d’aigua agrària i esper poder-la completar amb les seves
intervencions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la suspensió
d’aquesta sessió per un temps màxim de 45 minuts perquè els
grups parlamentaris puguin preparar les preguntes i
observacions a fer en relació a la compareixença de la consellera
de Medi Ambient. Jo demanaria als portaveus si volen la
suspensió o podem continuar? Aquesta presidència entén que
podem continuar la sessió. Per tant, procedeix a l’ordre
d’intervencions dels diferents grups. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perdoni Sra. Presidenta, en aquest cas demanaria un recés
de 5 minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Atesa la petició del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista suspendrem aquesta sessió per un temps de 5
minuts i a les 7 reprendrem aquesta sessió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Continuam aquesta sessió
d’avui i procedeix ara a la formulació de les preguntes o
observacions en relació a la compareixença als diferents grups
parlamentaris. Per part del PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula el diputat Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair naturalment la
presència de la Sra. Consellera i del Sr. Barón en aquesta
comissió per donar-nos compte de la creació d’aquest banc
d’aigua. Coincidir en la premissa de la qual partia la conselleria
i d’alguna manera a la conclusió a la qual ha arribat de la nostra
preocupació perquè les restriccions d’aigua, la protecció que
haguem de tenir per recuperar els nostres aqüífers no acabi
perjudicant precisament la producció agrària, la pagesia i tot el

que puguem tenir d’aposta per a la producció del camp i que
creim que seria fonamental. És a dir, aquella guerra que ja vàrem
tenir respecte les prioritats del Pla hidrològic, just després la
població i abans de les opcions de lleure sigui la productiva i
l’agrària, per tant, amb tota la importància que això té econòmica
i estratègica de país, no quedi perjudicada per les decisions que
s’estan prenent, alguna d’elles molt important i molt rellevant
en aquest sentit i que ha estat respecte dels aqüífers.

Dit això, a nosaltres ens agradaria preocupar-nos per veure
com tenen previst el mecanisme de quin podria ser el volum i
l’incentiu d’aquesta cessió voluntària al cap i la fi de les aigües,
estam que nosaltres volem garantir en qualsevol cas que les
necessitats d’explotacions agràries estiguin garantides i el fet
que es deixin de donar concessions d’allò que controlam
perfectament i que és el domini públic, perquè naturalment s’ha
de protegir i aquestes cessions voluntàries a veure si tenen
alguna previsió, algun estudi, han fet un sondeig de sabre que
aquestes cessions seran suficients o quin abast podrien tenir
respecte les necessitats que en aquest moment puguin tenir
plantejades de noves concessions o noves demandes d’uns
altres productors, diferents als qui en aquest moment hi ha.

Per altra banda i aprofitant la regularització dins el registre
de les aigües privades i de les concessions existents. També
ens agradaria saber de quin volum estam parlant en aquest
moment d’aigües destinades a l’ús agrari, parl si pot ser de
dades jurídiques, d’allò que hi ha concedit, no d’allò que
s’intueix que s’està gastant, si més no les dues coses si són
diferents una de l’altra i per què i com s’està tenint en compte
aquesta situació i en concret quina part d’això, si vostè avui té
aquestes dades o aproximadament, està amb aigües cedides,
per tant, amb aigües demanials però que tenen una concessió,
tenen autorització els pous de menys de 7.000 metres cúbics i
quina part és d’aigües estrictament privades.

I aprofitant també la seva presència, per fer-nos tots una
mica més la idea de quin és el marge de maniobra d’aquest banc
d’aigües, a mi m’agradaria conèixer quina és la posició i
d’alguna manera la interpretació que manté la conselleria
respecte de la possibilitat dels distints usos de les aigües
privades. És a dir, si l’ús que hi havia a 1 de gener del 86, o 31
de desembre del 85 és necessari mantenir-lo, per tant, si aquest
agrari s’ha de mantenir, o si es manté que si era privat l’ús serà
agrari, si vol el propietari i deixarà de ser-ho si vol el propietari.
Amb una paraula, si quan es va fer aquella transitòria que es
mantenia el règim d’aigües privades a les que eren anteriors a
1 de gener del 86 per la quantia, aquest element pareix que
queda molt clar, només era la quantitat que estava utilitzant en
aquell moment el titular privat, si realment també aquesta
limitació s’ha estès a l’ús o no. Per tant, quin és el marge de
maniobra que té el titular privat, perquè també és una de coses
que ens donarà una idea de com pot funcionar aquest banc
d’aigües agràries.

Crec que amb aquestes preguntes ens donarem per
satisfets.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervé ara en nom del Grup Parlamentari
Socialista el diputat Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. També agrair la presència de la
consellera i del Sr. Barón i també agrair la presentació d’allò que
creim que és una bona idea, és una idea que nosaltres creim que
té la seva bondat i per tant, aprofundeix dins allò que ha de ser
i dins allò que des del Grup Socialista entenem que és la
racionalitat de l’aigua i la gestió de la demanda, en aquest per
ús agrícola. 

Nosaltres també tenim una sèrie de qüestions, després de
l’explicació que ens ha donat d’aquesta presentació del futur
decret de creació d’aquest banc d’aigua. En primer lloc ha parlat
que el dret a la utilització gratuïta del recurs adquirit ho serà a
títol de precari, per tant, ens demanam els costos d’extracció
supòs que seran a càrrec del beneficiari, per tant, entenem que
jurídicament no es pot considerar títol de precari. Jo demanaria
a veure si precari es refereix a precari, com s’entén jurídicament
o si efectivament és com nosaltres tots entenem que els costos
es repercutiran i per tant, ja no serà precari.

Quan els efectes el banc d’aigua agrària, vostè ha parlat que
la unitat geogràfica d’intercanvi és la conca, és a dir, és l’illa i
per tant, no són les unitats hidrogeològiques. Per tant, aquí
també hi veim un problema i és la inexistència actual
d’infraestructures, una xarxa adequada per conduir l’aigua d’un
lloc a un altre, és a dir, què s’ha pensat al respecte? A càrrec de
qui anirà la instalAlació d’aquestes xarxes, si anirà a càrrec del
beneficiari, a càrrec de l’Administració, etcètera?

I també una altra qüestió que plantejam és que la
voluntarietat en la cessió creim que serà el principal entrebanc
d’aquest banc d’aigua. Nosaltres creim que no és voluntari del
tot, vostè ha esmentat el tema de la caducitat de les
concessions i de la possible aplicació de l’article 66 de la Llei
d’aigües. És a dir, d’alguna manera als particulars se’ls diu que
si no cedeixen l’aigua que no en fan ús es pot aplicar l’article
66, es pot declarar caducat. Per tant, jo crec que aquest cert
encotillat sí que d’alguna manera farà que funcioni aquest banc
d’aigua, ara si fos estrictament voluntari en tots els aspectes
crec que no funcionaria.

Per tant, això són les qüestions que plantejam des del Grup
Socialista. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. També agrair moltíssim a la
consellera i al Sr. Barón que hagin comparegut. La veritat és
que després de la intervenció del Grup Parlamentari Socialista

quasi no caldria parlar, perquè jo crec que s’ha tocat la realitat.
S’ha de dir que del banc d’aigües se’n va parlar per primera
vegada a causa d’una pregunta del Grup Popular dia 14 de maig
del 2002, quan una instrucció interna de la conselleria ho té
previst des de dia 21 de novembre del 2001, és a dir, a 14 de
maig del 2002 hi ha un silenci total i absolut respecte al banc
d’aigües d’intercanvi agrícola. Ho dic perquè la conselleria s’ha
de posar flors de què ha fet..., no, no a conseqüència d’una
pregunta concreta, allà on la consellera es va comprometre a fer
aquesta compareixença en aquesta mateixa pregunta i tenim les
actes aquí i encantats si ella la demanava no seria necessari
demanar-la per part del mateix diputat que feia la pregunta. 

Però la consellera aquell dia es va comprometre a coses
importants i avui n’ha dit alguna més. Va dir que en la redacció
del decret hi havia tres passes a fer, una era donar audiència als
interessats, que avui n’ha tornat parlar i ha dit que s’ha donat,
jo puc dir que és fals. Vostè avui ha dit que s’ha donat
audiència als interessats, ja ho veurà a la transcripció, és fals
perquè per exemple jo he parlat amb les organitzacions agràries
avui horabaixa, en vaig parlar fa dos dies, però avui horabaixa
per assegurar i  no se n’ha parlat i tota aquesta cosa que es
venia el mes de maig, que pareixia com un tren, com el tren
aquest que ha d’arribar a Alcúdia i que no arriba a arrencar, ni
sap per on ha d’anar, resulta que també pareixia un tren que ja
no tenia aturada. A mi em sap greu dir-ho, ja que sé que la
consellera ja em va dir que li agradaria coincidir amb el nostre
grup, em sap greu dir-ho però puc afirmar rotundament que el
banc d’aigües és una quimera, una quimera total i absoluta,
pareguda en aquella del banc de terres, és a dir, la idiosincràsia
mallorquina és la que és i els qui tal vegada la coneixem una
mica més endins que els voltants de les grans ciutats sabem
com és la gent i com pensa la gent.

Nosaltres allò que voldríem dir és que tot això que ens
trobam en aquest banc d’aigües és una conseqüència de les
males passes fetes a través d’un informe que va fer el Sr. Barón
dia 24 d’octubre de l’any passat. En aquest informe d’alguna
manera ja es curava en salut que podria passar que allò que es
volia fer no fos correcte, en caso de que por motivos jurídicos
o de otra índole no se considere viable la redacción que
plantea para el punto segundo se propone la siguiente
redacción alternativa. Què era el punt segon? El punt segon
era que totes les unitats hidrogeològiques que no eren
classificades, és a dir, les que no tenien un perill de salinització
i sobre-explotació, aquestes, de cop i volta, per una espècie de
màgia celestial, passaven a ser classificades. A més es diu
clarament als punts 2 i 1; a l’1 diu, de la proposta d’actuació,
parla d’aquest document de 24, diu que les serres centrals
d’Artà a Felanitx tendran consideració d’unitats classificades,
cosa que el Pla hidrològic (...) sempre ens remetem al Pla
hidrològic, però en aquest cas aquestes no són classificades.

