
  
MOCIÓ DE SOL·LICITUD D'EXECUCIÓ DE LES MESURES DE COMPENSACIÓ DE LES PEDRERES DE
PORRERES AL NOSTRE MUNICIPI

Porreres, 19 de setembre de 2018

Els diferents grups municipals a l'Ajuntament de Porreres, mitjançant els seus portaveus (El Pi-Francisca Mora; PP-
Mateu Sunyer; MES-Joan Barceló i PSIB-PSOE- Miquel Àngel Veny) presentem per a sotmetre a la propera sessió
plenària la següent proposta de resolució

Exposició de Motius

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138, de 9 d'octubre de 2014, es publica la Llei 10/2014, d'1 d'octubre,
d'ordenació minera de les Illes Balears, amb la pretensió de donar resposta a una necessitat evident a les Illes Balears,
que és la regulació integral, moderna i eficaç del sector miner balear i, alhora, la conciliació d'un bé jurídic fonamental i
digne de protecció, com és el medi ambient, amb un altre, no menys digne de protecció, com és el desenvolupament
econòmic, la creació de riquesa i l'ocupació.

En la seva disposició transitòria primera es desenvolupa el procediment per a actualitzar i regularitzar els drets miners,
establint-se el termini d'un any, a explicar des de l'endemà al de la publicació d'aquesta llei en el BOIB, perquè els
titulars de les explotacions amb expedients en què hi hagi discrepàncies entre l'autorització o la concessió minera i els
drets miners inclosos en l'explotació realment executada, presenten la sol·licitud corresponent davant l'autoritat minera
per a actualitzar superfícies i instal·lacions mineres.

Si els drets miners inclosos en l'explotació que es pretén actualitzar o regularitzar afecten llocs de rellevància ambiental
de la Xarxa Natura 2000, de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental o
de la Llei  1/1991, de 30 de gener,  d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes
Balears, el promotor haurà de presentar a l'autoritat minera un document per a analitzar les afectacions ambientals en els
espais protegits i la resta de zones pròximes que es puguin veure afectades i que estiguin fora de zones de recursos
d'interès miner, que contindrà, entre molts altres aspectes, una proposta del promotor de mesures de compensació.

Les mesures de compensació s'aplicaran en relació als criteris següents:
1-Regeneració de sistemes dunars: morfologies, revegetació.
2-Regeneració de sistemes hídrics: vores i lleres de torrents i boscos de ribera
3-Recuperació de sòls degradats i abocadors amb restitució de l'hàbitat existent (en allò que excedeixi de l'obligació de
restaurar la mateixa explotació)
4-Recuperació dels hàbitats per a zones de campeig, repòs i nidificació de l'avifauna.
5-Creació de zones humides o basses per la reintroducció d'aus aquàtiques amenaçades.
6-Revegetació o restitució d'hàbitats a zones que han patit incendis forestals.
7-Actuacions previstes en plans de gestió aprovats.

La proposta de mesures compensatòries ha de ser precisa i comptar amb un pressupost aproximat. Això no obstant, es
podran proposar mesures de compensació lligades a les fases d'explotació, sense perjudici que la primera d'elles s'hagi
de concretar en tot cas de forma precisa a la proposta; la resta podrà limitar-se a una proposta genèrica de realitzar els
programes esmentats. En aquest cas, l'explotació de les fases quedarà condicionada a l'aprovació prèvia de l'informe de
les mesures compensatòries cas per cas i l'autorització de l'autoritat minera corresponent.

Per tot això, proposam el següent ACORD:

1. Reclamar i instar a la Conselleria d'Indústria i a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears que
les mesures de compensació que estan obligades per llei a executar les pedreres de Porreres, es facin al nostre municipi,
compensant així l'afectació de les zones protegides.
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