
AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
C/ Pamplona, 113
Barcelona 08018

Ref: Al·legacions als permisos d'investigació d'hid rocarburs anomenats Darwin i Leonardo

La Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya,

EXPOSEM:

1.  Que  el  DOGC núm.  6221,  de  27 de  setembre  de  2012,  es  publica  l'anunci  del  Departament 
d'Empresa i Ocupació corresponent a la sol·licitud de l'empresa Montero Energy Corporation, SL de 
dos permisos d'investigació d'hidrocarburs corresponents als següents projectes:

Nóm: Darwin. 
Extensió: 89.683 ha.
TTMM: Agramunt, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, 
Biosca, Cabanabona, Calonge de Segarra, Camarasa, Castellfollit de Riubregós, Castellserà, Cubells, 
Els  Plans  de Sió,  Foradada,  Guissona,  Ivorra,  La  Molsosa,  La  Sentiu de Sió,  Llobera,  Massoteres, 
Montgai,  Oliola,  Ossó  de  Sió,  Penelles,  Pinós,  Pinell  de  Solsonès,  Ponts,  Preixens,  Puigverd 
d'Agramunt, Sanaüja, Sant Guim de la Plana, Sant Ramón, Tornabous, Torà, Torrefeta i Florejacs i 
Vilanova de l'Aguda.

Nóm: Leonardo.
Extensió: 76.641 ha.
TTMM: Avinyó, Borredà, Calldetenes, Folgueroles, Gaià, Gurb, La Quar, La Vall d'en Vas, Les Masies 
de Roda, Les Masies de Voltregà, Lluçà, Manlleu, Muntanyola, Olost, Olvan, Orís, Oristà, Perafita, 
Prats de Lluçanès, Puig-reig, Sant Feliu Sasserra, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant 
Martí d'Albars, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní d'Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília 
de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Corcó, Santa Maria 
de Merlès, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Torelló, Vic i Vilanova de Sau.

2. Que a efectes de l'art. 17 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, s'estableix 
el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci per tal que les 
persones que es considerin perjudicades en el seu dret pugui formular oposicions.

3. Que aquesta organització es considera greument perjudicada en el seu dret i expressa la seva més 
rotunda oposició a tots dos projectes, motius que raonarem en major detall en aquest escrit,  per 
això presentem les següents
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AL·LEGACIONS:

PRIMERA.  LA  NORMATIVA SOBRE L’EXTRACCIÓ D’HIDROCARBURS I  LA  FRACTURA HIDRÀULICA 
HORITZONTAL.

Atès que les  sol·licituds  per  als  dos  permisos  d'investigació  d'hidrocarburs,  en cas  que aquestes 
prosperin i que les investigacions aportin resultats positius per als titulars, el resultat previsible no en 
serà d'altre que l'explotació de nous jaciments d'hidrocarburs. Tal i com recull la Llei 34/1998, de 7 
d'octubre,  del  Sector  dels  hidrocarburs,  en el  seu Art.  9.2  enuncia que "el  permís  d'investigació  

faculta  al  seu  titular  per  a  investigar  en  exclusiva,  a  la  superfície  atorgada,  la  existència  

d'hidrocarburs", i afegeix unes línies endavant que "l'atorgament d'un permís d'investigació confereix  

al titular el dret en exclusiva a obtenir concessions d'explotació sobre la mateixa àrea". 
 
Malgrat  que  l'anterior  dit  es  pugui  entendre  com  un  clara  evidència,  val  a  dir  que  l'explotació 
d'hidrocarburs és una activitat de risc intrínsec i que comporta un important impacte ambiental,  més 
en el cas que ens ocupa,  en el qual entenem que l'extracció dels hidrocarburs es farà per mitja de la 
tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, donat que el titular, Montero Energy Corporation -filial 
de l'empresa canadenca R2 Energy i associada a la multinacional Halliburton- disposa  de més que 
experiència prèvia en aquesta pràctica insostenible.

Però que és la fractura hidràulica horitzontal? En l’informe que ha realitzat aquesta organització 
“Efectos  de la  fractura hidràulica  sobre el  agua en  España”,  es  diu  que  “dita  tècnica  consisteix  

bàsicament en la realització d’una perforació en el sol de mil o més metres de profunditat fins assolir  

el  substrat  que,  potencialment,  conté  gas  metà  en  els  seus  porus  (principalment  pissarres  

bituminoses). Un cop assolida aquesta profunditat, es procedeix a realitzar perforacions més o menys  

horitzontals per a així fracturar el substrat mitjançant l’ús d’explosius i la injecció a grans pressions  

d’un  flux  de  fractura  compost  per  aigua,  arena  i  productes  químics.  Amb  això  s’aconsegueix  

l’extracció del gas metà, que a l’alliberar la pressió flueix fins assolir la superfície”. Com demostrarem 
en aquest escrit es tracta d’una tècnica absolutament impactant contra el medi ambient i la salut 
humana.

 
SEGONA. VULNERACIÓ AL DRET A LA INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ EN MATÈRIA PÚBLICA. 

És per això que hem dit en el punt anterior que en el seu procés de tramitació administrativa de 
l'activitat és d'aplicació el Conveni sobre l'accés a la informació, la participació del públic en la presa  

de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient, de 25 de juny de 2008, conegut com a 
Conveni d'Aarhus (Dinamarca), signat per l'Estat espanyol a 25 de juny de 1998 i ratificat pel propi 
Estat a 29 de desembre de 2004, per la qual cosa i de conformitat amb l'art. 96 de la Constitució 
espanyola forma part del ordenament jurídic intern i així com les seves disposicions aplicables.

Doncs bé, d'acord amb l'apartat quatre de l'article 6 º, per a la tramitació administrativa del present 
expedient, l'administració pública ha d'adoptar les pertinents  "mesures perquè la participació del  

públic comenci a l'inici  del procediment, és a dir,  quan totes les opcions i solucions siguin encara  

possibles i quan el públic pugui exercir una influència real ". 

