DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PER A
SOL·LICITAR Al GOVERN ESPANYOL UNA MORATÒRIA D'EFECTE IMMEDIAT A
la PRESENTACIÓ DE NOUS PROJECTES DE RECERCA, EXPLORACIÓ I
EXPLOTACIÓ D'HIDROCARBURS I ALTRES SUBSTÀNCIES MINERALS, MENTRE
ES TRAMITEN I APROVEN EL PROJECTE DE LLEI DE CANVI CLIMÀTIC I
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I LA PROPOSICIÓ DE LLEI SOBRE LA PROTECCIÓ DE
LA MAR MEDITERRÀNIA SOTA LA JURISDICCIÓ ESPANYOLA DELS DANYS
QUE PUGUI PRODUIR L'EXPLORACIÓ, LA RECERCA I L'EXPLOTACIÓ
D'HIDROCARBURS I ALTRES SUBSTÀNCIES MINERALS.

Des que es van produir les primeres evidències de l'existència de projectes de
prospeccions sísmiques que constituïen una amenaça per a la preservació del nostre
ecosistema marítim i costaner en el golf de València en 2013, s'han succeït 16
sol·licituds per a un conjunt d'actuacions destinades a constatar l'existència
d'hidrocarburs per a investigar i explorar a la recerca de gas o petroli a la regió llevantíbalear a fi d'obtenir drets d'extracció i explotació de jaciments petroliers i de gasos.

L'estiu de 2013, fruit de l'alarma generada per aquesta mena de projecte, i havent-se
donat a conèixer l'existència fins a aquest moment, d'altres projectes de
característiques similars amb idèntic objectiu, es genera la base d'un moviment de
contestació social contrari a la seva autorització, i que fins ara, no coneix precedent
quant a la mobilització ciutadana en pro de la defensa del medi ambient en l'àmbit de
les Illes Balears. El lideratge d'aquesta contestació social l'ha encapçalat Mar Blava,
una aliança intersectorial integrada per administracions públiques (entre les quals
destaquen els Consells Insulars, ajuntaments), entitats de sectors econòmics afectats
com la pesca, el turisme o el sector nàutic, organitzacions socials i ecologistes,
sindicats i institucions públiques i privades, i un important nombre de voluntaris i
voluntàries; aconseguint un resultat de fins a 8 sol·licituds d'exploració o recerca
desestimades o paralitzades en els últims 7 anys, gràcies a l'oposició generalitzada
sorgida a la regió llevantí balear pels efectes negatius previsibles sobre el conjunt dels
hàbitats marins, i en general, sobre el model socioeconòmic de tota la regió i,
especialment, de les illes Balears.

La regió llevantí balear és extremadament vulnerable al canvi climàtic, a causa del
75% per la crema de combustibles fòssils com el gas, el petroli o el carbó, amb
impactes d'elevat cost humà i econòmic. Bona mostra d'això ha estat els
esdeveniments meteorològics extrems que han assolat la regió en els últims mesos.
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la prosperitat de la regió depèn majoritàriament d'activitats lligades al
la pesca. Ambdues són activitats que es veuen afectades molt
per les activitats lligades a la recerca, exploració i extracció
i altres substàncies minerals pel perill d'abocament i accidents.

Set anys després que saltés la veu d'alarma a Balears per la possible realització
d'aquests projectes, i gràcies a l'oposició incansable d'administracions públiques,
societat i sector empresarial, vuit projectes van desistir de la continuació en la
tramitació del seu projecte o van rebre la negativa per part dels òrgans ambientals
competents. Encara així, continua havent-hi un conjunt de projectes en fase de

tramitació per a dur a terme prospeccions petrolíferes (campanyes d'adquisició sísmica
-o sondejos acústics- i sondejos exploratoris), a més de diverses sol·licituds de
permisos de recerca d'hidrocarburs davant el Ministeri de Transició Ecològica i repte
Demogràfic que poden suposar una greu amenaça per la mar balear i per la resta
d'aigües del litoral del Mediterrani espanyol.

En resposta de la creixent preocupació pels efectes del canvi climàtic i de la pèrdua de
biodiversitat, en el transcurs de les passades legislatura i a instàncies d'Aliança
Mar Blava, el Parlament de les Illes Balears, va aprovar per unanimitat en dues
ocasions una Proposició de Llei sobre la protecció de la Mar Mediterrània sota la
jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació
d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. Aquesta Proposició de Llei té com a
objecte la prohibició expressa de totes les activitats lligades a la cerca i extracció
d'hidrocarburs i altres substàncies minerals des del subsòl marí, i respon a la
necessitat de protegir permanentment el Mediterrani d'aquestes activitats. Ara mateix
aquesta proposició de Llei es troba en fase de presa en consideració en el Congrés
dels Diputats.

Addicionalment, el passat 20 de maig el Govern nacional va enviar a les Corts
generals el primer Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica que conté,
en el seu Article 8, la prohibició de les noves activitats de recerca, exploració i
explotació d'hidrocarburs en tot el territori nacional i en les aigües emparades sota la
jurisdicció espanyola. Si bé el Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica
recull les propostes del Parlament balear de prohibir les noves activitats relacionades
amb hidrocarburs, també permet que les sol·licituds de permisos de noves exploració i
explotació presentades abans de l'entrada en vigor de la Llei puguin seguir els seus
tràmits administratius i, eventualment prosperar. Segons informació del propi Miteco,
en aquests moments, hi ha 22 permisos de recerca d'hidrocarburs sol·licitats en tot
l'àmbit nacional. D'aquests 8 se situen en en la mar de la regió llevantí balear. Més
encara podrien ser presentats en els pròxims mesos per les empreses promotores que
volguessin assegurar-se que la futura prohibició no afecti els seus plans. La falta d'una
moratòria a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i explotació
d'hidrocarburs i altres substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven les dues
iniciatives legislatives esmentades, podria donar lloc a un indesitjat “efecte
anomenada” per a nous promotors que tindria efectes perjudicials per a la protecció
del Mediterrani i del clima i contraris a l'esperit tant del Projecte de Llei de Canvi
Climàtic i Transició Energètica com de la Proposició de Llei del Parlament balear sobre
la protecció de la Mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui
produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies
minerals.
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA. insta el Govern de l'Estat a:

Establir, mentre es tramiten i aproven el Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició
Energètica i la Proposició de Llei del Parlament balear sobre la protecció de la Mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la
recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals, una moratòria

d'efecte immediat a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i
explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.

Es donarà constància d'aquesta moció a: Presidència del Govern d'Espanya, Ministeri
per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO); Presidència de la Comissió
de Transició Ecològica i Repte Demogràfic del Congrés dels Diputats; Societat de
Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR); Direcció General de Sostenibilitat de la
Costa i la Mar del MITECO; Direcció General de Qualitat, Avaluació Ambiental i Medi
natural del MITECO; Presidència del Govern dels Illes Balears; Consell Insular de
Mallorca; Consell Insular de Menorca; Consell Insular d'Eivissa; Consell Insular de
Formentera; Ajuntament d’Alcudia; Ajuntament de Maó; Ajuntament d'Eivissa;
Presidència de la Generalitat de Catalunya; Ajuntament de Barcelona; Ajuntament de
Tarragona; Presidència de la Generalitat de València; Ajuntament de València;
Presidència del Govern de Múrcia; Presidència del Govern d'Andalusia; i a l'Aliança
Mar Blava.