Bé, i es va dient això, es pot entendre que es podria fer, i
acaba el tècnic dient: “Estas medidas podrán aplicarse en
principio con una orden de la consellera de Medio Ambiente,
en desarrollo del Decreto de medidas especiales y del Plan
hidrológico de las Illes Balears con una instrucción interna”.
Molt bé. Resulta que amb l’únic que continuam estant és amb
una instrucció interna, que d’aquesta instrucció interna que
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parla del futur banc de terres ara es fa un decret del banc de
terres, però amb el que representa l’aturada de no fer cap pou
més -i intentaré ajustar-me només al tema agrícola, però que no
se’n pot fer cap més- ens du a estar en un impasse que intentam
vendre a la societat mallorquina i a la societat menorquina,
eivissenca i formenterera, de Formentera, una història que
pareix que ha de solucionar a la pagesia de les Illes Balears el
problema de l’aigua, i nosaltres no en podem donar passada.

Per exemple, s’ha pensat en un moment donat i s’ha parlat
del fet que tendran preferència els agricultors, les comunitats
d’usuaris d’aigua, i quan hem parlat d’agricultors parlàvem dels
que reguen; per exemple, i un senyor que té ovelles?, que no té
aigua, que l’ha de dur amb camions, per exemple no està dins
els tres que vostè ha donat, per exemple. No, no, això existeix a
Mallorca; quan no plou la gent compra, i abans tenia la
possibilitat de fer un pou maldament fos de 250 metres cúbics
any, el que sigui. No es pot, no ho té en compte, el banc. 

Però l’aberració més grossa és la interconnexió. És a dir, si
nosaltres deim que hi ha aqüífers classificats i aqüífers no
classificats, aqüífers que estan en perill i aqüífers que no estan
en perill, posem un exemple fàcil: l’aqüífer de la zona d’Artà, per
exemple, és un aqüífer no classificat, i aquest aqüífer en un
moment donat hi ha uns senyors que deixen la concessió, ics
metres cúbics d’aigua, els que siguin, maldament sigui mig
hectòmetre, i resulta que un aqüífer classificat, com pot ser per
la zona de Calvià, hi ha un pagès que agafa aquesta concessió,
el que haurà deixat el d’Artà. Com es pot entendre -perquè clar,
no hi ha interconnexions- com es pot entendre que es pugui
utilitzar a l’altre costat?, que la transferència pugui ser entre
illes? La transferència en tot cas seria possible, si volem
respectar l’unitat, entre la mateixa unitat hidrogeològica, amb
cada aqüífer, no de cap a cap. El disbarat és tan gros que no
som capaços d’entendre’l.

Quin és el tema? Els pagesos tornen a rebre. Maldament
s’hagi volgut començar aquí disfressant que és perquè els
pagesos no rebin. No. Els pagesos són el fet que fan que la
conselleria hagi suspès el tema de les aigües. La conselleria de
la passada legislatura, quan presenta el Pla hidrològic de les
Illes Balears, es basa sobre les dades del cens agrícola de l’any
1992, i el Pla hidrològic s’aprova aquí i es tanca devers el 96;
després s’aprova al llarg dels anys i som a l’any 2002 i
continuam funcionant amb les xifres del reguiu que hi havia
l’any 92, quan tothom té clar que les hectàrees de reguiu que hi
havia el 92 respecte del 2002 no tenen res a veure, amb la qual
cosa no facin llàstima als pagesos, perquè aquells pagesos que
han deixat de regar, posaré un exemple només: s’imaginen
quants de ramaders han deixat de regar alfals aquests darrers
tres anys? Tot això no es rega, sí que està concedit però no es
rega. I en això resulta que des de l’any 92 a l’any 99, perquè jo
no tenc el cens del 2002, hem passat de 24.300 hectàrees -dades
de la conselleria, eh?- de 24.300 hectàrees a un total, sols, de
16.764 hectàrees, és a dir, 7.000 hectàrees menys, el 99, sense
comptar aquests anys que han deixat tot això. Aquí hem de
comptar i hem de descomptar el 10% de regar que torna a
l’aqüífer. Pos un 10, a la discussió hi ha gent que diu que un 15,
que un 20; un 10%. Encara tenim molt més marge, és a dir, que

en aquest moment no hi ha un problema, com es vol plantejar,
perquè la gent hagi de menester aigua a un lloc i no a l’altre. 

Voler crear un banc d’aigua és una qüestió de voler posar
floretes a una gestió nefasta en tema de política d’aigua, i li diré
per què és nefasta. És a dir, aquí es diu que tot està classificat,
els que no hi estaven també els hi feim, i resulta que ningú no
podrà fer res, però clar, la conselleria si ha de fer tres pous a
Pollença passa per allà on sigui tot el que ella ordena. Fins i tot
resulta que la unitat hidrogeològica de Pollença és una unitat
que es pot perforar a 90 metres i la conselleria perfora a 150,
maldament es digui que no es pot fer. Clar, té molt poca
credibilitat, Sra. Conseller, el fet que vostè actua com li dóna la
gana quan es tracta d’interessos particulars de la seva
conselleria, i en canvi quan parlam d’interessos de persones
que poden tenir des del mes de novembre de l’any passat una
situació de necessitat d’aprofundir un pou, de posar aigua a
segons quines terres que ha preparat, això no ho pot fer i vostè
ho vol fer amb el banc d’aigua. 

Quin temps tardarà el banc d’aigua? Posem ara que allò seu
fos real, quin temps tardarà el banc d’aigua? I l’ase s’haurà mort
de rialles!, quan arribi vostè amb el banc d’aigua, o quan
aquella persona hagi decidit cedir aquest dret. Una cessió d’un
dret d’aigua per un ciutadà de Balears és molt difícil que es
produeixi. Més li diré: es pot fer un negoci amb aquest tema, un
negoci. És evident que no han de pagar res, però posem que jo
necessit aigua, i jo pas per Sa Pobla i mir: aquest hort, aquest
hort i aquest hort estan abandonats; m’interès de qui és aquest
hort: “-A veure, tu no empres l’aigua?”, “-No”, “-Per què no em
passes el banc d’aigua?, jo m’entendré amb tu”. No ens han
d’ensenyar res en aquesta terra, no ens han d’ensenyar res.

Clar, totes aquestes qüestions, Sra. Consellera, fan que
nosaltres no puguem estar d’acord amb el banc d’aigua perquè
vostè, abans de presentar el banc d’aigua, ha de resoldre
aquesta instrucció interna que té dins la conselleria, que a
vostè li fan segurament el pou d’amagat i de nit, la gent, segur,
però, segur, i vostè mira a un altre costat i ha de deixar de mirar
a un altre costat. Vostè podria tenir el consens en aquest tema.
Sap quina és la proposta que li ha fet el Grup Popular i
particularment jo, perquè estam d’acord amb vostè que hi ha
segons quines unitats hidrogeològiques, les classificades, que
necessiten que es facin els estudis pertinents per després
adaptar la revisió que haurem de fer del Pla hidrològic de les
Illes Balears, i que en aquest es potser valdria la pena no fer res,
però clar, quan vostè ho ha prohibit tot ningú no pot fer res.

Què li demanam, nosaltres? Que deixi de fer publicitat d’una
quimera. Deixi-ho fer, no, la veritat, i sobretot no faci cas al
Partit Popular, faci cas als pagesos de Balears. Li ho he posat
fàcil, aquest grup li ho posa fàcil: no ens faci cas a nosaltres,
faci cas a les associacions agrícoles de Balears que li ho diran
molt semblant a allò que li hem estat dient.

Acab, Sra. Presidenta, i si de cas m’estendré més... No sé si
ja m’he passat del temps... No, vaig bé. Bé, és a dir, que ens
agradaria que fes cas a les associacions agràries que pensen
exactament com nosaltres.
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M’agradaria dir, per acabar, que resulta que el Pla hidrològic
-i el Sr. Barón també en el seu informe ens ho fa saber i estic
d’acord amb ell- el Sr. Barón diu que seria necessari que hi
pogués haver un excedent anual d’uns 25 hectòmetres cúbics
d’aigua com a reserva perquè la intrusió d’aigua salina i tot això
no anàs a més. Estic d’acord, totalment, amb ell, més les zones
humides de Menorca, les zones humides de Mallorca, a Eivissa
no sé si hi ha qualque zona humida en concret que també hi
és..., és a dir, està sumat dins aquests 25 hectòmetres cúbics. Si
un mira el descens del cens agrari, el descens de les hectàrees
se n’adonarà que no tan sols hi ha un excedent anual, i he
calculat el que és 99-2002 igual com va ser 97-99 la gent que va
deixar el reguiu, hem de pensar que hi ha tot el tema de farratges
-a Mallorca sé que és enorme, a Menorca no ho sé tant i a
Eivissa supòs que també- ha estat brutal la gent que ha deixat
de tenir animals i que a les seves finques tenien alfals i el
regaven potser a molts de llocs per inundació, aquest tema, que
això s’ha deixat. Això no ho he volgut calcular més, ho he
calculat a nivell de com va deixar la gent la terra del 97 al 99.
L’excedent que hi ha anual, sense comptar tampoc les plogudes
que hem tengut aquest any, sinó amb les dades que deia la
conselleria, l’excedent actual no és de 25 hectòmetres cúbics,
és de 72 hectòmetres cúbics. És així, això, i és una qüestió
matemàtica, ja no és una qüestió que un en sàpiga més que un
altre, d’aquest assumpte; amb les xifres que presenta la mateixa
conselleria de Medi Ambient i després la Conselleria
d’Agricultura que presenta de les hectàrees que s’han
abandonat, el que hi ha quan restes a aquests 72 els 25 que el
Sr. Barón diu en el seu informe, realment hi ha un excedent de
47 hectòmetres cúbics.

