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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
7156 Reial decret 294/2016, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el procediment per 

a la gestió dels drets miners i dels drets del domini públic d’hidrocarburs 
afectats pel canvi del sistema geodèsic de referència.

La Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines, ha estat recentment modificada per la Llei 
18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat 
i l’eficiència, amb la finalitat d’adaptar el sistema geodèsic de referència a les noves 
prescripcions introduïdes pel Reial decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el 
sistema geodèsic de referència oficial a Espanya. En concret, es modifica l’article 76.2 de 
la Llei 22/1973, de 21 de juliol, i es deroga el paràgraf segon de l’article 99.1 del Reglament 
general per al règim de la mineria, aprovat pel Reial decret 2857/1978, de 25 d’agost, pel 
fet que s’oposa al que disposa l’esmentat Reial decret 1071/2007, de 27 de juliol.

Aquesta adaptació preveu l’adopció a Espanya del sistema de referència geodèsic 
global ETRS89 en l’àmbit de la península Ibèrica i les Illes Balears i el sistema REGCAN95 
en l’àmbit de les illes Canàries, amb la substitució del sistema geodèsic de referència 
regional ED50 sobre el qual actualment s’estava compilant la cartografia oficial, i la 
permissió així d’una integració completa de la cartografia oficial espanyola amb els 
sistemes de navegació i la cartografia d’altres països europeus. Així mateix, i en 
correspondència amb això, es determinen els sistemes de representació de coordenades 
que s’han d’utilitzar per compilar i publicar la cartografia i informació geogràfica oficial 
segons les seves característiques.

En analogia amb el sector miner, la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, procedeix a 
actualitzar el sistema geodèsic de referència que s’ha d’utilitzar en l’exploració, la recerca 
i la producció d’hidrocarburs amb efectes d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2015.

L’adopció d’aquests nous requisits suposa un important procés d’adaptació de les 
concessions mineres i dels drets del domini públic d’hidrocarburs espanyols a les noves 
referències cartogràfiques, la qual cosa dóna lloc a la generació de demesies. Per això es 
considera necessari establir un procediment per a la gestió de les concessions mineres i 
dels drets del domini públic d’hidrocarburs que estiguin afectats pel canvi del sistema 
geodèsic de referència global.

Aquest Reial decret consta de cinc articles, estructurats en tres capítols. En el capítol 
I s’estableix l’objecte i l’àmbit d’aplicació. El capítol II s’aplica a les concessions mineres 
regulades per la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines, i el capítol III, als drets de domini 
públic d’hidrocarburs, regulats per la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

La disposició transitòria única estableix el règim jurídic que s’ha d’aplicar als expedients 
que estiguin en fase de tramitació en la data de l’1 de gener de 2015, que és la d’entrada 
en vigor de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, per regular els efectes de la continuació de 
l’expedient pel que fa a la delimitació del terreny afectat.

Aquesta reglamentació es desplega de conformitat amb el que estableix la disposició 
final segona de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, que habilita el Govern per aprovar un 
Reial decret en matèria de mineria i d’hidrocarburs.

Durant l’elaboració d’aquest Reial decret s’han efectuat consultes de les comunitats 
autònomes i del sector afectat.

Aquest Reial decret s’aprova a l’empara de l’article 149.1.25a de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre les bases de règim miner i energètic.

En virtut d’això i a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat, per suplència del 
ministre d’Indústria, Energia i Turisme, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres a la reunió del dia 15 de juliol de 2016,
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DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir el procediment per a la gestió dels drets 
miners afectats pel canvi del sistema geodèsic de referència, i en particular el procediment 
per a l’assignació de demesies mineres generades com a conseqüència de l’adaptació 
esmentada, per als permisos i aprofitaments de recursos de les seccions C) i D), en 
desplegament del que estableix l’article 76.2 de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines.

2. Així mateix, té per objecte establir el procediment per a la gestió dels drets del 
domini públic d’hidrocarburs afectats pel canvi del sistema geodèsic de referència, així 
com del procediment d’assignació de demesies generades com a conseqüència de 
l’adaptació esmentada.

CAPÍTOL II

Drets miners

Article 2. Definició de demesies.

Totes les quadrícules mineres que comprenguin terrenys inclosos dins del perímetre 
de demarcació de permisos d’exploració, permisos de recerca o concessions d’explotació 
atorgats d’acord amb legislacions anteriors, o referides a qualsevol sistema de referència 
diferent del que defineix l’article 76.2 de la Llei de mines, en la nova redacció introduïda 
per la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, es consideren com a no registrables, i els espais 
francs que comprenguin es poden atorgar com a demesies als titulars de les concessions 
d’explotació els terrenys de les quals estiguin totalment o parcialment situats dins de la 
mateixa quadrícula, i es pot atribuir tot el terreny franc a un sol dels concessionaris o 
dividir-lo entre dos o més, segons la conveniència tècnica de l’explotació i els avantatges 
socials i econòmics que els concessionaris ofereixin.

Article 3. Tramitació dels expedients de demesies.

La tramitació de les demesies generades pel canvi del sistema geodèsic de referència 
que estableix l’article 2 d’aquest Reial decret s’ha de fer segons el procediment que 
estableix l’article 57 del Reglament general per al règim de la mineria aprovat pel Reial 
decret 2857/1978, de 25 d’agost.

CAPÍTOL III

Drets de domini públic d’hidrocarburs

Article 4. Definició de demesies.