Donat que el corresponent informe que hauria d'acompanyar a la sol·licitud d'investigació no ha 
transcendit a l'exposició pública fa que ens trobem en el secretisme més absolut -el dret legal a la 
confidencialitat  de  cara  als  titulars  encara  empara  aquests  processos-  i  per  tant  al  davant  d'un 
PROCÉS IL·LEGÍTIM, acte que vulnera el  dret de la ciutadania a la  informació i  la participació en 
assumptes públics i en matèria de medi ambient i que, d'entrada, vicia de nul·litat el procediment. 
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Fins  i  tot,  això  podria  significar  que  s'hagués  adoptat,  novament  d'entrada,  una  opció 
predeterminada que a la fi en seria l'explotació dels jaciments d'hidrocarburs, cas que els resultats 
fossin positius, i per tant i en cap cas ens trobem en situació de defensar que  "totes les opcions i  

solucions són encara possibles" ni tan sols en el fet que "el públic pugui exercir una influència real", 
tal i com emana del Conveni d'Aarhus.  

TERCERA. MANCA D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL.

En referència, novament, a la normativa vigent, malgrat que aquesta organització entén que, des de 
la perspectiva de tramitació ambiental, tot i que el projecte d'investigació que ens ocupa es situa fora 
del que estableixen els annexos del text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, creiem que el projecte que si s'hauria de 
sotmetre a Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA en endavant), donats els riscos potencials i els greus 
impactes ambientals inherents a aquest tipus d'activitat, tant locals com globals.

La  millor  manera d'assegurar  un  procediment  rigorós  i  transparent  és  sotmetre'l  al  procediment 
d'avaluació  d'impacte  ambiental.  Tal  com  estableix  la  Llei  d'avaluació  d'impacte  ambiental  de 
projectes  en l'exposició  de motius  "L'avaluació  d'impacte ambiental  constitueix  l'instrument  més  

adequat  per a la preservació dels  recursos naturals  i  la defensa del  medi ambient",  introduint la 
perspectiva mediambiental en la presa de decisions sobre projectes amb incidència important sobre 
el medi ambient, com és el cas.

La necessitat d'una AIA es fa encara més necessària en el cas dels  permisos sol·licitats en aquest 
últim  temps,  davant  l'aparició  de  noves  tecnologies,  de  perforació  horitzontal  o  de  fractura 
hidràulica, que obren una esperança als inversors per a fer rendibles projectes que anteriorment no 
ho eren pas, amén de l’escalada en el preu dels combustibles fòssils i urànids, així com de l’entrada al 
pic del  petroli   convencional que la l’Agència Internacional de l’Energia datava per a l’any 2006. 
D’aquesta manera, mentre no es garanteixi el contrari entenem que ens trobem,  sens dubte, davant 
d'un projecte de recerca d'hidrocarburs que posteriorment seran extrets mitjançant la tècnica de 
fractura hidràulica horitzontal, doncs es tractaria d'hidrocarburs no convencionals, especialment gas 
d'esquist.

Tanmateix aquesta necessitat d'una AIA es deguda al fet  que es tracta d'una tècnica nova i  amb 
escassa implantació a Europa, especialment a l'Estat espanyol, tècnica que la seva posada en pràctica 
a  altres  llocs  del  món com els  EUA o Austràlia  sembla ser la  causa  d'importants  danys al  medi 
ambient, tal i com es recull en diferents estudis, així com de nombroses protestes ciutadanes.

Davant d'aquest context, cal que l'AIA es realitzi de la forma més detallada possible, ja que no podem 
remetre'ns a una normativa ni a una experiència prèvia que determini els riscos per al medi ambient i 
la salut humana, ni a les mesures correctores més oportunes.

En  definitiva,  les  evidències  provinents  de  l'experiència  dels  EUA  o  Austràlia  suggereixen  que 
l'extracció de gas d'esquist i altres gasos no convencionals comporta un risc significatiu d'impactes 
ambientals, entre ells la contaminació de l'aigua subterrània i superficial. Llavors fins que la base 
d'aquestes  evidències  es  desenvolupi  el  més  ampli  possible,  una  aproximació  preventiva  al  seu 
desenvolupament és l'única acció responsable, per la qual cosa i com a primer pas s'ha d'adoptar una 
moratòria cautelar. No obstant i a això dit, creiem que ja hi han suficients evidències que ens porten 
a  proposar  una  única  via  d'actuació  que  és  la  prohibició  definitiva  de  la  tècnica  de  la  fractura 
hidràulica horitzontal, així com la induïda.
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QUARTA. MOTIUS QUE CONFORMEN L'ESTABLIMENT D'UNA AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL.

L'art. 3.2 de la Llei d'AIA de projectes estableix que la decisió de sotmetre a avaluació ambiental ha 
de ser motivada i "s'ajustarà als criteris establerts en l'annex III".  Les característiques dels projectes 
que s'han de considerar per determinar la idoneïtat de l'Avaluació d'Impacte Ambiental són:

• La mida del projecte: encara que en aquest cas estem parlant de permisos d'investigació, la 
superfície afectada es força considerable: 

o Darwin: 89.683 ha.
o Leonardo: 76.641 ha.

Així la suma dels dos projectes assoleixen una superfície total de 166.324 ha., que afecta 
directament al terme de 76 municipis -sense comptar amb els municipis limítrofs i d’altres 
situats en el mateix pla comarcal-, de manera que, d'obtenir un resultat positiu,  i  aplicar 
tècniques de perforació per fractura hidràulica, el nombre de pous d'explotació serà força 
elevat. 

• L'acumulació  amb altres  projectes:  A  Catalunya  hi  han altres  permisos  sol·licitats  i  altres 
vigents que es corresponen amb els noms de Ripoll, Les Pinasses, La Pedrera i Fontanella a 
comarques interiors, a Reus a la franja costanera i d'altres amb el permís vigent i concessió 
d'explotació de petroli de les plataformes de petroli  Lubina i  Montanzo mar endins de la 
Costa Daurada. Tanmateix, existeix una acumulació de projectes a l'Aragó, alguns dels quals 
es situen en un terme limítrof a Catalunya,  fet que dona lloc a una elevada acumulació de 
projectes,  i  que  pot  ocasionar  tot  un  seguit  d'impactes  acumulatius  i  sinèrgics  sobre  el 
territori.

• L'ocupació  del  territori:  Aquesta vendria  donada per  les  plataformes de  perforació,  naus 
industrials,  aparcaments  i  àrees  de  maniobres  per  al  trànsit  motoritzat,  camins  d'accés, 
instal·lacions  per  al  processament  i  emmagatzematge  dels  hidrocarburs.  A  l'informe  del 
Tyndall Center analitza aquesta qüestió i conclou que a més el subsòl de les zones explotades 
quedaria inservible per a cap altre ús posterior. 