I qui produeix aquests hectòmetres cúbics?, els pagesos ,  i
resulta que ara els pagesos no poden arreglar un pou ni fer un
pou. Sí, el podran fer, com diu la instrucció, ho diu clarament,
la instrucció: “Igualment estaran exempts d’aquesta restricció
d’aprofitaments...”, quan diu que hi ha gent que n’estarà
exempta, quan es fa referència als aqüífers de Manacor, al de
ses Ufanes i a aquests quatre de la Serra de Tramuntana, que
això són un, dos, tres, quatre, cinc, sis aquí a Mallorca, no sé si
a Eivissa en queda cap, em pens que no, i a Menorca si en
queda cap, que em pens que tampoc no, o un, resulta que diu
que quedaran exempts de restricció els aprofitaments agrícoles
que puguin desenvolupar-se en aplicació del futur banc
agrícola d’aigua. Estaran exempts, però de moment estan
castigats, de moment no poden fer res, i clar, després parlam
dels pagesos com si parlàssim per a aquells creient de la Mare
de Déu de Lluc o per aquells no creients..., no ho sé, de Lucífer,
i resultarà que es pagesos són allà i no poden pensar en sants
ni en dimonis, i resulta que al que vol fer de pagès actualment
no ho pot demanar a la conselleria.

Què li agrairíem, Sra. Consellera? Si vostè vol continuar
passant gust amb el banc d’aigua, passi-n’hi, i que vostè el vol
posar en marxa?, posi-l’hi, tant de bo tengui èxit. No és que li
desitgi que no tengui èxit, però mentre vost è no resolgui la
instrucció interna que té firmada el Sr. Antonio Rodríguez Perea
de 21 de novembre, caparruda aquesta instrucció, perquè deien
que no importava publicar el Pla hidrològic, l’ha publicat, la
conselleria, no ha quedat més remei, que l’ha hagut de publicar,
però clar, quan ho vàrem dir aquí dins se’n varen riure de

nosaltres i ara l’han hagut de publicar. Arregli allò de la
instrucció interna i si vol passar gust amb el banc d’aigua,
passi-n’hi, no ens faci cas a nosaltres, faci cas a les
associacions agràries.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Per contestar globalment totes les
p reguntes i observacions formulades pels diferents grups
intervé ara la consellera de Medi Ambient, Sra. Rosselló. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. President. Senyors diputats, senyores
diputades, en primer lloc vull agrair les seves paraules i
aportacions a una proposta que, com he dit al principi, crec que
és una proposta que pot intentar cercar solucions a un
problema que no existeix d’ara, sinó de fa molts d’anys a les
nostres illes, que és una sobre-explotació dels nostres aqüífers.

Dit això a mi m’agradaria dir, en general, que jo veig que hi
ha acords, almanco hi ha una postura comuna en determinades
identificacions del problema que existeix. En primer lloc jo crec
que tots els grups parlamentaris, uns ho han dit més
emfàticament que altres, però en general el que sí hi ha
clarament és que es té plena consciència que els aqüífers de les
Illes Balears estan majoritàriament sobre-explotats, estan amb
problemes, a més, d’una vertadera salinització, malgrat no
s’hagi dit amb aquestes paraules, i per tant en aquesta qüestió
és evident que s’han de dur endavant actuacions perquè això
no vagi cada vegada agreujant-se, la qual cosa pot produir
problemes fins i tot més important dels que patim en aquest
moment. En això jo crec que tots hi podríem estar d’acord.

En segon lloc, en el que crec que també tots els grups
parlamentaris estaríem d’acord és que ningú no vol en absolut
que el fet de poder recuperar aquests aqüífers, que pens que
tots hi estam d’acord, i crec que fins i tot alguns haguessin
pogut fer coses per intentar recuperar-los i no ho varen fer,
però bé, posem el cas que tots estam d’acord en què hem de
recuperar aquests aqüífers, que aquesta recuperació dels
aqüífers ha de ser compatible amb una activitat agrícola i que
per tant ningú no vol que l’activitat agrícola pugui
desaparèixer, que seria un extrem, o pugui tenir una repercussió
important sobre aquesta activitat el fet que mancàs aigua, etc.

Per tant, crec que hi ha punts en què estam tots d’acord, i
per tant davant la identificació d’un problema el que s’ha de fer
no és tenir, diríem, idees per tenir idees, sinó que allò que es
tracta de fer és, d’una manera responsable, com ha de fer una
administració pública, cercar solucions de diferents maneres,
que evidentment aquí hi pot haver diferència respecte del que
faria cada un, però evidentment la Conselleria de Medi Ambient
del Govern el que ha fet és cercar solucions, solucions que
algunes poden ser més a curt termini, altres més a mig termini,
a un problema que existeix, a un problema, a més, que fa molts
d’anys que persisteix, i un problema que a més ja se sap des de
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fa anys, com per exemple des del 95, que si no es feien
actuacions ràpidament la veritat és que cada vegada estaria
pitjor. 

Per tant això és del que hem de parlar. Vegem quines són les
solucions, com dic, a aquesta situació greu dels nostres
aqüífers i, per tant, per intentar recuperar-los sense fer malbé
l’activitat agrària. Si en això estam d’acord, el banc d’aigua és
una proposta; és una proposta que evidentment hi pot haver
algun grup parlamentari al qual no pot semblar una proposta
idònia; jo crec que hi ha tot el dret del món que es consideri
que n’hi podria haver d’altres. En aquest sentit jo crec que com
a consellera he vengut a aquest parlament a explicar una
proposta; n’hi ha més, evidentment, moltes altres que es
podrien parlar per intentar compatibilitzar, com dic i torn a
repetir, la recuperació dels nostres aqüífers amb una activitat
agrària, i ramadera, evidentment, adequada, que són reutilització
d’aigües depurades, el tipus de cultius que s’han d’utilitzar de
cara a aquestes illes nostres..., per exemple, és una gran notícia
que s’hagin anat abandonant cultius d’alfals per passar a altres,
i en canvi ara s’estan fent cultius de blat de moro que tenen una
intensitat d’aigua molt elevada però, en fi, no entrarem en
aquesta qüestió perquè crec que s’han de cercar distintes
mesures perquè el que no es pot fer és, evidentment, només
cercar-ne una tota sola.

Per tant, a partir d’aquesta responsabilitat que té
l’administració, en aquest cas, ambiental i hídrica, el banc
d’aigua és una proposta perquè nosaltres tenim molt clar que
no es pot actuar dient que no farem res, com per exemple ha dit
el Sr. Font; si nosaltres deim que això no es pot continuar fent
perquè és insostenible, no es pot continuar traient dels
aqüífers, sobre-explotant els aqüífers perquè pot tenir uns
efectes molt pitjors i nosaltres tenim la responsabilitat ara,
perquè governam i perquè a més creim que això sí que és un
problema, per intentar no permetre que això continuï, i a més
hem de cercar solucions a una situació perquè no hi hagi un
sector que pugui quedar de qualque manera, com dic, en una
situació que realment li sigui difícil, i per això ho duim aquí, i
intentam fer-hi feina d’una manera el més acurada possible
perquè el banc d’aigua agrari pugui ser, com dic, una de les
solucions i no evidentment l’única.

Jo crec que aquest banc d’aigua agrari és millorable. A
posta nosaltres l’hem sotmès..., i jo en aquest sentit voldria,
contestant al portaveu del Grup Parlamentari Popular, que si he
dit que ja havia passat m’he equivocat, vull dir que jo, si
m’equivoc, m’equivoc, no ha passat. Jo he dit que aquest
decret havia estat consultat amb la Conselleria d’Agricultura i
Pesca i amb alguna organització agrària, que jo no hi he estat
directament, però s’havia comentat en alguns aspectes
concrets, però que ara passarà, a partir que, evidentment, com
sabeu un decret..., està pràcticament a punt, anirà a audiència
dels interessats i passarà tot el procés que jo he llegit de tota
una sèrie d’alAlegacions, etc., etc., i allà serà on evidentment hi
haurà totes i cada una de les reunions que facin falta per
millorar aquesta proposta. Per tant vull remarcar molt clarament
que és una proposta, que no vol dir que ningú..., o que es
consideri que és la idònia, però que és sobre ella que vull
parlar.

Dits aquests aspectes genèrics que crec que és un poquet
important posar-los damunt la taula, perquè jo no faig
demagògia i esper que ningú més, perquè identificam els
problemes clarament quins són i perquè intentam cercar
solucions i perquè no cercam fer flors de res, sinó el que és,
com dic, la nostra feina, que és cercar solucions a un problema
que no hem generat nosaltres, a més, que fa molts d’anys que
existeix, ja aniria a contestar, a intentar contestar cada un dels
aspectes que m’han plantejat els distints grups parlamentaris.

