CONSULTA 2019-12-A
Una explotació minera, simplement amb el registre d'explotació minera en
te suficient per exercici de l'activitat?

D’acord a la Disposició addicional vuitena de la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de
règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears es
determina:
Totes les activitats que requereixen una autorització global prèvia de l’administració
autonòmica o de l’Estat, que s’hagi tramitat amb una documentació tècnica que
inclogui l’objecte propi d’un permís d’instal·lació, no necessiten obtenir el permís
previ d’instal·lació, atès que es considera atorgat de forma presumpta mitjançant
l’autorització global esmentada.
Aquesta autorització serà prèvia a l’atorgament de la llicència d’obres que es regirà
per la normativa urbanística vigent.
En cas que sigui obligatòria la inspecció prèvia a l’inici i l’exercici de l’activitat, la durà
a terme l’òrgan de l’administració que n’ha autoritzat la instal·lació.
Per iniciar i exercir aquestes activitats s’ha d’estar sotmès al procediment previst en
el capítol III del títol IV d’aquesta llei.

Per la seva part, l’art. 14 de la Llei 10/2014, d'1 d'octubre, d'ordenació minera de
les Illes Balears estableix:
1. Sens perjudici de les funcions que aquesta llei atribueix al Consell de Govern de les
Illes Balears en l’article 6, l’òrgan miner competent o l’autoritat minera és la persona
titular de la conselleria que tengui atribuïdes les competències en matèria de mines
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a qui correspon atorgar els drets
miners, autoritzar-ne les modificacions, les transmissions i les pròrrogues, i, si escau,
declarar-ne la caducitat.
2. L’òrgan miner competent ha de vetllar perquè l’atorgament dels drets miners
respecti les prescripcions de la normativa minera, d’aigües, ambiental, agrària i
d’ordenació del territori, com també qualsevol altra que hi sigui aplicable.

Per altra banda, el seu art. 12 fixa que:
1. Es crea el Registre Miner de les Illes Balears, en el qual s’han d’inscriure tots els
drets miners autoritzats o concedits al territori de les Illes Balears, així com les seves
modificacions. La inscripció ha d’incloure, amb el desglossament suficient, el tipus de
dret miner, el titular, l’extensió, la delimitació, els establiments de benefici i
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instal·lacions auxiliars, la maquinària i qualsevol altre element essencial per a
l’activitat minera.

Per tant, la concessió dels drets miners per part de l’òrgan competent es pot
entendre com a autorització`
ó global prèvia als efectes de la DA 8 a esmentada, la
qual cosa suposa que no precisa de l’obtenció del permís d’instal·lació. No obstant
això, sí que el titular esdevé obligat a presentar la Declaració responsable prevista
a l’article 45 de la Llei 7/2013, de forma prèvia a l’inici i exercici de l’activitat.
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