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Les primeres evidències de l'existència de projectes de prospeccions sísmiques que podien
constituir una amenaça per a la preservació del nostre ecosistema marítim i costaner es produïren
l'any 2013 arran de les informacions públiques que alertaven d'un projecte d'adquisició sísmica al
Golf de València, a només trenta cinc milles d'aigües d'Eivissa i Formentera.

El projecte presentat per part de la petroliera escocesa Cairn Energy, a través de la seva filial a
Espanya, "Capricorn Spain Limited", davant el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, plantejava
un conjunt d'actuacions destinades a constatar l'existència d'hidrocarburs; que en el cas de
confirmar-se, tendria per objecte obtenir drets d'extracció i explotació de jaciments petroliers i
gasístics.
L'estiu de 2013, fruit de l'alarma generada per aquest tipus de projecte, i havent-se donat a
conèixer l'existència fins a aquell moment, d'altres projectes de característiques similars amb
idèntic objectiu, es genera la base d'un moviment de contesta social contrari a la seva
autorització, i que fins ara, no coneix precedent pel que fa a la mobilització ciutadana en pro de la
defensa del medi ambient dins l'àmbit de les Illes Balears.
El lideratge d'aquesta contestació social l'ha encapçalat Aliança Mar Blava, una aliança
intersectorial integrada per administracions públiques, Consell Insular d'Eivissa i Consell Insular
de Formentera, 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 128.000
al•legacions presentades per part de la ciutadania en contra del projecte de Cairn Energy, que
s'han de sumar a les presentades per part d'altres organitzacions i entitats públiques i privades.
Fruit d'aquest moviment, se'n constitueixen d'altres com Eivissa diu No, Balears diu No, Eivissa
Antipetrolífera, i Hands of Ibiza que juntament amb organitzacions ecologistes d'ampla trajectòria
es sumen a l'acció contrària als projectes d'adquisició sísmica i d'exploració i explotació
d'hidrocarburs pels efectes negatius previsibles sobre el conjunt dels hàbitats marins, i en general,
sobre el model socioeconòmic de les Illes Balears.
Si reparam específicament en els efectes potencials sobre la indústria turística de les Illes
Balears, hem de considerar seriosament els efectes que ocasionaria sobre la devaluació de la
nostra destinació l'amenaça de comptar amb un litoral balear envoltat de projectes d'adquisició,
exploració i explotació d'hidrocarburs, que hagués de subsistir sota l'amenaça permanent de
possibles fuites i vessaments d'hidrocarburs provocades per accidents de conseqüències
difícilment reparables.
L'Estat Espanyol ostenta la segona posició mundial en nombre d'arribada de turistes estrangers.
L'any 2014, segons dades facilitades pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, “Frontur 2014”,
es va produir l'arribada de 64,99 milions de visitants. I és un fet absolutament remarcable que el
53% del total varen escollir Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana, – en aquest ordre–,
per passar les seves vacances.
Segons aquestes fonts, el 75% dels turistes escullen Espanya per gaudir del sol i la platja, i per
tant resulta paradoxal que el mateix Ministeri encarregat de vetllar per la bona marxa de la
indústria principal de l'Estat Espanyol, i per tant la major activitat generadora de riquesa i llocs de
feina, sigui a la vegada, el responsable d'incentivar projectes que suposen una amenaça directa i
permanent per al conjunt de comunitats que més aporten, en tots els sentits, al sector serveis.
Gairebé dos anys després de que saltés la veu d'alarma a les Balears per la possible realització
d'aquests projectes, Cairn Energy finalment ha desistit de la continuació en la tramitació del seu
projecte al Golf de València. Però tot i així, hi ha un conjunt de projectes en fase de tramitació per
dur a terme prospeccions petrolieres (campanyes d'adquisició sísmica -o sondejos acústics- i
sondejos exploratoris), a més de varies sol•licituds de permisos d'investigació d'hidrocarburs
davant el Ministeri d'Indústria que poden suposar una greu amenaça pel mar balear i per la resta
d'aigües del litoral de la Meditarrània espanyola.
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.6 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 2 de 4

Parlament de les Illes Balears
RGE: 5106/2015 - 31/08/2015 09:30

En transcurs de la passada legislatura, tant el Parlament de les Illes Balears, com els Consells
Insulars i els Ajuntaments, varen aprovar, sense èxit, iniciatives i acords demanant actuacions
contundents per part del Govern de l'Estat i del Govern de les Illes Balears, en el sentit d'exigir la
paralització de les autoritzacions dels projectes de prospeccions petrolieres.

Finalment, val a dir que en l'actualitat l'argument defensat reiteradament pel Govern de l'Estat
Espanyol en defensa de l'autoabastiment i l'autoconsum de combustibles fòssils, per reduir-ne la
dependència a l'hora de comprar petroli als principals països productors és enganyosa. A més,
contravé obertament l'estratègia comunitària en matèria de lluita contra el canvi climàtic i
d'incentivació de la producció d'energies netes i renovables.
Per aquest motiu el grup parlamentari MIXT proposa la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a aprovar una llei específica per a
declarar la Zona Econòmica Exclusiva de la Mediterrània estatal, com a Zona Lliure de
Prospeccions i d'Activitats d'Extracció i Explotació d'Hidrocarburs.
2. La present llei haurà de preveure:
a) establir, mentre es tramita i aprova la llei, una moratòria d'efecte immediat a la presentació de
nous projectes d'investigació, exploració i explotació d'hidrocarburs.
b) instar a que de forma immediata:
b.1) es revoquin els permisos d'investigació d'hidrocarburs ja concedits en aigües de la Zona
Econòmica Exclusiva de la Mediterrània estatal
b.2) decretar la finalització dels expedientes de permisos d'investigació d'hidrocarburs en
tramitació en aigües de la Zona Econòmica Exclusiva de la Mediterrània estatal
b.3) decretar la prohibició dels projectes d'exploració d'hidrocarburs que es troben en fase de
tramitació.
c) en els casos dels permisos d'explotació d'hidrocarburs ja concedits, com n'és el cas de l'àrea
denominada Casablanca, vora costes de Tarragona, s'establirà l'obligació de segellat dels pous i
desmuntatge de les plataformes en el moment de l'esgotament del seu cicle productiu.
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