Respecte a la proposta del PSM, he de dir que, respecte al
volum d’aigua, o el que m’ha demanat el portaveu, he de dir
que tampoc no duc unes dades absolutament estrictes en
aquest moment perquè no era així, no pensava..., o no les tenc
ara aquí, però el cert és que en aquest moment el consum real
que jo puc dir o les dades que tenc són de 100 hectòmetres
cúbics; els drets administratius són de 24..., de 24.000 hectàrees
i són 160 hectòmetres cúbics. Aquests serien els drets
administratius de les aigües que s’han pogut, o els drets que es
tenen cedits. El que passa és que a la conselleria -evidentment
és un fet- no hi ha separades les aigües privades de les
concessions que s’han donat. En aquest moment
l’administració d’aquestes illes hem rebut una administració en
què no hi havia un seguiment i una informatització dels
aspectes fonamentals per conèixer exactament com estava tota
aquesta situació. Nosaltres ens hem trobat amb una situació, i
així ho vull remarcar, que fa difícil poder tenir una separació i
poder saber exactament què aniria a una part privada o a una
concessió.

El que sí li puc contestar és que en aquest moment, i tal com
vostè sap després de la Llei d’aigües, els pous que estaven fets
previs a la Llei d’aigües són pous privats, amb la qual cosa no
se’ls pot, en aquest cas, retirar determinades concessions.
També és cert que ho es donen més concessions; en tot cas el
que s’ha donat des de la conselleria, i per tant des de la
Direcció General de Recursos Hídrics, és reordenació
d’aquestes extraccions, però mai més volum i més concessions
per augmentar el volum d’aigua extreta. I per altra banda en
aquest moment, els usos, segurament hi ha hagut, diríem, una
diferència d’usos de les dades que hi pugui haver des del 96.
De fet hi ha hagut algunes d’aquestes aigües, o d’aquests drets
administratius, que s’han pogut derivar a altres aspectes que
no siguin exclusivament qüestions agrícoles. D’aquí que per
part de la conselleria, entre altres coses, feim d’una manera el
més exhaustiva possible, tot i tenir vertaderes dificultats,
intentar cada vegada poder dur un seguiment molt més estricte
i saber com s’està utilitzant i com s’està usant aquesta aigua
que en un moment donat s’hi va donar un dret administratiu.
Per tant és una feina que evidentment és àrdua, i si qualcú
coneix el que significa això supòs que ho sap, i per tant la
conselleria no ha acabat aquesta feina però sí que l’està duent
a terme amb la màxima diligència possible.

Dit això, això no lleva, tot aquest tipus d’informació que
hem de tenir, no poder dur endavant det erminades propostes,
com per exemple un banc d’aigua agrària i, per tant, que s’hagi
de tenir un major coneixement de la situació en què es troba en
aquests moments.
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Respecte al que ha comentat el Partit Socialista, si he pogut
agafar tots els apunts o tots els aspectes que ha comentat,
quan el parla de títol de precari jo diria que bàsicament, per
entendre’ns..., és a dir, i un poc contestant el seu plantejament
global, aquest intercanvi d’aigua no es planteja d’un intercanvi
físic, és a dir, no és un intercanvi a través d’una canonada,
perquè això evidentment suposaria fer una xarxa absolutament
extensa i gairebé impossible o inviable de cara fins i tot a allò
econòmic i de cara a molts altres aspectes com fins i tot el
mediambiental i el de vigilància i seguiment. Es parla des d’un
punt de vista de dret administratiu, és a dir, la Llei d’aigües...,
evidentment sempre hi pot haver aquest apunt que ja s’ha dit
abans que la societat és d’una determinada manera. A la
societat hi ha molta gent diferent, a la societat hi ha gent que
vol fer les coses bé i altres que volen fer les coses sense seguir
la legislació i la normativa que existeix, però el cert és que
segons la llei existent en aquest moment, la Llei d’aigües, diu
clarament que es pot donar per un temps un dret administratiu
sobre una cessió d’un volum determinat d’aigua. Quan han
passat tres anys sense utilitzar-lo, i aquí evidentment s’ha
d’incrementar la vigilància, ningú diu que no, per part
d’Agricultura per saber que realment s’utilitza o se’n fa un ús
pel qual s’ha donat permís per a aquella aigua, i la Conselleria
de Medi Ambient en l’aspecte hídric també ha de fer un
seguiment i una vigilància que ha de millorar, som plenament
conscients d’això, i jo com a consellera evidentment és un tema
que crec que s’ha de fer, idò se li lleva aquest dret, perd aquest
dret. 

Llavors estam parlant de drets; per tant l’únic que es fa no
és un intercanvi, com dic, físic, sinó que és un intercanvi de
drets, que hi hagi una persona, ja he dit, persona física que té
uns drets determinats que no utilitza per la raó que sigui, en
aquest cas i per posar un exemple, tengui una determinada
activitat agrícola, ics, jo no ho puc dir ara però un terreny que
després deixa de ser productiu o no vol continuar produint i no
necessita aquella aigua. Teòricament, ja sé que és teòricament,
però nosaltres ho hem de defensar, evidentment després hi ha
d’haver una vigilància i un seguiment, idò s’hauria de dir a
aquest senyor que ja perd el seu dret a l’aigua. Bé, idò aquest
senyor per ventura no l’utilitza però pot cedir al banc el dret, i
el banc, aquest banc que té l’administració, és a dir, que
l’administració permet que una altra persona, en aquest cas un
agricultor, que per exemple vol sembrar vinya jove, que com
saben vostès molt bé una vinya jove necessita aigua en els
seus primers anys, després ja no, no en necessita tan
intensament perquè tots sabem que una vinya després passa
a ser de secà, almanco jo som del Pla i això ho sé, llavors en
aquest sentit aquesta aigua el que es fa..., -sí, perquè no tots
som de ciutat-, el fet és que durant aquests anys es pot cedir
aquesta aigua, aquest dret, durant una sèrie d’anys a una
persona, a un agricultor que no pot, que no té sistema o no pot
fer un pou a causa, evidentment, a tota una sèrie de premisses
que ja he dit abans. Llavors, què pot fer aquesta persona?
Aquesta persona pot fer un pou. No és que faci una canonada
que l’hi dugui allà, sinó que el que fa és que pot fer una
extracció del determinat cabal que se li doni, per tant d’una
determinada quantitat per fer-ne un ús durant aquest temps.
Evidentment això suposa que aquesta cessió de dret se li dóna

durant un temps i després la perd, i per tant..., la perd si
evidentment l’altre el vol recuperar. 

Per tant jo crec que en aquest sentit el tema no es tracta ni
de fer xarxes ni de fer canonades, ni molt manco. Evidentment,
i amb això vull tornar a reiterar que és necessari absolutament
un seguiment, un control de cada lloc on es demana aquest
intercanvi i en aquest sentit és evident que nosaltres, si
continuam governant, tenim claríssim que això hauria de
millorar-se per poder-ho dur a terme. Així i tot creim que la gent
no és tan perversa i que per tant aquesta activitat es pot dur a
terme.

En segon lloc, i respecte al que vostè em plantejava, quan
ha de fer una infraestructura determinada el beneficiari va a
càrrec seu. Quan es diu a títol de precari vol dir que el banc no
cobra l’aigua, el banc la cedeix, cedeix uns drets sobre aquella
aigua. Ara, si s’ha de fer una determinada actuació, llavors
aquesta infraestructura va a càrrec de la persona en aquest cas
que dugui a terme aquesta activitat. Per tant això crec que està
prou clar.

L’altra qüestió que ha plantejat respecte al fet que tota la
conca sigui una illa, és a dir, que sigui cada illa, evidentment és
evident que no es pot passar l’aigua d’una illa a una altra, això
és una qüestió evidentíssima, i per tant el que es fa és tota l’illa,
però el que està clar i jo vull ressaltar és que allò prioritari o el
més important seria dinis la unitat hidrogeològica. Ara bé, si
dins aquestes unitats hidrogeològiques, pel que sigui, hi pot
haver una altra unitat diferenciada es pot donar el cas que es
pugui fer una cessió en el cas que sigui possible. Per ventura
no és possible perquè és una unitat que està en una situació,
diríem, en què no es pot extreure més aigua, i per tant no se li
donaria, en aquest cas no se li podria cedir d’aquí, però n’hi
podria haver una altra, per exemple per ventura de Felanitx o
d’una altra zona que sí que podria cedir i que, per tant, hi podria
haver un intercanvi entre unitats diferenciades, i per tant es
posa que la unitat seria tota l’illa i, per tant, com a conca. Però
evidentment ,  major i tà r iament ,  és  ent re  uni ta ts
hidrogeològiques, les mateixes unitats, però s’han donat
aquestes distintes possibilitats.

Què s’ha de fer? Això és el que s’estableix en el decret i
vostès podran veure quan ho tenguin a exposició pública,
perquè jo els ho faré a més arribar a tots i a cada un de vostès,
que queda clarament reflectit que hi haurà d’haver un control,
com he dit i he explicat, per part de la Conselleria de Medi
Ambient i per part de la Conselleria d’Agricultura. Per tant,
quan es vagi al banc a cedir, sobretot a demanar aigua, llavors
s’haurà de dir què és el que es vol sembrar, si està permès per
Agricultura o no, això què necessitat de cabal..., és a dir, es farà
un seguiment rigorós i seriós. 

Jo crec que en aquesta comunitat autònoma fa falta fer
seguiments responsables, seriosos, on la gent realment cregui
que l’administració serveix per als interessos colAlectius i no
serveix per a interessos només particulars de segons qui. Crec
que nosaltres hem de donar precisament aquest exemple i la
conselleria pretén mitjançant aquest banc d’aigua no caure en
pensar que tothom s’aprofitarà d’una situació, sinó precisament
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tot el contrari, pensar que és una manera de regular de manera
objectiva, de manera solidària i d’una manera intentant que
sigui el més efectiva possible d’un tema que és tan seriós i que
tots hi estam d’acord que els nostres aqüífers no poden seguir
sent sobre-explotats com s’està fent fins ara.

