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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
4140 Reial Decret Llei 6/2014, d’11 d’abril, pel qual es regula l’atorgament de 

l’explotació dels recursos miners de la zona denominada «Aznalcóllar».

Els jaciments minerals d’origen natural i la resta de recursos geològics existents en el 
territori nacional són béns de domini públic. El seu règim jurídic s’establix en la 
Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines, d’acord amb la qual tots els jaciments d’origen 
natural i la resta de recursos geològics existents en el territori nacional, mar territorial i 
plataforma continental, són béns de domini públic estatal, s’hi recull així mateix la 
possibilitat que l’Estat es reserve zones de qualsevol extensió en el territori nacional, mar 
territorial i plataforma continental en les quals l’aprofitament d’un o més jaciments minerals 
i la resta de recursos geològics puga tindre especial interés per al desenrotllament 
econòmic i social o per a la defensa nacional.

La Junta d’Andalusia considera que l’activitat minera és una font d’innovació, 
d’ocupació i de riquesa molt necessària en el moment actual. L’antic complex miner 
d’Aznalcóllar, amb quasi 950 hectàrees de superfície, té unes reserves constatades de 
sulfurs polimetàl·lics (coure, plom i zinc, a més d’or i plata) de 35 milions de tones i uns 
altres 45 milions de tones de recursos probables. La major part de la infraestructura 
necessària per a l’explotació de la mina, el cros miner, ja està construït, per la qual cosa 
es podrien reprendre les activitats extractives sense grans transformacions en el sòl.

L’Estat compartix l’interés de la Junta d’Andalusia a impulsar les activitats extractives 
d’explotació del complex miner d’Aznalcóllar de manera racional, eficient, sostenible i 
segura, atesa la seua repercussió en l’aigua, el sòl, l’atmosfera, la fauna, la flora, el 
paisatge i els ecosistemes en general.

En l’actualitat no hi ha activitat minera en el complex d’Aznalcóllar a pesar de 
l’existència, ben documentada, d’un important jaciment en el que és conegut com «la Corta 
de los Frailes».

Les circumstàncies excepcionals que concorren en l’actualitat per la situació 
econòmica han sigut determinants per a considerar la represa de les activitats extractives, 
que tanta ocupació i riquesa poden generar. Sense oblidar la necessitat de l’adopció de 
qualsevol tipus de mesures preventives que minimitzen i controlen els riscos que la 
mineria suposa en este entorn, tan pròxim al Parc Nacional de Doñana.

En el títol I de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines, es reafirma la naturalesa jurídica 
dels jaciments minerals d’origen natural com a béns de domini públic estatal i es manté la 
concessió administrativa com a institució tradicional i principi bàsic del nostre ordenament jurídic.

En la mateixa llei, a fi d’esquivar els inconvenients d’una classificació rígida, es faculta 
el Govern a traslladar, en determinades circumstàncies, els recursos d’una secció a una 
altra, per mitjà d’un sistema respectuós amb les garanties jurisdiccionals, sense oblidar el 
caràcter demanial dels recursos naturals.

Sense perjuí del principi de prioritat que s’establix en la llei, d’un cert arrelam en el 
dret miner i que ha sigut estímul determinant en la troballa de gran nombre de jaciments, 
és necessari tindre en compte la necessitat imperant de la solvència científica, tècnica i 
economicofinancera dels sol·licitants, la qual cosa permet comptar amb més garanties 
sobre el compliment de les tasques programades.

Pel que fa a l’explotació de les substàncies minerals de la secció C), la llei distingix 
entre concessions directes i concessions derivades d’una investigació prèvia. Tot això 
sota l’exigència rigorosa d’haver sigut plenament comprovada l’existència d’un recurs 
susceptible d’aprofitament racional.

El jaciment miner d’Aznalcóllar, a la província de Sevilla, a partir de l’incident succeït el 
25 d’abril de 1998, ha implicat les administracions estatal i de la Junta d’Andalusia en una 
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actuació conjunta per a corregir el dany mediambiental produït per la ruptura de la bassa 
d’estèrils. A partir de la producció del dany mediambiental per la llavors concessionària, les 
dos administracions van desplegar una actuació conjunta que mereix ara ser continuada 
per a assegurar que la reobertura del jaciment, d’indubtable interés per al desenrotllament 
econòmic i social, es produïsca amb les màximes garanties mediambientals. Les dites 
garanties mediambientals es poden verificar de manera més exigent si la selecció del nou 
operador miner es du a terme per mitjà de la forma de concurs.

