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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

20 de novembre del 2019

Iniciativa presentada per
Els/Les diputats/des :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Mª PILAR CARBONERO I SÁNCHEZ
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU SUPLENT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Autor/a de la iniciativa : Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : Josep FERRÀ I TERRASSA
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU SUPLENT
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Alejandro LÓPEZ I SORIA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
UNIDAS PODEMOS)
Organ de debat: COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ NO PERMANENT D'ESTUDI EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ I
GESTIÓ DELS RECURSSOS HÍDRICS.
Contingut de la iniciativa :
L’aigua és un bé escàs i base fonamental per a la vida. És un bé imprescindible per a la regulació
natural dels ecosistemes i el clima. La seva disponibilitat és espacialment vulnerable al canvi
climàtic. El canvi climàtic imposa reptes de futur en la gestió de l’aigua. Menys precipitacions en
forma de pluja i temperatures estivals altes i, per altre banda, més pluges torrencials i més riscos
d’inundació.
Les aigües han de tenir un bon estat ecològic i químic (en el cas de les aigües subterrànies també
un bon estat quantitatiu) per a protegir la salut humana, el subministrament, els ecosistemes i la
biodiversitat.
La gestió de l’aigua té moltes dimensions pels diversos usos que se li donen, però en tots ells la
gestió integral, la cooperació, la participació i l’eficàcia són la fórmula per avançar cap a un ús
més sostenible de l’aigua.
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 1 de 2

Parlament de les Illes Balears
RGE: 9183/2019 - 20/11/2019 13:11

L’enorme varietat d’activitats relacionades amb l’aigua fan que les polítiques i la legislació en la
matèria siguin d'una extremada complexitat. Per altre banda la implicació de la ciutadania es
essencial mitjançant processos de consulta pública per a identificar problemàtiques, solucions i
costos per així ser inclosos en els plans hidrològics de conques així com s'ha fet en el procés de
la recent revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears.
El Real Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol pel que s’aprova el text refós de la Llei d’aigües té
com a principis rectors de la gestió en matèria d’aigües en primer lloc la unitat de gestió,
tractament integral, economia de l’aigua, desconcentració, descentralització, coordinació, eficàcia i
participació dels usuaris. En segon lloc, el respecte a la unitat de la conca hidrogràfica dels
sistemes hidràulics i del cicle hidrològic i com a tercer punt la compatibilitat de la gestió pública de
l’aigua amb la ordenació del territori, la conservació i protecció del medi ambient i la restauració de
la natura. Atesos aquests principis i per ser la nostra, una comunitat insular, podríem dir que ens
trobam davant una singularitat respecte altres territoris pel que fa la gestió i planificació de l’aigua.
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en
el seu títol III de les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix com a
competència exclusiva, entre d’altres, les de Règim d’aigües i aprofitaments hidràulics, canals i
regadius.
Aigües minerals i termals. Ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics. Mesures
ordinàries i extraordinàries per garantir el subministrament. Participació dels usuaris.
Atès el Consell Balear de l'Aigua com a òrgan consultiu i assessor en la planificació dels recursos
hidràulics de les Illes Balears. Ateses les juntes Insulars d’Aigües i la Junta Central d'Usuaris
d'Aigües de Menorca.
Atesa la revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears, corresponent al segon cicle
2015-2021 (Reial decret 51/2019, de 8 de febrer BOE núm. 47 de 23.02.2019).
Atesa l'article 60 de la Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears aprovat pel Ple
en sessió de dia 19 de març de 2019. BOPIB núm. 190 - 11 d'abril de 2019.
Atesos aquests antecedents,
següent Proposició No de Llei

els

grups

parlamentaris

sotasignants

presenten

la

"El Parlament de les Illes Balears acorda crear i constituir una comissió d’estudi sobre l’anàlisi de
la planificació i gestió dels recursos hídrics de les Illes Balears."

Mª PILAR CARBONERO I
SÁNCHEZ
Assabentament grup,

Pablo Jesús JIMÉNEZ I
FERNÁNDEZ

Josep FERRÀ I TERRASSA

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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