Per tant, jo crec que això és una proposta que pot semblar,
com dic, bé o malament, es pot millorar molt, però és una
proposta que intenta clarament no ser senzillament una flor sinó
una proposta concreta, clara, concreta i allà on es diu com es
pot dur a terme un intercanvi d’aigua de manera solidària,
sobretot entre aquesta activitat agrària que a tots ens preocupa,
no només a un parell, a tots ens preocupa que l’agricultura
pugui seguir no només subsistint sinó que sigui una activitat
que tengui futur en aquestes Illes i precisament per això feim i
proposam aquest banc d’aigua. Per tant, no sé si he contestat
a totes les preguntes que m’ha plantejat el Partit Socialista.

I ara ja entrant a allò que han estat els suggeriments del
Partit Popular. Evidentment jo no entraré en determinades
perquè evidentment no cal. Per tant, jo només li diré molt
breument i ràpidament que amb molts de temes estam d’acord,
ja li ho he dit al principi que la identificació del problema pareix
que és, però hi ha una diferència important, jo sí crec en la
societat de Mallorca i de les Illes Balears i crec per tant, que a
la gent si li expliquen les coses clarament, si veuen que
l’Administració intenta resoldre els problemes de manera
objectiva i en benefici màxim per a la colAlectivitat començaran
a creure que aquestes propostes són factibles i per tant,
deixarem de pensar que tanmateix els mallorquins sempre van
a cercar alguna punyeteria per botar-se la llei.

En segon lloc crec que no hi ha hagut cap silenci respecte
el tema del banc d’aigua. Jo he de dir al portaveu del Grup
Parlamentari Popular que precisament el banc d’aigua ha estat
un plantejament, jo crec que fa més d’un any, no ho record molt
bé quan vàrem començar a parlar del banc d’aigua Sr. Jaume
Font, però no vàrem parlar d’una manera pública perquè primer
ho havíem d’anar treballant i evidentment jo crec que avui he
fet crec un acte com a consellera de Medi Ambient i abans
d’anar a audiències amb els interessats, etcètera, ha estat als
grups parlamentaris, quan un decret ja està elaborat i per tant,
inicialment elaborat i en aquest sentit poder-lo plantejar d’una
manera clara i concreta i no anar precisament a parlar de
virtualitats. Jo crec que tot s’ha fet així com calia, almanco en el
meu parer i crec que en aquest sentit l’actuació ha estat si més
no correcte.

Després ja entrant en aspectes que per ventura no he
contestat, perquè algunes ja han estat plantejades igualment
com el Grup Socialista. Dir-li que el tema de la sobre-explotació
dels aqüífers, com vostè sap molt bé perquè és un tema que
coneix i a més vostè ha tengut responsabilitats de Govern i sap
perfectament..., a més com a batle coneix molt bé la situació del
tema de l’aigua, sobretot de la zona, també sabrà perfectament
que allò que ha fet la Conselleria de Medi Ambient ha estat
aplicar la llei. Per una banda la Llei d’aigües, que és una qüestió
com sap legislativa a nivell estatal i el Pla hidrològic de les Illes
Balears, que a més no cal recordar tota la història del Pla
hidrològic que va ser aprovat pel Parlament amb una ampla

unanimitat i que va ser plantejat i fet per l’anterior Govern del
Partit Popular i que a més va ser aprovat pel Govern espanyol
actual del Partit Popular. És a dir, les lleis es fan per aplicar-les
i a partir d’aquí allò que es va detectar clarament és que hi havia
un problema que, com he dit al principi, tots detectam i per tant,
l’administració havia d’intentar que no s’agreugés més. Ara bé,
érem molt conscients que allò que no podíem fer era dir això no
es fa, hem de cercar solucions a un problema, ja li ho he dit al
principi i li torn a repetir. Per tant, nosaltres no som de no, sinó
no però sí, és a dir anem a veure de quina manera ho podem fer
compatible. D’aquí va sortir aquesta proposta com dic, aquest
plantejament de fer el banc d’aigua agrícola.

Per tant, li vull dir que les unitats classificades quan es fan,
o es diu que són classificades, és perquè aquests aqüífers es
troben en un perill determinat i per tant, s’han de cercar
mesures per no continuar fent-los malbé. Jo li he de recordar,
ara no tenc les dades tampoc aquí i em sap greu perquè es veu
que no he agafat totes les dades, però crec i sinó és així el Sr.
Barón em corregirà, aquests darrers tres anys s’han donat més
llicències de pous que mai, és a dir, s’ha doblat la demanda de
pous respecte a allò que havien estat els anys anteriors. És a
dir, la quantitat de pous que s’han fet aquests darrers anys
realment han estat unes dades realment espectaculars. Llavors
davant aquesta situació calia i cal, jo crec que està d’acord amb
mi Sr. Font, que no es pot continuar sobre-explotant els
aqüífers d’aquesta manera i s’ha de cercar, com dic, una
racionalitat. Per tant, una vegada vist que aquestes unitats eren
classificades, llavors a aquestes unitats no es poden seguir fent
més extraccions. Això està absolutament emparat per l’actual
llei, pel Pla hidrològic actual i no hi ha cap altra tipus qüestió
que mogui a la conselleria per fer aquesta clara actuació
respecte a no poder continuar fet pous. Ara bé, això com dic
intenta cercar a veure de quina manera podem trobar una
solució a aquest problema, sobretot per l’activitat agrícola.

Ja he explicat que la ubicació, crec que ja ho he explicat
quan contestava al Partit Socialista, no cal que sigui la mateixa
unitat, unitat hidrogeològica, que es faci l’intercanvi de l’aigua,
pot ser amb una altra unitat, ara bé aquesta unitat ha de poder
tenir possibilitats evidentment de poder donar aigua perquè
sinó és evident que no es podrà fer el pou. Respecte a no
contemplar aspectes de ramaderia, com ha dit, jo crec que és un
tema que no sé fins a quin punt s’ha plantejat o no s’ha
plantejat, jo crec que són suggeriments que es poden plantejar
en el cas de ser possible, jo crec que ara hi ha un marge de
temps i vull ho tornar a explicar. Efectivament és un marge
relativament llarg, com li he dit, però relativament llarg que si ho
miram en els 30 anys de sobre-explotació, francament jo crec
que convendrà el Sr. Jaume Font que allò que s’ha fet en tres
anys d’intentar fer un major control del tema dels pous, que
realment és difícil com vostè sap perfectament, intentar cercar
solucions d’aquest tipus, intentar crear un banc d’aigua
agrícola i això fer-ho en tres anys després de molts d’anys de
pràcticament fer molt poca, per no dir pràcticament res, jo crec
que no pot dir que el temps és curt, a mi m’agradaria demà
mateix aprovar aquest decret, però les pròpies normes i les
pròpies lleis regulades pel Govern fan que hagi de tenir a més
un tràmit d’audiència pública, que és molt important, perquè ara
tothom podrà dir que és allò que pensa sobre això i podrà fer
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les alAlegacions pertinents i evidentment des de la conselleria
les estudiarem.

Jo ara per ventura m’he deixat molts d’aspectes que no he
contestat, però en tot cas com que hi ha una segona
intervenció intentaré respondre a totes les qüestions que en
aquest moment no he pogut dir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica i per un temps
màxim de 5 minuts té la paraula el diputat Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera.
Evidentment coincidim en què veim l’objectiu molt clar, que és
aquest de protegir els aqüífers i en el mateix temps no malmetre
el sector primari i que l’instrument que avui es planteja és
positiu. A nosaltres ens tranquil Alitza i estam contents de
coincidir també amb la consellera, que no ho vegi com una
panacea perquè difícilment ho pot ser, és a dir, és un instrument
positiu dins aquesta línia, però probablement com a mínim no
sabem si ha de ser l’únic. El més important és garantir
l’objectiu, tal com s’ha exposat i allò que hem d’aclarir és si
bastarà. 

Un dels elements que li demanava i veig que no ho ha
pogut aportar és si han fet cap mena de previsió, tenint en
compte quina era la demanda que han tengut o les denegacions
que han donat, sobre les necessitats que tenen en aquest
moment d’atendre aigües d’usos agraris i que no estan
satisfent i per altra banda, quina és la previsió que hi pot haver,
quina és la seva hipòtesi de treball sobre el volum d’aigua que
es pot moure a través d’aquest banc. Aleshores sempre això és
complicat, però quan un posa en marxa una mesura ha de tenir
una certa intuïció, com a mínim una previsió de per on aniran
els tirs per a després poder contrastar per saber realment quina
ha estat la seva rellevància real.

Sobre d’on es podrà extreure l’aigua, jo li demanaria una
clarificació arrel d’allò que s’ha apuntat. Sembla ser que és
d’allà on s’adquirirà l’aigua que s’ha de poder extreure, per allò
que jo he entès en aquest moment hi ha unes zones de les
quals no es pot extreure aigua, vostè està dient, si no ho he
entès malament, que evidentment per poder fer un pou nou s’ha
de poder treure. Per tant, jo entenc i m’agradaria saber si és això
que està dient, perquè clar això restringeix molt l’abast territorial
del banc en aquest moment i és que allà on s’adquirirà l’aigua
s’ha de poder extreure el pou, perquè clar és allà on cedeix com
que en realitat el compromís és de no utilitzar-la, si n’hi ha o si
no n’hi ha, és important relativament perquè no la traurem d’allà
on es cedeix sinó d’allà on s’adquireix. En qualsevol cas, no sé
si de les dues bandes o d’on és que sí que s’ha de poder fer el
pou, perquè clar si hi ha d’haver aigua allà on es cedeix i aigua
allà on s’adquireix amb la quantitat de terreny afectat de
moratòria de llicències, realment el marge de maniobra..., d’allò

que diu vostè haver-hi aigua, la instrucció famosa o si és una
altra cosa haver-hi aigua. En tot cas què és haver-hi aigua?

