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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
 
D'acord amb el que preveu l'article 163 i següents del Reglament del Parlament 
de les Illes Balears, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds 
presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI, per a ser tractada davant el Ple 
del Parlament. 
 
TÍTOL: PARALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE PROSPECCIONS 
PETROLÍFERES 
 
El passat mes de desembre eren aprovats Reials Decrets pels quals s’atorgaven 
autoritzacions per investigacions d’hidrocarburs a una sèrie d’empreses 
petrolieres. Quatre d’aquestes autoritzacions (les atorgades pels Reials Decrets 
1771/2010, 1773/2010, 1774/2010 i 1775/2010) afecten al litoral mediterrani. 
Dos d’aquests decrets atorguen concessions per al golf de València i per a una 
àrea compresa entre València, Dènia i Eivissa, amb un dels seus extrems situat 
a unes 35 milles nàutiques de la costa occidental d’Eivissa. 
 
Aquestes autoritzacions han estat concedides en virtud de la competència de 
l’Estat central en matèria d’autoritzacions d’investigacions que afecten al subsòl 
marí, però sense cap consideració cap a la posició de les comunitats autònomes 
afectades (en el cas de les concessions esmentades, València i les Illes 
Balears). Tots dos governs autonòmics ja s’hi han manifestat en contra. En el 
cas del País Valencià existeix, a més, una resolució de Les Corts contrària a 
aquestes prospeccions. 
 
Les prospeccions d’hidrocarburs a través de plataformes marines suposen una 
greu amenaça per als ecosistemes marins. El recent accident del Golf de Mèxc 
posa de manifest el risc d’accidents i el seu potencial impacte devastador. 
L’activitat ordinària de les prospeccions, a més, genera un nivell de 
contaminació inassumible per a un mar fràgil i tancat com el nostre. Les 
prospeccions petrolíferes poden tenir, a més, un greu impacte sobre sectors 
econòmics tan importants com la pesca o el turisme, principal font de riquesa 
de les Illes Balears. 
 
Resulta absolutament anacrònica la concessió d’aquestes autoritzacions en un 
moment en què la Unió Europea s’està plantejant la transició a l’era de les 
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energies netes. Els combustibles fòssils, principals responables de les emissions 
de gasos hivernacle, han de ser considerats una energia de passat.  
 
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari BLOC PER MALLORCA i PSM-
VERDS proposa el següent 
 
ACORD 
 

1. El Parlament de les Illes Balears s’oposa a les prospeccions petrolíferes 
properes al litoral de les Illes Balears i, en general, de la costa 
mediterrània, pel seu impacte ambiental inassumible, pel seu impacte 
negatiu sobre l’activitat pesquera i turística i per correspondre a un 
model energètic que cal anar superant. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l’estat a derogar els 
decrets 1771/2010, 1773/2010, 1774/2010 i 1775/2010, que 
concedeixen permisos d’investigació d’hidrocarburs en diverses àres del 
Mar Mediterrani. 

 
 
 

 
El portaveu,     El diputat, 
Gabriel Barceló i Milta   Miquel Àngel Llauger Rosselló 