1. Qualsevol quadrícula geogràfica d’un minut de costat, en coincidència amb minuts 
sencers de latitud i longitud, que comprengui terrenys inclosos dins del perímetre de 
demarcació de permisos de recerca o concessions d’explotació d’hidrocarburs o 
d’emmagatzematge subterrani per a aquests, atorgats o sol·licitats d’acord amb 
legislacions anteriors o referits a qualsevol sistema de referència diferent del que defineix 
l’article 9.6 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, es considera com 
a no registrable i els espais francs es poden atorgar com a demesies als titulars de les 
concessions d’explotació els terrenys de les quals estiguin totalment o parcialment situats 
dins de la mateixa quadrícula.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 178  Dilluns 25 de juliol de 2016  Secc. I. Pàg. 3

2. Les àrees d’exclusió definides en permisos de recerca d’hidrocarburs i concessions 
d’explotació o emmagatzematge d’hidrocarburs no generen demesies als efectes d’aquest 
Reial decret.

S’entén per àrea d’exclusió la superfície compresa en un permís de recerca o en una 
concessió d’explotació sobre la qual hi ha una prohibició implícita o explícita que impedeix 
les tasques de recerca o explotació.

Article 5. Tramitació dels expedients de demesies.

1. La tramitació dels expedients de sol·licituds de demesies generats pel canvi del 
sistema geodèsic de referència que estableix l’article 4 d’aquest Reial decret l’ha de fer 
d’ofici o a instància de part interessada la Direcció General de Política Energètica i Mines. 
A aquests efectes, ha de requerir simultàniament tots els confrontants perquè, si els 
interessa, puguin presentar sol·licituds sobre la totalitat de l’àrea en el termini de dos 
mesos.

2. Les sol·licituds a què es refereix l’apartat anterior s’han de presentar acompanyades 
d’un resguard acreditatiu de constitució de la garantia a què es refereix l’article 21 de la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

3. La demesia s’ha d’adjudicar mitjançant un reial decret aprovat pel Consell de 
Ministres al sol·licitant que, segons el parer de l’Administració, ofereixi una actuació més 
eficaç entre els confrontants, a la vista de les condicions en què estiguin atorgades les 
seves concessions d’explotació, i es pot atribuir tot el terreny franc a un sol dels 
concessionaris o dividir-lo entre dos o més.

4. Complerts tots els requisits d’adjudicació, en el termini de quinze dies s’ha de 
procedir a tornar la garantia o a substituir-la per una altra de menys import, als altres 
sol·licitants, si n’hi ha, en proporció a la superfície no adjudicada a aquests.

5. L’àrea adjudicada en qualitat de demesia s’ha d’agregar a la concessió d’explotació 
a què sigui adjudicada amb el mateix caràcter i hi ha de formar un tot a tots els efectes de 
la llei, en particular pel que fa al cànon de superfície.

6. Quan, requerits d’ofici per la Direcció General de Política Energètica i Mines, els 
titulars de concessions d’explotació confrontants a una demesia no presentin sol·licitud per 
a la seva adjudicació, quedaran exclosos de la sol·licitud posterior durant la vigència dels 
permisos o les concessions que van donar lloc a aquesta demesia.

Disposició addicional única. Increment de despesa.

Les mesures incloses en aquesta norma s’han d’atendre amb les disponibilitats 
pressupostàries existents a cada exercici i no poden suposar un increment de dotacions ni 
de retribucions, ni d’altres despeses de personal.

Disposició transitòria única. Expedients en tramitació.

1. Els expedients de drets miners i de drets del domini públic d’hidrocarburs que 
estiguin en tramitació abans de l’1 de gener de 2015 s’han d’instruir i resoldre d’acord amb 
el que disposa la normativa vigent fins a aquesta data.

Per a l’atorgament dels drets miners, l’el·lipsoide de referència ha de ser l’internacional 
de Hayford (Madrid, 1924), el datum europeu (Postdam, 1950) i el meridià de Greenwich 
com a origen de longituds. S’ha d’adoptar la projecció Universal Transversal Mercator 
(UTM) i la distribució de fusos i zones internacionals.

Per als drets del domini públic d’hidrocarburs, s’ha de complir el que disposa la 
redacció de l’article derogat 16.3.2 del Reglament de la Llei sobre recerca i explotació 
d’hidrocarburs, de 27 de juny de 1974, aprovat pel Reial decret 2362/1976, de 30 de juliol, 
en el que no s’oposi a la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, amb data 
anterior a l’1 de gener de 2015.

2. Les sol·licituds de passi a concessió que tinguin lloc amb posterioritat a l’1 de 
gener de 2015, però que siguin derivades d’un permís de recerca atorgat amb anterioritat 
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a la data esmentada, es consideren com a continuació de l’expedient del qual deriven als 
efectes de la delimitació del terreny afectat, i els és aplicable el que disposa l’apartat 1 
d’aquesta disposició transitòria si la sol·licitud del permís de recerca del qual deriven és 
anterior a l’1 de gener de 2015.

Així mateix, les sol·licituds de concessions d’explotació o d’emmagatzematge 
d’hidrocarburs que tinguin lloc amb posterioritat a l’1 de gener de 2015, però derivin d’un 
permís de recerca d’hidrocarburs atorgat o sol·licitat amb anterioritat a la data esmentada, 
es consideren com a continuació de l’expedient del qual deriven als efectes de delimitació 
del terreny afectat, i els és aplicable el que disposa el paràgraf primer de l’apartat 1 
d’aquesta disposició transitòria.

Disposició final primera. Caràcter bàsic i títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.25a de la 
Constitució que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre les bases de règim miner 
i energètic.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de vint dies de la publicació al «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 15 de juliol de 2016.

FELIPE R.

El ministre d’Indústria, Energia i Turisme, P. S. (Reial decret 160/2016, de 15 d’abril),
el ministre d’Economia i Competitivitat,

LUIS DE GUINDOS JURADO
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