A LA DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
MINISTERI D’ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ
C/ Serrano Galvache, 26, Torre Sur, planta 10ª - 28033 Madrid

Assumpte: Al·legacions al projecte "Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)"
Sr./Sra. __________________________________________________, amb DNI _______________,
correu electrònic ___________________________________________________, i domicili a efectes
de notificacions al Carrer / _________________________________________________ num. _____
de _______________________________________________________ (codi postal___________).

EXPOSA
Vist l’Anunci del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació publicat al BOE pel qual es dóna inici
al tràmit d'informació pública del projecte de sondejos acústics (adquisició sísmica) amb la perillosa
tècnica de canons d'aire comprimit d'alta pressió (airguns), denominat "Uncovering the Mediterranean
Salt Giant (MEDSALT-2)", del qual és promotor l'Instituto Nazionale di Oceanografía e di Geofisica
Sperimentale (INOGS) de Trieste (Itàlia), i que afecta a l'àrea de la mar Balear compresa entre les illes
d'Eivissa i Mallorca i el sud-est d'Eivissa i Formentera, i sentint-me directament afectat per aquest
projecte pels negatius impactes que tindrà sobre el medi ambient i l'economia de les Illes Balears, em
persono en el referit procediment, a fi de denunciar aquests impactes en base a les següents

AL·LEGACIONS
1. L'impacte mediambiental del referit projecte de sondejos acústics és crític, afectant molt
negativament la supervivència de nombroses espècies marines: cetacis, tortugues, peixos, aus
i invertebrats, i és per tant inassumible. Les mesures correctores i preventives de cara a evitar o
reduir afeccions no són eficaços ni, en molts casos, realistes.
El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ja va reconèixer en una Resolució de 29 de
juliol de 2016 (1) que el projecte MEDSALT-2 podria produir impactes adversos significatius en el
medi ambient. Aquest va ser el motiu pel qual no va atorgar al INOGS la declaració d'impacte
ambiental simplificada que aquest havia sol·licitat al març de 2016.
Com queda reflectit en l'informe de la Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de data 11 de novembre de 2014, emès en relació a
un altre projecte de sondejos acústics amb la mateixa tecnologia, el mar Balear constitueix un punt
calent de biodiversitat marina.
La zona en la qual INOGS preveu realitzar les seves prospeccions alberga hàbitats crítics de
gran valor per a la conservació d'un important nombre d'espècies amenaçades: cetacis
(catxalot, cap d’olla negre, cap d’olla gris, zifi de Cuvier, rorqual comú, dofí comú, dofí ratllat i dofí
mular), tortugues marines (tortuga babaua, tortuga llaüt i tortuga verda) i aus marines (virot petitbaldriga balear, virot-baldriga mediterrània, virot gros-baldriga cendrosa mediterrània, ocell de
tempesta i gavina corsa).
Està científicament demostrat que el soroll submarí resultant de les prospeccions sísmiques
suposa una amenaça potencial per a totes les espècies citades poden patir tot tipus de molèsties i
lesions, amb resultat fins i tot de mort. Així mateix, els efectes sobre els peixos inclouen canvis en la
distribució i en l'abundància (amb reducció de les captures comercials, especialment de peixos de
gran mida, evident a distàncies de més de 30 km). Així, el projecte MEDSALT-2 podria tenir una
repercussió molt negativa en diverses pesqueres, algunes d'alt valor econòmic com la de la
tonyina vermella, ja que la zona a prospectar coincideix amb una àrea de fresa d'aquesta espècie de
les més importants a nivell internacional.
Totes les espècies de cetacis, tortugues i aus marines presents en l'àmbit geogràfic del
projecte estan protegides per diferents convenis i acords internacionals dels quals Espanya és
membre de ple dret i normativa comunitària.
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2. Per tot l'anterior, es considera que la potencial afecció negativa sobre el medi ambient, i molt
especialment sobre la fauna marina present a l'àrea d'actuació, és d'una magnitud suficient
com per desaconsellar que es desenvolupi el projecte.
3. A més, el projecte no és compatible amb els objectius establerts en la legislació de protecció
de la biodiversitat ni els objectius de la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi
marí i dels objectius de les estratègies marines.
4. D'altra banda, el projecte MEDSALT-2 està directament vinculat als interessos de les
empreses petrolieres. Malgrat que en l'Anunci publicat al BOE només es fa referència al caràcter
científic del projecte MEDSALT-2, s'ha publicat documentació que posa clarament de manifest
l'interès exprés de diverses companyies del sector petrolier en aquest projecte per les
possibilitats que pot obrir per a l'exploració d'hidrocarburs en aquesta zona en el futur, a causa que les
formacions geològiques salines que es pretenen estudiar estan freqüentment relacionades amb
importants bosses de petroli i gas.
Així, en el document “Memorandum of Understanding for the implementation of the COST Action”
“Uncovering the Mediterranean salt giant" (MEDSALT) CA15103" (2), que és la base del projecte
COST/MEDSALT (COST Action CA15103)(3), entre moltes altres referències al respecte, en el punt
2.1.1 (pàg. 8 del document) es pot llegir: “A curt termini, l’Acció [COST/MEDSALT] impulsaraà
l’exploració industrial de recursos d’hidrocarburs al sensible ambiente de la mar Mediterrània”.
També el punt 2.2.1 (pàg. 9 del document) es troba una frase clau:
«2.2.1. Plan per a involucrar als socis més rellevants
“(....) Set companyes del sector del petroli i del gas i de companyes de serveis petrolífers
actives al Mediterrani han expressat de forma escrita el seu interès en l’Acció [COST/
MEDSALT]. (...)”
És obvi, doncs, que el projecte MEDSALT-2 és l'avantsala immediata de futurs projectes
d'exploració i posterior explotació d'hidrocarburs en aquesta zona altament sensible
mediambiental i socioeconòmicament de la Mediterrània, el que resulta del tot inacceptable.
5. Al marge de la seva vinculació als interessos del sector petrolier, el projecte MedSalt-2, atès que
comporta la utilització de canons d'aire comprimit, no ha de ser autoritzat, sigui quina sigui la seva
finalitat, ja que el seu impacte mediambiental és inassumible.
6. Existeix un rotund rebuig social, empresarial i institucional a aquest projecte pel dany que
provocaria al medi ambient de les Illes Balears i als eixos fonamentals de la seva economia: el
turisme i la pesca.
Per tot l'anteriorment exposat, SOL·LICIT:
1.- Que sigui emesa una Declaració d'Impacte Ambiental negativa del projecte "Uncovering the
Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)" pels elevats impactes ambientals i socioeconòmics que
generarà i pel unànime rebuig que ha provocat en tots els sectors de la societat , tal com queda
reflectit en les presents al·legacions, i es procedeixi a l'arxiu definitiu de l'expedient corresponent.
UN ALTRE SI DIC:
Per la present, autoritzo al Sr./Sra. ___________________________________ amb DNI _________ a
presentar en el meu nom aquestes al·legacions en el registre que correspongui

A _______________________________, a _____ de ________________ de 2018
Signat,
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