• L'ús intensiu de recursos: La tècnica de fractura hidràulica és una important devoradora de 
recursos hídrics així com d'arenes. Remetent-nos de nou a l'informe del Tyndall Center, un 
dels  impactes  més  greus  d'aquesta  tècnica  prové  del  sobreconsum  i  l'esgotament  dels 
recursos hídrics. 

•  La generació d'ingents quantitats de residus, potencialment tòxics, especialment d'aigües i 
fangs contaminats, així com d'escombres de terra.

• Contaminació de les aigües: Tant les aigües subterrànies i superficials es troben en situació 
de risc potencial de ser contaminades, ja sigui per l'acció dels propis químics que s'afegeixen 
als líquids o licors de fractura o per descarregues no controlades d'aigües residuals, quan 
aquestes darreres contenen a més metalls  pesants  i  materials  radioactius provinents de 
l'arrossegament d'escòries pròpies del jaciment i a on es troben confinades de forma natural. 
Així,  per exemple, la contaminació per clorur de potassi comportaria la salinització de les 
aigües properes als pous de gas.

• Contaminació  de  l'atmosfera:  Tant  per  emissions  difuses  procedents  de  la  maquinària 
emprada com per l'emissió de gasos tòxics alliberats en el propi procés de fractura.
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• El risc d'accidents: En gran mesura, aquests són inherents a l'ús de substàncies químiques, la 
tecnologia emprada i les  fuites de gas. L'experiència als EUA ens ensenya que es donen 
molts accidents, els quals poden ocasionar greus perjudicis contra el medi ambient i la salut 
humana, així les violacions de requisits legals documentades ascendeixen a l'1-2% de tots els 
permisos de perforació (en una legislació menys restrictiva que l'europea). Molts d'aquests 
accidents són deguts a tractaments incorrectes o equips amb esquerdes. Malgrat que aquest 
pugui  semblar  un  percentatge  força  baix,  les  conseqüències  derivades  en  poden  ser 
catastròfiques, si per exemple es dona una explosió de gas.

• Ubicació dels projectes: En aquest sentit ens referim a la sensibilitat mediambiental de les 
àrees geogràfiques que es puguin veure afectades pels projectes, com els Espais d'Interès 
Natural  als  quals  ens  referim  al  Annex  I  del  present  escrit.  Com  premissa  prèvia  es  fa 
necessari assenyalar el fet que el permís d'investigació es fa amb la finalitat de determinar 
l'existència de gas i  la rendibilitat econòmica de la seva extracció. Això vol dir que no es 
tracta únicament de posar en marxa aquest permís, sinó d'establir la idoneïtat de realitzar 
una explotació futura d'hidrocarburs mitjançant la tècnica de la fractura hidràulica.

• Característiques del potencial impacte: els potencials efectes significatius dels projectes. A 
més del que assenyala els punts anteriors cal assenyalar aquí els aspectes:

o La magnitud i complexitat de l'impacte.
o La probabilitat de l'impacte.
o La durada, freqüència i reversibilitat de l'impacte.

Sobre aquests tres punts cal recordar tant els dubtes com les evidències d'aquesta tècnica, 
tant per les poblacions dels EUA així com per diferents estudis científics. Sembla innegable el 
fet que es produiran impactes importants per al medi natural i la salut humana, danys que un 
cop es  produeixin  no  podran ser  eliminats.  Pel  que  fa  aconsellable  l'avaluació  d'impacte 
ambiental, que determini si és aconsellable o no l'ús d'aquesta tècnica, a priori perillosa.

Com a conclusió a aquesta al·legació, en el  informe ENVI del Parlament europeu diu a mode de 
conclusió que “en uns temps en què la sostenibilitat és la clau de les presents i futures operacions, es  

pot  qüestionar  si  la  dinamització  del  subsòl  i  la  injecció subterrània  de productes  químics  tòxics  

hauria de ser  permesa,  o si  hauria de ser  prohibida,  ja  que aquesta pràctica podria restringir  o  

excloure qualsevol ús posterior de la capa contaminada (p. ex. per propòsits geotèrmics), ja que els  

efectes  a llarg termini  no han estat  investigats.  En una àrea activa d'extracció  de  gas  d'esquist,  

s'injecten sobre 0,1-0,5 litres de productes químics per metre quadrat. Això cobra més importància, ja  

que els jaciments potencials de gas d'esquist són massa petits per tenir un impacte substancial en la  

situació del subministrament del gas Europeu”. 

Segons Amy Mall, analista del Consell de Defensa dels Recursos Naturals dels EUA: "La fractura mai  

ha estat investigada a consciència. Es tracta d'un experiment a gran escala que no té paràmetres  

científics sòlids que el guiïn ". 

Aquests són motius més que suficients com per a realitzar una AIA.
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CINQUENA.  PROJECTES  QUE  HAN  DE  SER  SOTMESOS  A  LA  LLEI  D'AVALUACIÓ  D'IMPACTE 
AMBIENTAL.

La Llei d'AIA de projectes estableix en el seu annex I els supòsits en què els projectes han de sotmetre 
obligatòriament  a  AIA.  En  alguns  d'aquests  supòsits  podem  trobar  similituds  amb  el  projecte 
consultat, pel que entenem que és important assenyalar aquí perquè puguin ser presos en compte 
com arguments a favor de l'AIA d'aquest:

• Explotacions que es realitzen per sota del nivell freàtic, prenent com a nivell de referència el 
més elevat entre les oscil·lacions anuals, o que poden suposar una disminució de la recàrrega 
d'aqüífers superficials o profunds. Sembla evident que els pous que s'instal·larien, en el cas 
d'un resultat positiu, que arriben profunditats de diversos milers de metres es realitzaran per 
sota del nivell freàtic.

• Explotacions  visibles  des  d'autopistes,  autovies,  carreteres  nacionals  i  comarcals  o  nuclis 
urbans superiors a 1.000 habitants o situades a distàncies inferiors a 2 quilòmetres d'aquests 
nuclis.  Com  es  pot  comprovar  tots  dos  projectes  es  situen  al  bell  mig  de  nombroses 
poblacions habitades.