Quant a la resta de propostes, evidentment no podem entrar
en tots els punts, nosaltres lamentam que encara no hi hagi
tanta informació i reconeixem la posició d’allà on sortien era
realment nefasta, confiem que SARICA, que no sabem en
aquests moments on es troba, però aquelles panacees
d’informació que s’havien de tenir siguin realment
implementades, el registre indiscutiblement ha de donar
moltíssima informació que s’haurà de estudiar i que s’haurà de
tenir i indiscutiblement hi ha molts d’altres elements, amb 160
hectòmetres cúbics com s’apunta realment tenim un gran banc.
I nosaltres volem que el banc sigui aquest, el banc públic, és a
dir, des del moment que tenim l’aigua pública, és aquí on la
gestió d’aquesta aigua més que pretendre, que és un element
interessant però probablement anecdòtic del sistema, les
sessions internes, relativament voluntàries, parlam de privades
i parlam de cessions que poden caducar si algú les vigila. Aquí
vostè ha apuntat, ja s’ha comentat i vostè reconeixia una mica,
algú ha dit paraules molt greus avui en aquesta comissió de
l’extracció de nous pous, extraccions per damunt del permès,
extraccions amb usos de no permesos, moltes vegades això fins
i tot a un altre temps animats per la pròpia administració,
recordam aquella operació d’aigües agràries per dur a Palma,
hectòmetres cúbics, no eren quantitats gens menyspreables i
allà on s’animava al canvi d’ús d’una manera que no sabíem qui
en treia el profit, cap problema, no recomanaven pensar quan es
volia aclarir qui hi havia darrera un tema. 

Pensam també que el tema de la disciplina és fonamental, jo
crec que l’ús (...) no ha de ser agricultura, està apuntat una cosa
que no he entès, que agricultura haurà de mirar si s’està
utilitzant l’aigua. Jo crec que en l’ús de l’aigua ha de ser
l’autoritat hidràulica la que ha de mirar si s’està utilitzant l’ús
per allò que sigui, no l’autoritat agrària, si no ho he entès
malament, però ha dit primer ho mirarà un i després ho mirarà
l’altre, jo entenc que ha de ser l’autoritat hidràulica la que ho ha
de mirar i per ventura tampoc no hauríem de descartar les
declaracions formals de sobre-explotació en aquells casos que
realment sigui així i aleshores tots ens sentirem més segurs en
el terreny que trepitgem.

En qualsevol cas, apuntar-los només que confiam que
aquesta garantia pública que l’aigua per al sector primari estigui
en tot moment garantida, perdonin la redundància, que aquest
és un instrument més, un instrument que nosaltres li donam un
suport, però el més important és allò que vostè apuntava al
principi, l’objectiu no sobre-explotar i garantir i donar totes les
avantatges i totes les possibilitats al sector primari.

I una darrera..., abusant de la presidència, però respecte una
cosa que tampoc no m’ha quedat clar i és respecte de les aigües
privades i el seu ús. He entès, per saber si realment vostè m’ha
contestat això, que vostès no qüestionen els usos de les aigües
privades. És a dir, les aigües privades donades que existien,
desgraciadament en opinió del nostre grup, realment no han
quedat circumscrites als usos que hi havia abans de la (...) de
les aigües a 1 de gener del 86. M’agradaria saber si això és així
o no, si vostès permeten que les aigües privades permeten que
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les aigües privades s’utilitzin amb els usos que es vulguin,
evidentment confio que es faci amb la quantitat que es tenia el
85, dubt de tenir les mesures per saber quina era, m’agradaria
molt perquè realment el que no es pot permetre és que algú
pensi que té més aigües privades de les que realment té i les
que realment té són les que explotava dia 31 de desembre de
l’any 85.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de contrarèplica intervé la
consellera per contestar al Sr. Alorda. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Precisament per poder contestar més clarament les qüestions
que ha plantejat i intentaré ser més concisa i més clara sobre les
qüestions que no han quedat prou aclarides.

En primer lloc dir, que la conca d’intercanvi és tota l’illa, ho
he dit clarament, el que passa és que he afinat una mica més
quan he parlat de les unitats hidrogeològiques que d’alguna
manera eren aquelles on es podia realitzar més fàcilment
l’intercanvi, però també hi havia la possibilitat de fer-ho amb
unitats diferents. Què passa? Aquí parlam bàsicament de dret,
això què vol dir? Que hi pot haver unitats que estiguin
classificades, és a dir que no s’hi pot treure aigua, però això no
significa que agricultors, per donar-li una paraula no repetiré
qui són els que podien demanar aigua i els qui poden cedir
aigua, idò precisament puguin cedir aquests drets. Per tant, jo
puc ser una pagesa que tenc uns drets sobre una determinada
aigua, dins una unitat que no puc treure aigua, però jo no en
trec per la qüestió que sigui, per tant, cedeix aquests drets a un
altre que pot ser d’aquesta unitat, que teòricament no es pot
treure més aigua, però en jo cedir-los es pot treure. No sé si
m’he explicat. 

Llavors és una qüestió de drets, jo ho he intentat explicar
perquè no és una qüestió d’on és l’aigua, és una qüestió de
drets d’aigua, com que l’aigua és pública, per tant, si s’aplica la
llei i no s’utilitza es perd el dret, això molta gent no ho sap, és
cert, però és així, es perd el dret. Llavors si feim que s’apliqui
cada vegada més la veritat és que hauria drets que s’haurien
perdut i que s’han perdut i això és un tema que evidentment
s’ha de fer. No sé si així ha quedat clar, però esper haver
clarificat aquest punt que pot dur a una certa confusió.

En segon lloc i respecte al balanç. Jo no sé si la primera part
quan he fet l’exposició inicial he dit que a mode de precaució el
balanç entre volums cedits i adquirits no pot superar almenys
3 hectòmetres cúbics, repartits de la manera següent: a Mallorca
2 hectòmetres cúbics, a Menorca 0,5 hectòmetres cúbics, a
Eivissa 0,5 cúbics. Llavors què passa? Vol dir que aquest banc
és com demanar una hipoteca, es mira persona per persona i es
fa tot un seguit d’avaluacions com quanta aigua necessita, quin
tipus de regadiu necessita per al cultiu que farà, etcètera i en

funció d’això es cedirà un determinat volum d’aigua que
globalment mai podrà superar, com dic per exemple en aquest
de Mallorca 2 hectòmetres cúbics. Per tant, hi pot haver un
cedent que doni dret d’aigua, per dir una quantitat 3.000 metres
cúbics i en canvi es puguin repartir entre tres o quatre perquè
en vulguin més poca. Vull dir que això és una possibilitat que
existeix però que s’haurà d’analitzar també cas per cas.

Respecte la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria
d’Agricultura. Jo també he explicat, perquè així el decret ho
recull, que el decret del banc d’aigua agrària és una proposta
inicialment de la Conselleria de Medi Ambient, però nosaltres
érem perfectament conscients que no podia ser la Conselleria
de Medi Ambient l’única que podia dur endavant un decret
d’aquestes característiques si no comptava amb la colAlaboració
de la Conselleria d’Agricultura, per una qüestió fonamental,
perquè entram dins temes agraris, de cultius, tipus de cultiu,
etcètera. I en aquest sentit la nostra intenció durant tot aquest
temps que ha durat, m’és difícil dir-ho però ja fa estona, hem
treballat, o hem intentat treballar de la millor manera que hem
pogut amb la Conselleria d’Agricultura. I concretament respecte
a això he d’apuntar que per una banda el termini mínim
d’adquisició del banc d’aigua agrari és de dos anys, en tot cas
s’ha d’adaptar al tipus de cultiu i a les necessitats hídriques
corresponents d’acord amb l’informe preceptiu de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca. Per tant, la Conselleria d’Agricultura ha
de fer un informe preceptiu sobre el tipus de cultiu que s’ha de
fer i en funció d’això s’ha de donar el tema de l’aigua.
Correspon, això ho diu el decret, a la Conselleria de Medi
Ambient la comptabilitat i registre del banc d’aigua agrària,
l’anàlisi de l’impacte de les noves extraccions o de l’estat dels
aqüífers i del seu seguiment, mentre que la Conselleria
d’Agricultura li correspon el control del compliment de les
condicions de la cessió i de l’adquisició dels drets. Això és una
mica la tasca conjunta que nosaltres hem plantejat.

I respecte la darrera qüestió de les aigües privades, jo per
ventura no m’he explicat bé i deman disculpes. Únicament he
dit que a partir de la Llei d’aigües es contemplava, supòs que
vostès ho saben perfectament, que els pous o tot allò que eren
cessions d’aigua, després de la Llei d’aigua, són públiques,
però els pous d’abans són aigües privades i aquí tenim molts
problemes referits a aquesta qüestió, però els usos no es poden
canviar si no és mitjançant una autorització. És a dir, jo no he
dit que respectés els usos de l’aigua dels pous privats, ni molt
manco, han de tenir una autorització per canvi d’ús i en aquest
cas l’ha de donar l’Administració hídrica que és a qui pertoca.
Per tant, si hi ha un canvi d’ús d’un pou privat, en primer lloc
si no demana aquesta autorització, es pot donar o no, en funció
d’allò que es consideri evidentment, llavors està incomplint la
normativa i evidentment és denunciable i s’ha de dur a terme
com es suposa el tancament del pou. Però això és una
qüestió..., jo no he dit que em semblin bé els usos, al contrari,
crec que la Conselleria de Medi Ambient ha actuat precisament
perquè hi ha alguns llocs allà on hi ha hagut pous amb privades
que han fet un canvi d’ús sense autorització, en aquest cas hem
actuat i a més ho hem denunciat mitjançant actuacions
contundents que fins ara no s’havien fet mai.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies Sra. Consellera. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el seu portaveu Sr. Font en
torn de rèplica per un temps màxim de 5 minuts. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, jo li he de dir la veritat, no la veig convençuda del
banc d’aigua i me’n vaig tranquil i content perquè és humana
i veu que hi ha entrebancs importants i no la veig convençuda,
quan una persona està convençuda es nota i quan una persona
no hi està també. Agaf les mateixes paraules que el Sr. Alorda,
representant del PSM, jo estic convençut que la inspecció de
control l’ha de fer Medi Ambient, no Agricultura, no té res a
veure. És a dir, qui dóna la concessió és el que el que ha de
tenir esment d’ella, perquè quan parlam de concessions no hem
de pensar només amb les agrícoles, hem de pensar d’altres (...)
i la inspecció de policia aquesta qui l’ha de tenir? Perquè és una
inspecció de policia i qui l’ha de tenir és Medi Ambient. Així de
clar i a més la Llei d’aigües li dóna capacitat per fer-ho, tal
vegada és qüestió de posar menys despesa immaterial i posar
més inspectors per aquest tema.