En el cas concret dels jaciments minerals de la Faixa Pirítica Ibèrica, des de fa segles 
s’ha procedit a la seua explotació racional. En l’actualitat la mineria de la zona es troba en 
alça amb la pujada del preu dels metalls. La seua viabilitat econòmica depén de l’extracció 
de coure, zinc, plom i, en alguns casos, de metalls preciosos com or i plata. Els 
antecedents d’investigació de la Faixa Pirítica es remunten al segle XIX, i es considera 
una de les zones amb més activitat minera del país i, per tant, amb més fiabilitat i 
coneixement dels recursos existents.

Per tot això, es considera que la tramitació de qualsevol investigació sobre una zona 
tan estudiada com la d’Aznalcóllar únicament retarda la possibilitat de l’explotació racional 
dels recursos, perquè es considera prou coneguda la seua existència i s’estima viable el 
seu aprofitament racional ja que hi ha suficients dades i proves que permeten definir la 
seua explotació com a conseqüència de les millores tecnològiques actuals i les noves 
perspectives de mercat.

Atesa la situació de l’ocupació tant a nivell nacional com local i les possibilitats 
d’ocupació efectiva de treballadors en l’explotació de la mina, es considera d’extraordinària 
i urgent necessitat possibilitar que la comunitat autònoma d’Andalusia adjudique 
l’explotació de la mina d’acord amb un procediment de concurrència competitiva. D’esta 
manera i d’acord amb este reial decret llei es preveu la immediata adjudicació de 
l’explotació i la seua posada en funcionament amb la consegüent contractació de 
treballadors en el menor termini possible. En este mateix sentit, en el present reial decret 
llei s’adopten mesures d’extraordinària i urgent necessitat dirigides a garantir la immediata 
posada en explotació del complex miner d’Aznalcóllar en condicions idònies de seguretat 
i protecció del medi ambient, i amb ple respecte al marc competencial.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució 
Espanyola, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i del ministre 
d’Indústria, Energia i Turisme, amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 11 d’abril de 2014,

DISPOSE:

Article 1. Definició de la zona.

Es definix la zona que es denominarà «Aznalcóllar», compresa a la província de 
Sevilla i el perímetre de la qual es designa a continuació:

Es pren com a punt de partida el d’intersecció del meridià 6º 15´ 40´´ oest amb el 
paral·lel 37º 32´ 00´´ nord que correspon al vèrtex 1.

Àrea formada per arcs de meridians, referits al de Greenwich. I de paral·lels 
determinats per la unió dels vèrtexs següents expressats en graus sexagesimals:

Àrea

Vèrtex Longitud Latitud

1 6º 15´40´´ oest 37º 32´00´´ nord
2 6º 13´00´´ oest 37º 32´00´´ nord
3 6º 13´00´´ oest 37º 29´00´´ nord
4 6º 15´40´´ oest 37º 29´00´´ nord
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El perímetre així definit delimita una superfície de 72 quadrícules mineres.

Article 2. Atorgament de l’explotació.

La Junta d’Andalusia, sense perjuí de les indemnitzacions que siguen procedents 
sobre drets preexistents que haja concedit, podrà atorgar l’explotació dels jaciments els 
recursos dels quals es consideren plenament provats en la zona denominada 
«Aznalcóllar», que es definix en l’article anterior, a qui resulte adjudicatària en un 
procediment de concurrència competitiva, prèvia la comprovació de la solvència científica, 
tècnica i economicofinancera dels sol·licitants.

Disposició final primera. Títol competencial.

El present reial decret llei es dicta a l’empara del que disposen les regles 13a i 25a de 
l’article 149.1 de la Constitució, que atribuïxen a l’Estat la competència exclusiva per a 
establir les «bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica» i les 
«bases del règim miner».

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 11 d’abril de 2014.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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