• Extracció de petroli i gas natural amb fins comercials, quan la quantitat extreta sigui superior 
a 500 tones per dia en el cas del petroli i de 500.000 metres cúbics per dia en el cas del gas, 
per  concessió.  En  aquest  cas  hem  de  suposar  que,  tal  com  passa  en  altres  permisos 
d'investigació d'hidrocarburs, el gas que s'extregui es comercialitzarà, i per això no pot eludir 
l'EIA per tractar-se d'un projecte d'investigació.

SISENA. ELEMENTS RADIOACTIUS NATURALS I METALLS PESANTS. 

La manipulació i la mobilització d'Elements Radioactius Naturals (ERN, NORM, Normally Occurring 
Radioactive  Materials  en literatura  anglosaxona)  i  certs  metalls  pesants  en activitats  petrolieres, 
gasistes i mineres no són tinguts en compte per tres motius puntuals: el seu desconeixement general, 
la manca de control i la manca de legislació en aquest aspecte.

Aquestes explotacions són potencialment propenses a alliberar ERN i transformar-los en agressors 
perillosos respecte de les condicions de treball i ambientals. Mitjançant investigacions i anàlisi s'ha 
comprovat  la  presència  de  concentracions  significatives  d'elements  radioactius  naturals  en 
determinades etapes dels tractaments primaris o mitjançant el lixiviat dels runams i poden migrar 
fins a la seva incorporació a les aigües subterrànies amb l'eventual risc de contaminació per la seva 
ingesta.

L'ús de lubricants i additius en les perforacions per fractura hidràulica per a la producció de petroli i 
gas han demostrat que mobilitzen els materials radioactius naturals, inclòs l'urani 238, ràdio 226 i 
radó 222. Això ha estat identificat com un dels majors desafiaments que enfronta la indústria del gas 
a Amèrica avui en dia. D'aquests, el radó és d'especial preocupació per ser un gas que molt mòbil, i és 
intensament radioactiu.  L'exposició per inhalació o ingestió finalitza generalment en els pulmons, 
que són susceptibles de ser danyats per la seva desintegració nuclear.

L'exposició al radó és considerat la segona causa de càncer de pulmó després del tabaquisme. El radó 
es va detectar a nivells per sobre de 300 PCI / L (límit d'aigua potable proposat per l'USEPA), en la 
majoria de mostres d'aigües subterrànies recollides en l'Estat de Nova York pels investigadors.
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En alguns casos, aquestes concentracions respecte de l'urani total contingut en aigua supera el límit 
permès per la llei.  Per aquest motiu és necessari fer controls a través de monitoratges en àrees 
crítiques,  tendents  a  verificar  l'existència  d'aquests  elements,  quantificar  i  avaluar  el  seu 
comportament  a  la  superfície.  Així  mateix,  incorporar  la  detecció  química  dels  ERN  al  protocol 
d'anàlisi del "aigua potable" en aquestes àrees, per al seu posterior control i eventual disposició final 
de l'urani total.  La constant presència d'aquests elements no és uniforme variant segons la zona 
explotada.

El maneig irracional d'aquests compostos, ja sigui per pràctiques inadequades de l'aigua de producció 
en les  explotacions gasistes  o  a  través  del  lixiviat  dels  runams en les  explotacions mineres,  pot 
incorporar-se a les aigües subterrànies amb el risc de contaminació per ingestió d'aquests elements. 
Cal  destacar  que  en  aquest  tipus  d'explotacions  es  realitzen  neteges  de  les  instal·lacions 
manualment,  i  en  alguns  casos,  les  incrustacions  tenen  un  alt  contingut  de  ERN.  Per  tant,  les 
condicions de treball  poden resultar crítiques per als operaris,  respecte de la inhalació i  ingestió 
d'aquests residus.

Després del tori, l'urani és l'element més abundant del grup dels actínids. Els seus estats d'oxidació 
en la naturalesa són dos: U4 + i U6 +. El ió tetravalent (UO2) és molt poc soluble en l'aigua, mentre 
que el U6 + ho és relativament. El ió tetravalent es presenta a les roques ígnies i el hexavalent en els 
sediments.  La  major  part  de  l'urani  es  precipita  quan  troba  condicions  reductores  favorables, 
suficients per a la reconvenció del U6 + a U4 +. Aquestes condicions s'han de particularment a la 
matèria orgànica, que pot trobar-se tant sobre el fons de les cubetes sedimentàries per això, l'urani 
es troba associat en general amb carbó, fusta fòssil, lutites, esquists o pissarres, petroli i asfaltites.

Aquests minerals estan presents en les formacions geològiques són arrossegats en modificar l'estat 
d'equilibri  o  confinament  imposat  per  la  perforació  i  explotació.  Després,  a  través  de l'aigua de 
retorn, són transportats a la superfície en forma de solució. D'aquesta manera, contaminen els sòlids, 
llots  de  perforació  i  l'aigua.  Quan  canvien  les  condicions  del  transport  hidràulic,  els  elements 
radioactius sedimenten en les instal·lacions de superfície (deshidratació del gas, basses de purga o de 
descàrrega,  tancs  d'emmagatzematge  etc.).  Els  límits  màxims  aconsellats  per  la  Comissió 
Internacional  de  Protecció  Radiològica  (ICRP)  per  les  tasques  amb  materials  que  contenen 
radioactivitat natural han de controlar si la concentració és major d'1 Bq / gi Considerar el Radó, Rn, 
per separat aplicant un el nivell d'acció a concentracions de 1000 Bq/m3.

La transposició de la Directiva 98/83/CE a l'ordenament jurídic espanyol té lloc per mitjà del Reial 
decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de 
consum humà. El propòsit d'aquest Reial decret és establir els criteris sanitaris que han de complir les 
aigües de consum humà i les instal·lacions que permeten el seu subministrament, entre altres coses, 
els paràmetres de radioactivitat.

L'apartat  D  de  l'annex  1  d'aquest  Decret,  precisa  els  paràmetres  que  s'han  de  controlar  i  els 
corresponents  valors  paramètrics  que  s'han de respectar.  Es  tracta d'un  mètode de control  que 
permet determinar si es supera o no el límit de dosi establert per a la Dosi indicativa Total (DIT) de 
0,1 mSv / any. El càlcul de la DIT està basat en el consum d'un adult de 730 litres d'aigua a l'any.

