Treballs del Comitè tècnic permanent del Consell de la Mineria:
Guia-llistat de modificacions no substancials de projectes
miners presentada al Consell de la Mineria 16 novembre 2020
Objectius
- Fixar criteris bàsics.
- El compliment d’aquests criteris no implica que l’òrgan substantiu miner, atesa l’anàlisi
del cas concret, no decideixi proposar la seva subjecció a avaluació d'impacte ambiental.
Introducció

Per contactes entre el Servei de Mines i la Comissió Balear de Medi Ambient, s’ha pretès
crear una guia no exhaustiva de manera que ajudi a Mines a realitzar una primera anàlisi, quan l’explotador consideri que una proposta de modificació d’una autorització minera no sigui modificació substancial amb respecte al projecte aprovat que va ser sotmès a avaluació ambiental anteriorment.
Així, i sempre cas per cas, pugui elaborar un informe segons el Text refós de la Llei
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2020, de 28
d’agost, mitjançant un informe quant a si el projecte de modificació es troba o no dins
dels supòsits previstos en els articles 13.1.e) o 13.2.d).
Així, l'enginyer projectista haurà de justificar, cas per cas, que la modificació sol·licitada
no implica una “modificació significativa” en el sentit de que no pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d’acord amb els criteris del Text refós.
En el present document es farà referència als percentatges analitzats, però no com a
criteri sinó com a una simple guia sense força jurídica ni normativa.
Estructura bàsica dels informes de Mines
A. Quant als articles 13.1.e) 13.2.d)

Mines haurà de realitzar un informe al respecte que analitzarà si la modificació proposada podrà implicar modificacions amb respecte a la DIA de referència.
En el cas de que Mines tengui dubtes amb respecte del projecte concret, el criteri és
sol·licitar informe a la CMAIB en el que es demanarà directament si al projecte de modificació a analitzar li correspon subjecció a nova AIA, ja sigui simplificada o ordinària
com podria ser efectes paisagístics o afeccions a altres zones protegides, per exemple;
bé, el que consideri Mines adient).
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En concret, quant a l’article 13.2.d). S’indica entre parèntesi el criteri-guia per a ajudar a
Mines (els percentatges, evidentment, es refereixen al projecte que va passar tràmit
ambiental al seu dia):
1.1.i.
Increment significatiu de les emissions a l'atmosfera. (Inferior al 25%).
1.1.ii. Increment significatiu dels
abocaments a llits públics o
al litoral. (Inferior al 25%).
1.1.iii. Increment significatiu de la generació de residus. (Es podrà analitzar amb
Residus).
1.1.iv. Increment significatiu en la utilització de recursos naturals. (En el cas d'increment de mineral a extreure, el criteri de Mines, és d'un 0%).
1.1.v. Afecció apreciable en espais protegits Xarxa Natura 2000. (Al contrari que
a la resta, en general es demana informe a la CMAIB, manco quan li quedi
clar a Mines que no calgui).
1.1.vi. Afecció significativa al patrimoni cultural. (Al contrari que a la resta, en general es demana informe a la CMAIB, manco quan li quedi clar a Mines que
no calgui).
Així, per exemple, les modificacions de projectes d’explotació que no afectin a les fases
de restauració, als volums d’explotació a la durada o a la superfície de l’autorització,
amb les limitacions indicades anteriorment de compliment de l’article 13, seria una indicació a Mines de que són no substancials.
En tot cas, els avals s’hauran d’adaptar a la modificació corresponent.
B. En qüestions puntuals específiques:
1.

Establiments de benefici:
– Modificació de maquinària (establiments de benefici fixos o mòbils):
Increment d'un màxim de la potència total instal·lada als diferents establiments de benefici miners autoritzats al total de l'explotació minera. En
tot cas s'ha de complir la normativa de gasos, remous, etc.... (Inferior a
l’increment de potència instal·lada 25%).

Instal·lació de maquinària mòbil: (Les plantes de benefici mòbils se’ls donarà un
tractament igual que a les fixes).
3. Calendari:
- Divisió d'una fase en subfases sense increment de temps d'execució. (No substancial).
- Intercanvi de fases sense increment de temps d'execució. (No substancial).
- Reducció de temps de fase. Mines ha de tenir en compte si pot suposar un
impacte des del punt de vista paisatgístic. (No substancial).
- Increment de cada una de les fases. (Inferior al 10%).
- Increment de la producció quant a ritme de producció: puntes, però sense increment de mineral total a explotar total de l'explotació. (No substancial).
- Canvi d’ordre d’execució de fases, sense increment de la durada total. (No
substancial)
- Divisió de fases en sub-fases sense increment de la durada total. (No substancial).
- Agrupació de fases sense increment de la durada total (A analitzar en cada
cas).
4. Tipus de materials de la restauració:
-Reducció del material natural emprat en la restauració, el qual serà substituït
per material inert, amb informe favorable que correspongui de Residus. (No
substancial).
2.
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