Miri, jo crec que vostè ha dit que nosaltres no tenim
consciència de la sobre-explotació, la tenim totalment. A més hi
ha una qüestió, els classificats estan sobre-explotats, o en perill
de sobre-explotació, o en perill de salinització, o en perill de
contaminació i això qui ho va dir? Va ser la proposta que va fer
el Partit Popular del Pla hidrològic la passada legislatura.
Nosaltres allò que discutim amb vostè són els que no estan
classificats, aquests ara vostè ens diu per art de màgia que hi
estan, nosaltres deim aquests no estan classificats, els que no
estan classificats ens agradaria, efectivament no serà per art de
màgia, hi ha un informe de dia 24, però jo he dit que és quasi
tocant a Déu. Per tant, vostè sap allò que el PP va fer, és a dir
aquí no han fet res, vostè té un Pla hidrològic i l’ha d’utilitzar,
però l’ha d’utilitzar amb allò que diu el Pla, perquè quan li
convé el va fer el PP no pot protestar, quan no li convé no ho
diu i si el va fer el PP va fer, va dir i vostè ho assumeix, quins
són els aqüífers sobre-explotats, quin són els aqüífers
classificats i jo i el Partit Popular respecte els aqüífers
classificats estam d’acord que no hagi ni ban d’aigua, ni
possibilitat de transferència, si creim que està en perill, està en
perill i amb el banc d’aigua es pot agafar aigua d’un que està en
perill i dur-lo a un altre que està en perill o un que no està en
perill i passar-lo a un altre. És a dir, això Sra. Consellera no
s’aguanta de cap manera.

Miri, a mi el que també em queda clar avui és que aquí es vol
llevar concessions, qui no empri una aigua durant tres anys li
lleven la concessió. Miri, a part d’allò que digui la llei, jo no
me’n toc el nas de la llei eh? Però escolti, això ho ha de saber la
societat balear, qui no faci ús d’un caudal durant tres anys li
poden llevar la concessió. En canvi la inspecció de policia
sabria, si volgués i jo li diré quines propostes li faig, el que
podria fer vostè amb aquesta inspecció sabria quin caudal surt
cada any i no hauria de passar tanta pena, dirà fa trenta anys no
es controlava, idò ara ho controlarem, fa trenta anys hi havia

moltes coses que no es feien i ara es fan i la gent de Balears ha
de saber que pot perdre una concessió si durant tres anys no
la utilitza. Jo ja me’n vaig content avui capvespre en aquest
sentit.

Després m’agradaria dir-li una cosa, vostè diu que ningú vol
que desaparegui l’activitat agrícola, jo dic que hi ha molta gent
que ho diu, poca gent que ho pensa i ha dit que s’ha de ser
responsable. Si s’ha de ser responsable i es creu en l’activitat
agrícola el que es podria fer, si vostè ho hagués volgut fer, és
aturar per a altres usos, però sap que en aquest moment no té
problema l’activitat agrícola, vostè no té noves concessions
agrícoles i si en té seran l’1%, si arriba de tot allò que li deman.
Després una altra incongruència amb aquesta aturada, els
consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, almanco aquí
jo he tenc més clar, segueixen donant llicències d’habitatges en
sòl rústic, aquesta gent no té pou, aquesta gent un camió li du
l’aigua d’un altre aqüífer, segurament sobre-explotat. És a dir,
està fet amb els peus.

Després vostè ha dit d’alguna manera que jo he dit que no
facin res. No jo he dit que no facin res, jo he dit que actuïn dins
els classificats, no actuïn dins el no classificats, però si vol dins
els no classificats i classificats posi inspecció de policia, als no
classificats doni menys caudals. Vostè té una proposta de
menys caudal, molt coincident i jo no coneixia l’informe del Sr.
Barón que li vàrem fer el mes de febrer en el seu despatx, 250
metres cúbics any, mig litre per segon, però no aturi perquè
tanmateix el Sr. Alorda que ha parlat d’acusacions, jo només he
dit els que fan forats, no, no i la repetesc per què hem de ser tan
hipòcrites? S’ha de dir, clar la veritat dins un Parlament..., l’altre
dia a mi m’acusaven si havia entrat amb un cavall dins aquest
Parlament, la veritat és la veritat, les males interpretacions són
una altra cosa, però la veritat és que aquí tothom sap el que
està passant i tothom calla i tal vegada tothom calla perquè algú
té algun amic o veïnat o familiar que està fent un pou. 

Clar el més lògic era aturar dins els classificats i no aturar
dins els no classificats i donar menys metres cúbics que els que
es donaven abans i posar una inspecció de policia i lògicament
posar comptadors i després sabrem realment l’aigua que
s’empra a l’any i no caldrà fer transvasaments d’un lloc a un
altre, ni caldrà fer por a la gent de llevar-li, perquè un senyor
durant quatre anys pot no utilitzar l’aigua. És a dir, qui coneix
els pagesos sap que hi ha pagesos que han estat 4 anys fent de
jardiner a un hotel i al cap de 4 anys han tornat a fer de
pagesos. Això és la idiosincràsia d’aquesta terra i ara resulta
que quan torni al cap de 4 anys com li tornarem a la concessió,
si resulta que qui l’ha agafada la té per ics anys, ha fet un poc
que li ha costat milions, ha posat una infraestructura de goteig
o electrovàlvules amb aspersió i resulta que al cap de 7 o 8 anys
es llevarà, no ho podrà amortitzar. Ens agrada parlar molt de
l’agricultura però la desconeixem, desconeixem els costos,
nosaltres coneixem com a diputats coneixem els costos d’allò
que cobram cada mes i allò que ens costa venir aquí, la roba
que duim damunt, la saliva que gastam i la benzina que empram,
per res més i als pagesos ningú sap que els costa. Ja acab, li dic
que nosaltres no li direm que no faci res, posi inspecció, posi
comptadors expropiï si ha d’expropiar, que això sí que vol dir,
clar que sí, no digui que l’únic que farà serà llevar la concessió.
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I una qüestió, li deman que, a part d’organitzacions agràries,
que representen prop d’un 2% dels pagesos d’aquesta terra,
xerri també amb els pagesos; la idiosincràsia d’aquesta terra no
és cooperativista, i sap això, no és ver? Tal vegada vostè
voldria que ho fos. Els pagesos, si vostè vol saber la veritat,
se’n vagi enmig de Mallorca, convoqui els pagesos de la part
forana, vagi a Eivissa i convoqui els pagesos d’Eivissa i vagi a
Menorca i convoqui... i els conti aquest tema; ja li he dit abans,
no escolti els del Partit Popular, escolti els pagesos, però no
escolti només les associacions agràries, no les escolti, xerri amb
aquells que tenen les coses enmig.

Vostè creu que resoldrà el problema, jo crec que el que farà
és embullar el problema. És a dir, no pot ser mai que si vostè
diu, i afirma rotundament aquí més de tres i quatre vegades
avui, que els aqüífers estan sobre-explotats que es pugui fer un
banc per dur aigua a un altre lloc. Mentre vostè no digui que a
qualque lloc no està sobre-explotat, no pot agafar aigua; amb
la qual cosa, no es preocupi del banc, faci el pla d’explotació
que també li deia el PSM, miri si qualcun es recupera; quan
tengui excedent digui faré un banc. Però no enganyem la gent,
i jo estic cansat que s’enganyi la gent des de la Conselleria de
Medi Ambient, no puc més. Respect, no, clar, me quedaré amb
això, vostè se’n riurà, però jo no en tenc cap de rialla, perquè si
vostè diu que està sobre-explotat vostè no pot crear un banc,
quan vostè tengui els plans d’explotació ho podrà fer.

I acab, m’ha dit que aquests darrers tres anys s’han donat
més concessions que mai; serà per qualque cosa, serà per a un
altre debat, si vol; però aquests tres anys les més concessions
que mai, ja que avui ens ocupa un tema agrícola, no són per a
usos agrícoles, Sra. Consellera, són per a cases, són per a
habitatges, serà per al que sigui. No, no, però és important, el
que el Partit Popular diu és que si vostè avui, demà de matí, i
l’aplaudirem i sortirem amb vostè, perquè sé que la mesura era
necessària dins els classificats, per això coincidim. Vostè té
l’oportunitat d’un gran consens, consellera, d’un gran consens,
perquè, a part dels grups que li donen suport, té un grup que li
dóna suport a vostè amb l’aplicació del Pla hidrològic i amb
aquesta suspensió en el que són els aqüífers classificats, miri
si li donam suport, els vàrem posar nosaltres; els tècnics ho
varen fer, nosaltres ho vàrem veure bé i vàrem “daixonar”.
Aprofiti aquest consens, perquè Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera necessiten dur un control en matèria d’extracció
d’aigua.