Tenint  en  compte  la  vida  mitjana  corresponent  qualsevol  accident  o  manipulació  inadequada 
hipoteca l'ús  normal  del  sòl  o dels  aqüífers  per  mil·lennis,  i  s’incrementa,  tanmateix,  la  radiació 
ambiental de fons a la biosfera.
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Igualment cal consignar el risc potencial que s'amaga en la crema del gas extret alliberant al medi 
ambient  els  perillosos  compostos  orgànics  volàtils,  COVs,  BTEX (benzè,  toluè i  xilè)  i  compostos 
halogenats de baix pes molecular que són provats carcinògens per als humans als que s'afegeixen els 
Òxids de nitrogen (NOx), Sofre (SOx), Ozó (reacció de NOx i COV), hidrocarburs aromàtics Policíclics 
(HAPs), Sulfur d'hidrogen (H2S) i  partícules en suspensió per la combustió d'ingents quantitats de 
dièsel consumit pels equips, mòbils i fixos, de la perforació.

Tots  aquests  tòxics  posseeixen efectes  provats  sobre  diversos  sistemes  com és  el  immunològic, 
respiratori, cardiovascular, al·lèrgies i desenvolupament fetal. Aquesta enumeració de perills no és 
fictícia i està recollida, entre altres institucions i agències ambientals pel mateix Parlament Europeu. 
Sobre aquesta qüestió ens hi tornarem a repetir més endavant.

SETENA. ADDITIUS PER A L'ESTIMULACIÓ.

La tècnica d'estimulació hidràulica per extreure gas atrapat en aquest tipus de formacions rocoses 
precisa de la utilització de nombrosos productes químics de manera que, com venim insistint, al llarg 
del document, l'AIA, hauria de realitzar-se, des del mateix inici de tot el procés, tenint en compte 
l'abast final del projecte, on la quantitat d'additius és molt elevada, així com la classificació de tòxics, 
de molt d'ells.

Per descomptat, en el seu moment, i com a mínim:

• S'hauria de controlar LA QUALITAT DE L'AIRE (COV, Ozó, partícules) en qualsevol regió on 
l'activitat de gas natural es fa i ha de començar abans de l'inici de les operacions per establir 
nivells de referència.

• De la mateixa manera han de monitoritzar LES AIGÜES, subterrànies i superficials, en base a 
la mobilitat de les substàncies tòxiques que poden desplaçar dels sondejos practicats cap a 
terra i els aqüífers. La injecció de fluids de fractura hidràulica ha de ser regulada per la Llei 
d'Aigües.  Això  és  necessari  per  assegurar  la  integritat  mecànica  dels  pous  d'injecció  i 
l'aïllament de la zona d'injecció de fonts subterrànies d'aigua potable.

• Es  recomana  la  implantació  d'EMPREMPTES  isotòpiques  dels  compostos  clorats  en  els 
productes que s'utilitzen per perforar i fracturar. Cada fabricant té la seva pròpia empremta 
digital. La gràfica d'aquestes dades isotòpics trobats en cada fractura hidràulica permetrà la 
identificació de la font de contaminació.

• Tenint  en  compte  els  efectes  adversos  per  a  la  salut  dels  ciutadans  i  treballadors  les 
autoritats  sanitàries  han  d'establir  un  PROGRAMA  DE  VIGILÀNCIA  EPIDEMIOLÒGICA.  El 
disseny de l'estudi ha d'incloure el monitoratge ambiental d'aire i aigua, així com qualsevol 
canvi de salut de les persones que viuen i treballen a les regions de les operacions de fractura 
hidràulica, així com una modelització sobre la salut humana i ambiental pre-operatòria.

• Abans que es concedeixi una concessió per fractura hidràulica, ha d'estar complet el PLA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS i formar part del permís d'explotació, i això inclou les runes que s’hagin 
de cedir en préstec, i els sistema de tractament per a les aigües residuals.
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VUITENA. RISCOS PER A LA SALUT HUMANA DERIVADA  DE L’ÚS DELS ADDITIUS. 

En un estudi dels professors Michelle Bamberger i Robert E. Oswaldresumen -“Impacts of gas drilling  

on  human and animal  health”,  New Solutions-  s’assevera  que “no es  pot  obtenir  una evidència  

complerta en relació als impactes de la perforació per obtenir gas degut al fet que les anàlisis i la  

informació  sobre  els  productes  emprats  són  incomplets,  i  també  per  causa  dels  acords  de  

confidencialitat. Sense estudis científics rigorosos, el boom de la perforació per obtenir gas natural  

seguirà sent un experiment incontrolat sobre la salut a una escala enorme”.

Així i tal com ja s'ha esmentat en altres punts d'aquest escrit falta informació sobre la composició de 
les  substàncies  químiques  utilitzades  en  el  procés  de  fractura  hidràulica  per  a  l'explotació 
d'hidrocarburs. Aquesta informació hauria de ser pública, ja que té importància per a la protecció de 
la salut i del medi ambient i així ho reconeix la legislació europea i espanyola.

Segons l'informe del Tyndall Centre, la poca informació subministrada per les operadores permet, tot 
i  així,  certificar  que  nombroses  substàncies  han  estat  classificades  per  organismes  de  control 
europeus com de "immediata atenció" a causa dels seus efectes potencials sobre la salut i l'ambient. 
En particular, 17 han estat classificades com tòxiques per organismes aquàtics, 38 són tòxics aguts, 8 
són  cancerígens  provats  i  altres  6  estan  sospitades  de  ser-ho,  7  són  elements  mutagènics,  i  5 
produeixen efectes sobre la reproducció. 

Si bé el nivell de risc associat a l'ús d'aquestes substàncies depèn de la seva concentració i de la 
manera com s'exposi als éssers vius i l'ambient durant la seva utilització, les enormes quantitats que 
s'han  d'emprar  per  a  una  plataforma  de  6  pous  oscil·larien  entre  els  1.000  i  els  3.500  m3  de 
substàncies químiques-, serien, per si mateixes, motiu de màxima precaució i control.

NOVENA. PROBLEMES DE CIMENTAT EN ELS POUS D'EXPLOTACIÓ.