Li demanaria per favor que, jo també tal vegada hauria de
retirar paraules, que tots afluixem un poquet del que volem i
anem a posar-nos enmig, perquè podrà ser molt bo per a la gent
que agafi consciència que està sobre-explotat, i així no ens
passarà que, d’una forma amagada, tal vegada s’estan donant
més pous que els darrers tres anys. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Ja per tancar la qüestió, té la paraula la
Consellera Sra. Rosselló.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, crec que és
important aclarir un parell de coses, perquè, tal com ha dit
vostè, hi ha algunes coses que hi estam d’acord i en una no hi
estam, i és que vostè no creu que aquesta proposta de banc
d’aigua sigui un tema que sigui del seu interès i, en canvi, jo sí
que crec que és una proposta, no només una proposta, sinó
que és un fet que, precisament, va a beneficiar el que vostè ha
dit abans que és els mallorquins, els agricultors, mallorquins,
menorquins, eivissencs que, precisament, no volen utilitzar
l’aigua, per la raó que sigui, perquè se’n van a fer feina a un
hotel o per qualsevol altra cosa, no volen perdre el dret que
tenen d’utilitzar aquesta aigua i la posen en mans del banc
d’aigua, que pot, a més d’una manera solidària, possibilitar que
un altre agricultor que ho necessiti ho pot usar.

Per tant, jo crec que, precisament, el que hauria de veure no
és que jo digui o que diguem que ara llevarem les cessions, això
ho diu la llei, la llei ho diu; i de fet li he de dir que la llei, que en
molts casos, com vostè sap perfectament, tampoc no s’aplica,
i que nosaltres no hem anat ni pensam anar a ningú a començar,
excepte quan tenguem o quan es facin totes les coses com toca
fer, no s’ha llevat cap concessió una vegada que han passat
aquests tres anys o, almanco, fins que no s’hagi tengut un
coneixement clar que no s’utilitza aquesta aigua.

Però anem a veure, si el problema l’identificam clarament
que hi ha una extracció d’aigua que supera la capacitat dels
aqüífers, ara xerrant en general, que, per tant, el que s’intenta és
que se regenerin aquests aqüífers i que, a més, precisament,
aquests agricultors no perdin els drets que tenien, jo crec que
el millor és el banc d’aigua, precisament perquè un pagès, per
la raó que sigui, vol deixar de fer una activitat agrícola a la seva
terra, decideix deixar uns anys sense fer-ne, i per tant cedeix el
dret a un altre i, a més, ho fa d’una manera solidària. Jo crec que
això, precisament, ho hauríeu d’aplaudir, Sr. Font, perquè és
una bona proposta de cara a no perjudicar en aquest cas el que
és l’agricultura, o els agricultors, en aquest cas. Per tant, jo crec
que en aquest sentit haurien d’estar més prop que lluny.

En segon lloc, li he de dir que respecte de la policia
hidràulica, jo crec que, no sé si tampoc no m’he explicat bé o si
no se m’ha entès; jo no estic parlant que la Conselleria
d’Agricultura hagi de fer de policia hídrica, ni molt manco, estic
dient, concretament, en aquesta qüestió del banc d’aigua, se
recull en el decret i, a més, en colAlaboració amb la Conselleria
d’Agricultura, perquè s’ha fet amb ells, evidentment, si ells no
ho haguessin volgut, vull dir, s’ha fet en colAlaboració amb la
Conselleria d’Agricultura, no tornaré llegir el que hem posat,
però clarament es diu que cadascuna ha de tenir un paper,
senzillament un paper important, no un paper escrit. Per què?
Perquè la Conselleria d’Agricultura diu quin tipus de cultiu es
farà i per tant què és el que es necessita per a allò; no és el
mateix, com he dit, sembrar vinya, sembrar alfals o sembrar, què
li he de dir jo, idò cigrons, dependrà del tipus de cultiu i això qui
ho haurà de dir és la Conselleria d’Agricultura. Per tant, haurà
de dur, haurà de dur un seguiment d’aquesta qüestió. Jo no ho
estic extrapolant a la resta de qüestions que, com sap molt bé,
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el domini públic hidràulic això és la Conselleria de Medi
Ambient a través de la Direcció General de Recursos Hídrics i
jo no estic absolutament parlant de més que, concretament, del
tema del decret.

En tercer lloc, les no classificades, les classificades, les
sobre-explotades, vostè sap perfectament com funciona això,
ho sap perfectament. Llavors, una unitat, i a més li puc tornar
repetir, quan es diu, es va dir clarament en el Pla hidrològic de
les Illes Balears quines eren les unitats que, fins i tot les que es
preveien excedents, fins i tot es feia una previsió per al 2006, i
quins volums d’aprofitaments poden autoritzar-se a cadascuna
d’elles, això ho deia el Pla hidrològic. Però l’anàlisi que es va fer
de les concessions i de les autoritzacions que ja s’havien resolt
o estaven en tramitació, va mostrar que molts casos, i això
evidentment avalat pels tècnics, que aposta tenen aquesta feina
a fer, s’havien superat àmpliament aquest superàvit estimat, de
manera que l’estat dels aqüífers es trobaven a uns nivells molt
baixos. I per tant, d’acord amb el Pla hidrològic i d’acord amb el
Decret de mesures especials, de 21 de juny del 2000, es varen
suspendre els nous aprofitaments d’aigües subterrànies. Jo
crec que amb això queda clar què és el que avalava i per tant el
Pla hidrològic avalava totalment i absolutament aquesta
actuació perquè la situació, francament, era greu; per tant,
ningú s’ha sortit del que era el marc, que és el Pla hidrològic.

Llavors, precisament, també vàrem dir, i això ho torn repetir
aquí mateix, que faríem una revisió del Pla hidrològic que, a
més, tot i haver-se aprovat, com ja he explicat, a l’any 2001, i per
tant feia molt poc temps, consideràvem que havíem de fer una
revisió; i això ho he dit tant a vostè com a molts d’altres
diputats o persones interessades, que faríem una revisió a la
Conselleria de Medi Ambient, per tal de realment, si aquestes
unitats que s’havien posat classificades, deixaven de ser-ho, no
hi havia cap dificultat a tornar a la situació inicial. Ara bé, això
és una qüestió que s’ha de fer, com dic, una revisió i aquestes
pluges, tot i ser importants i haver millorat una mica l’estat dels
aqüífers, la veritat és que no són suficients per dir que hem
recuperat d’una manera important aquests aqüífers. Però pot
canviar evidentment el tema de classificades o no classificades,
mitjançant aquesta revisió.

També li he de dir, Sr. Font, que art de màgia res, perquè
això és una manera molt, diria jo, trista, desprestigiar la pròpia
administració pública, de la qual vostè en forma part perquè és
representant d’un ajuntament, i coneix perfectament també
l’administració autonòmica perquè vostès han governat durant
molts d’anys. Amb la qual cosa, no hi ha art de màgia, hi ha
lleis, hi ha decrets, hi ha mesures, hi ha normativa, hi ha tècnics,
hi ha estudis, hi ha planificació. I totes les decisions que s’han
pres respecte d’això ha estat en base al que li he dit: legislació,
normativa, informes tècnics, amb la qual cosa no hi ha hagut
cap altra qüestió que hagi mogut més que el bé públic de
preservar un recurs que és de tots i que l’administració hídrica
té la responsabilitat de tenir-ne cura. Per tant, això de l’art de
màgia, crec que s’ha errat.

Per una altra banda, també, li he de dir que el fet de passar
a un altre aqüífer, ja he explicat, una vegada més, i he d’acabar,
una vegada més que no es tracta de qüestions de passar l’aigua

d’una banda a l’altra, el dret sobre l’aigua, el dret sobre l’aigua
que es pugui utilitzar; i en aquest sentit jo crec que aniria en
benefici, li torn a repetir, dels pagesos, perquè aquell que
vulgui abandonar la terra durant un temps té aquesta
possibilitat de cedir-ho a un altre que ho vol fer. I a més, un,
quan ja ha utilitzat l’aigua, per ventura ja no la necessita i per
tant la pot tornar.

I ja per acabar i no estendre-me més, li voldria dir que per
preservar l’activitat agrícola aquí és una responsabilitat molt
important, però és que per preservar una activitat agrícola, igual
que qualsevol altra activitat, s’han de fer polítiques a curt, a
mig i a llarg termini, el que no es pot fer només és polítiques a
curt termini, perquè així el que feim és carregar-nos una activitat
que, desgraciadament, significa quasi bé un 1,5% del nostre
PIB. Jo crec que, precisament per aquesta responsabilitat, i
perquè, a més, hem de tenir cura que aquesta activitat agrícola
tengui futur, hem de fer coses com aquestes: hem de preservar
els nostres aqüífers i a més hem de donar la possibilitat que els
agricultors puguin tenir futur, puguin tenir aigua en condicions,
puguin tenir la que necessiten i puguin fer-ne un bon ús. Jo
crec que això és el que nosaltres hem plantejat amb el banc
d’aigua agrària i esper que, evidentment, amb el temps que ara
hi haurà d’exposició pública i d’alAlegacions, el Partit Popular
arribi a veure que és una proposta, no és l’única, n’hi pot haver
moltes més, que pretén anar en benefici dels pagesos i anar en
benefici d’una activitat agrícola que creim que és precisament
una necessitat protegir-la i, al mateix temps, també, recuperar els
nostres aqüífers.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, no ens queda
més que agrair la presència i les explicacions de la Consellera de
Medi Ambient, Sra. Rosselló, així com també de l’acompanyant,
el Sr. Barón, Cap de Servei d’Estudis i Planificació, la de tots
vostès, senyores diputades i senyors diputats. I sense més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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