En els pous es donen problemes de cimentat. Així, i valgui per exemple, En l'estat de Pennsilvània 
(EUA) es van produir diversos casos de contaminació de l'aigua de consum domèstic amb gas. El 
Departament  de Conservació  Ambiental  va  imposar  a  la  companyia  "Chesapeake" una  multa de 
gairebé un milió de dòlars per haver contaminat amb metà els pous d'aigua de 16 famílies com a 
resultat de la pràctica de perforació. Aquesta contaminació es va deure a problemes de cimentat de 
la perforació.

Anthony  Ingraffea,  professor  d'enginyeria  de  la  Universitat  de  Cornell,  antic  empleat  de  la 
multinacional de gas "Schlumberger", fa la següent consideració:  "Un percentatge important dels 
revestiments de ciment fallarà".

Per  tot  això,  una  de  les  millors  formes  de  prevenir  aquesta  possibilitat  de  contaminació  per 
problemes  en  el  cimentat  dels  pous,  seria  la  realització  d'estudis,  previs  a  la  perforació,  que 
permetessin determinar la resistència i  durabilitat del ciment emprat, en les condicions a les que 
estarà sotmès: altes pressions i temperatures, debilitament provocat per les càrregues explosives 
emprades, atac de sals en profunditat, atac dels propis components del líquid de fractura, etc.

Tanmateix, per a la cimentació dels pous cal que el ciment a emprar disposi del nivell de resistència 
adequat, que s’avalua mitjançant proves de pressió sota aigua. En cas que al barrejar el ciment no 
s’obtingui aquest el nivell adequat caldrà rebutjar-lo el, la qual cosa pot portar a un malbaratament 
excessiu d’aquest producte -i això sense parlar dels impactes ambientals de la fabricació de ciment. 
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DESENA. CONTAMINACIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS.

El Reial Decret Legislatiu 1/2001, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, en el seu art. 2, 

recull que els aqüífers formen part del domini públic hidràulic, mentre en el art. 92 s'estableix de 

forma expressa els següents tres objectius de protecció ambiental per les aigües subterrànies:

• Evitar o limitar l'entrada de contaminants a les aigües subterrànies i evitar el deteriorament 
de l'estat de totes les masses d'aigua subterrànies. 

• Protegir,  millorar  i  regenerar  les  masses  d'aigua  subterrànies  i  garantir  l'equilibri  entre 
extracció i recàrrega amb la finalitat d'aconseguir el bon estat de les aigües subterrànies.

• Invertir  les  tendències  significativa  i  sostingudes  en  l'augment  de  la  concentració  de 
qualsevol  contaminant  derivat  de  l'activitat  humana  amb  la  finalitat  de  reduir 
progressivament la contaminació de les aigües subterrànies.

Diem això perquè en són diversos  els  casos de contaminació d'aigües subterrànies atribuïts a la 
fractura hidràulica. Citarem alguns exemples recollits en revistes de reconegut prestigi:

En  un article  publicat  per  Robert  B.  Jackson (ecòleg  i  expert  en  recursos  hidrològics  de  l'Escola 
Ambiental  Nicholas  de  la  Universitat  de  Duke)  i  col·laboradors  en  "Proceedings  of  the  Nacional  

Academy of Sciences", es recullen els resultats de l'anàlisi de mostres de més de 60 pous d'aigua 
privats situats sobre la formació de Marcellus (nord-oest de Pennsilvània) i la d’Utica (nord de l'estat 
de  Nova  York):  dels  60  pous analitzats,  51  d'ells  contenien  metà,  sent  gran part  d'aquest  metà 
d'origen termogènic profund (aquell associat a les capes d'esquist i que era objecte de l'explotació), 
els  pous més propers  a  les  perforacions contenien més metà que  els  més allunyats,  cap  de les 
mostres contenia restes de fluids de fractura. Una de les possibles causes d'aquesta contaminació, 
prevista pels autors de l'article, és la connexió entre les fissures produïdes per la fractura i fissures 
naturals.

Un grup d'enginyers a la Colúmbia Britànica (Canadà) han catalogat 19 incidents de  "comunicació  

entre  fractures",  pous  recents  connectats  de  manera  inesperada  amb  altres  preexistents.  Es  va 
detectar un cas en què la comunicació s'havia produït entre dos pous separats més de 600 metres. La 
Comissió de Gas i Petroli de la Colúmbia Britànica ha determinat que: "Les connexions subterrànies  

degudes a les operacions de fractura hidràulica a gran escala s'han mostrat difícils  de predir.  La  

longitud de les fractures pot estendre més del previst a causa de la resistència insuficient de les capes  

de roca superiors".

El 2010 l'EPA (Agència nord-americana per a la protecció del medi ambient) va emprendre una acció 
legal contra Range Resources, companyia que explota els jaciments de la formació Barnett, a l'estat 
de  Texas,  considerant  que  dos  pous  d'aigua  potable  estaven  contaminats  amb  metà  d'origen 
termogènic profund (aquell associat a les capes d'esquist i que era objecte de l'explotació). L'EPA 
també va considerar que un dels pous contenia compostos químics emprats en la fracturació, com 
ara el benzè El setembre de 2010 la causa es trobava al Tribunal d'Apel·lacions dels EUA.

Anthony  Ingraffea,  professor  d'enginyeria  de  la  Universitat  de  Cornell,  antic  empleat  de  la 
multinacional  de  gas  Schlumberger,  fa  la  següent  consideració:  "Quan  defensen  la  tècnica,  les  

companyies només consideren fractures aïllades, però si es consideren múltiples perforacions (com 

passa en les explotacions) les probabilitats de connexió capa amb gas-aqüífer augmenten".
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Una de les millors formes de prevenir aquesta possibilitat de contaminació causada per connexions 
entre fissures originades per la fractura i fissures naturals, seria la realització d'estudis, previs a la 
perforació,  que permetessin conèixer  el  grau de fractura natural  que posseeixen les  roques que 
travessarà  el  pou.  És  a  dir,  que  caldria  també fer  una  anàlisi  del  blanc  ambiental,  sistemes  de 
recarrega i nivell de fluxos interns dels pous naturals.

Seria també molt interessant des del punt de vista preventiu, la realització de models informàtics que 
permetessin conèixer  el  comportament  del  gas  i  dels  fluids  de fractura a aquestes  profunditats, 
abans de perforar el pou.

A l'informe "Impactes del gas i petroli no convencional per al medi ambient i la salut"  realitzat per al 
Parlament Europeu, conegut com a Informe Envi, es reconeix que no hi ha a Europa una normativa 
detallada, exhaustiva i accessible públicament del marc regulador sobre l'extracció del gas d'esquist i 
la  necessitat  que aquesta es desenvolupi.  L'informe  recull  expressament la  necessitat  que sigui 
revisada la Directiva Marc d'Aigües (2000/60/CE) i els possibles impactes de la fractura i proposa que 
es valori la prohibició de l'ús de químics tòxics, o si menys no, recomana que la composició exacta 
dels mateixos sigui revelada, quan aquests es troben sota l'empara de confidencialitat per tal  de 
prevenir la contaminació de les aigües.

ONZENA. MALBARATMENT DELS RECURSOS HÍDRICS.

Tanmateix cal considerar les ingents quantitats d’aigua que seran necessàries per a ser injectades als 
pous,  quan  aquest  és  un  recurs  escàs  i  limitat,  i  tenint  en  suma  consideració  que  la  tipologia 
climatològica de Catalunya es  compren dins  d’un clima típicament  mediterrani,  en el  qual  llargs 
períodes  de  sequera  es  poden  alternar  amb  èpoques  de  fortes  pluges,  com  el  període  que  va 
transcorre entre els anys 2005 i 2008 castigats per l’últim gran episodi de sequera, i que van donar 
lloc a l’aprovació per part del Govern de la Generalitat del Decret 84/2007, de 3 d’abril, conegut com 
el Decret de Sequera, i  derogat el 13 de 2009, que va comportar severes restriccions d’aigua en 
determinats punts del país.
 
D’altra banda, els rius catalans es situen sota el seu cabal ecològic, incomplint la citada Directiva 
Marc d’Aigües. Llavors es cal preguntar com es podrà assegurar l’aigua per a aquests pous, si no es 
mitjançant amb obres de gran enginyeria i en detriment d’altres usos -i  aquí incloem les funcions 
ecològiques pròpies dels rius. 

Quan es fa més necessari que mai adoptar els criteris d’una NOVA CULTURA DE L’AIGUA,  la qual 
comporta un enfocament holístic en la gestió de l’aigua, aquesta tècnica significa la destrucció d’un 
element essencial per a la vida,  que resta en descompte per a les presents i futures generacions 
humanes i ecosistèmiques.    
 

DOTZENA. EL CANVI CLIMÀTIC.

Des d'una perspectiva més global entenem que, donada la situació actual de canvi climàtic, optar per 
energies basades en els hidrocarburs va en contra del  que amb bona lògica hauria de fer-se. És 
convenient apostar per energies renovables i per criteris d'eficiència i estalvi energètic, no tan sols 
com a solució per a frenar el canvi climàtic, sinó per trencar la dependència amb els hidrocarburs i 
altres fonts energètiques exhauribles i contaminants -cas de l’urani. 
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Les emissions no desitjades de metà dels processos de fractura hidràulica poden tenir un impacte 
immens en el balanç de gasos d'efecte hivernacle. Avaluacions científiques donen de 18 a 23 g de 
gasos CO2-equivalents per MJ per al desenvolupament i producció de gas natural no convencional.

Segons es recull a la revista Climate Change: "El metà és un gas hivernacle poderós amb un potencial  

d'escalfament global bastant més gran que el del diòxid de carboni, particularment durant l'horitzó  

de temps de les primeres dècades després de l'emissió. Malgrat aquest ampli acord, la incertesa en la  

magnitud de les emissions per fuga és gran. Donada la importància del metà en l'escalfament global,  

aquestes  emissions  mereixen  molt  més  gran estudi  que  en  el  passat.  Instem tant  mesures  més  

directes i estimacions refinades per quantificar millor el perdut i el no estimat per al gas". Així, el 
efecte hivernacle potencial mitja del gas metà és el de 21 grams de CO₂.

Les  emissions degudes a la  intrusió del  metà en els  aqüífers encara no han estat  avaluades.  No 
obstant això, les emissions específiques de cada projecte podrien variar en un factor de fins a deu, 
depenent de la producció del metà al pou en qüestió. Sense un límit significatiu de les emissions 
globals de gasos d'efecte hivernacle, l'explotació de gas d'esquist  probablement incrementarà les 
emissions netes de carboni. 

En un món famolenc d'energia, i sense una restricció severa i efectiva sobre les emissions de carboni, 
l'explotació  d'un  recurs  addicional  de  combustible  fòssil  probablement  incrementarà  el  consum 
d'energia i les emissions associades.

Això reduirà encara més qualsevol petita possibilitat de mantenir canvis globals de la temperatura a 
2 º C o menys i, d'aquesta manera, s'incrementarà el risc d'entrar en un període de "canvi climàtic  

perillós". Si el consum de gas de pissarra és igual al mateix en els escenaris globals els increments 
associats resultarien en concentracions atmosfèriques de 3-11 ppmv de CO2 el 2050.

Reduccions ràpides de carboni requereixen una major inversió en tecnologies lliures de carboni i això 
es  podria  retardar  per  l'extracció  del  gas  d'esquist.  La  inversió  requerida per  explotar  el  gas  de 
pissarra serà substancial.
 
En relació a la reducció de les emissions de carboni, la inversió seria molt més efectiva si es fes en 
tecnologies que realment fossin lliures (o molt baixes) de carboni.  Si  els diners s'inverteix en gas 
d'esquist  llavors hi  ha un risc real que això pogués retardar el  desenvolupament i  desplegament 
d'aquestes tecnologies.

TRETZENA. SOROLLS, VIBRACIONS I CONTAMINACIO LUMÍNICA.

Un altre impacte ambiental és el dels sorolls i vibracions generats. Durant les etapes de construcció, 
operació i clausura a les localitzacions es pot produir contaminació sonora durant la perforació dels 
pous, la ventilació de gasos no aprofitables, i impactes pel trànsit de vehicles. Cal que es contempli 
aquest aspecte amb més detall i es vagi a avaluar correctament.

Així mateix, la necessitat d’il·luminació nocturna pot donar lloc a la contaminació lumínica en unes 
àrees eminentment rurals, i que en tot cas, la dispersió de la llum no ha d’apuntar en direcció a la 
cúpula celestial. Cal recordar que els pous operen a tota activitat durant les 24 hores del dia, i els 7 
dies de la setmana i de l’any, fins que el pou s’assequi.
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CATORZENA. RESIDUS ESPECIALS.

La generació de residus especials derivats de l'estimulació i la seva gestió, en el cas que el resultat de 
la investigació sigui  positiva, i  es comenci l'explotació per mitjà de fractura hidràulica, en la qual 
s'utilitzen una infinitat de productes tòxics per al medi i la salut. Així mateix i al marge de les escòries 
tòxiques, probablement es generaran ingents quantitats d'escombres sòlides que caldrà gestionar en 
préstec en abocadors de runes, així com les aigües residuals que tanmateix s’hauran de depurar.

QUINZENA. FORMACIÓ DE SISMES.

La relació entre fractura hidràulica i certs sismes sembla innegable, per exemple, el 90% dels sismes 
detectats des de 2009 a Arkansas estan dins del radi de 6 km dels pous on s'ha injectat aigua tòxica 
de rebuig. Aquesta aigua pot lubricar les roques del voltant augmentant el risc de terratrèmols.

Al març de 2011, dues companyies van suspendre la seva activitat per estudiar la relació entre les 
activitats  d'injecció  de  líquids  i  els  800  sismes  ocorreguts  en  els  últims  6  mesos.  Després  del 
tancament dels pous el nombre de sismes disminuir.

A Gran Bretanya, el juliol 2011, s'han aturat les activitats de fractura hidràulica després de detectar 
dos sismes de 1.5 i 2.3 Richter a 500 m del lloc d'extracció i a Ohio (USA), el desembre 2011, s'han 
detectat una desena de sismes (fins a 4 º Richter): moratòria parcial al gener 2012.

SETZENA. RENDIBILITAT ENERGÈTICA.

Si  fins  ara  hem  analitzat  els  passius  ambientals  o  costos  externalitzats  de  la  fractura  hidràulica 
horitzontal, ara ens referirem als seus costos energètics, que es calculen a través de l’anomenada 
Taxa de Retorn Energètic (TRE o EROI en les seves sigles angleses).   La rendibilitat  energètica es 
calcula d’un sistema energètic en virtut de l’energia obtinguda per unit d’energia invertida en el seu 
procés, així a major quantitat neta d’energia útil final major és la rendibilitat energètica, és a dir, que 
es tracta d’un procés d’alta eficiència.  Per contra, una taxa igual o inferior d’energia útil  final en 
relació a l’energia invertida indica una nul·la o baixa rendibilitat energètica i, per tant, es tracta d’un 
procés absolutament ineficient. 

La TRE del gas d’esquist per fractura hidràulica varia entre 2 i 5 unitats útils disponibles d’energia 
segons el jaciment, és més que 1 o 0, però continua sent aquest una TRE extremadament baixa,  fet 
que no compensa els gravíssims impactes ambientals que aquesta tècnica ocasiona. 

Si  ho comparem a la TRE dels  nous prototips d’aerogeneradors per a producció d’energia eòlica 
aquesta és de 18 punts, una tecnologia, en canvi, neta i que ha assolit i en continua assolint una 
impressionant taxa d’aprenentatge en pocs anys, i malgrat la I+D+i marginal que aquesta tecnologia 
ha rebut -si ho comparem amb d’altres fonts energètiques brutes i finibles-. Més quan les energies 
renovables han assolit un grau de maduresa tècnica i continuen madurant encara més. 
 
I  com  no,  dins  aquests  cost  energètic  de  la  fractura  hidràulica  cal  incorporar-hi  l’ús  d’ingents 
quantitats de petroli per a moure tota la maquinària i engranatge necessàri per a l’obtenció del gas 
d’esquist, i d’aquest petroli en cal internalitzar els seus costos ambientals, en tot el seu cicle, com els 
més  visibles  a  nivell  d’explotació  del  gas  d’esquist,  com  en  poden  ser  les  emissions  difuses  o 
vessaments accidentals.

13



Així  mateix,  l’obtenció  de  gas  o  petroli  d’esquist  no  ens  aportarà  cap  tipus  de  seguretat  o 
independència  energètica,  sinó  que  molt  al  contrari,  ens  submergirà  en  un  pou  de  calamitats 
ambientals a expenses del negoci d’uns pocs.

Invertir en la fractura hidràulica és, doncs, una fugida endavant, que més que una solució als grans 
reptes ambientals i energètics, és una manera de retardar la posada en funcionament de models 
energètics alternatius que s’ha de basar en criteris de racionalitat, eficiència, equitat i sostenibilitat, a 
través de l’ús de les energies renovables, sistemes distribuïts i d’eficiència i estalvi energètic.

Així i en virtut del que s'ha exposat, i basant-nos en:

• La necessitat de transparència i participació pública en el procediment.

• La novetat de la tècnica de la fractura hidràulica i l'experiència prèvia als EUA.

• La seva relació amb importants danys a la salut humana i al medi ambient, el risc cert de 
contaminació  de  l'aire  i  les  aigües,  l'alta  ocupació  del  territori  i  la  sobreexplotació  de 
recursos.

• La forta oposició a aquests projectes per part de la població afectada.

• El canvi climàtic i l’exhauriment del model energètic vigent.

SOL·LICITEM:

1. Que se'ns tingui per comparegut el present escrit i es tingui en consideració tot allò que en ell s'hi 
expressa.
2. Que se'ns concedeixi a Ecologistes en Acció de Catalunya així com al seu representant la condició 
de part interessada en tot el procés i, per tant, que se'ns mantingui informats de tot allò nou que 
transcorri  durant tota la tramitació de l'expedient,  permetent l'accés a tots els  informes que en 
derivin  del  mateix,  inclòs  el  corresponent  informe que dona peu a  les  sol·licituds dels  permisos 
d'investigació d'hidrocarburs denominats Darwin i Leonardo.
3.  Que  s'atorgui  la  nul·litat  al  procés  de  sol·licitud  dels  permisos  per  tractar-se  d'un  PROCÉS 
IL·LEGÍTIM tal i com hem exposat més amunt.
4.  Que  en  cas  contrari  que  s'obri  un  procés  d'informació  i  participació  ciutadana  transparent  i 
democràtic, i s'obri un procediment d'Avaluació Integral Ambiental.  
5. Que es traslladi a tot el territori català la prohibició de l'obtenció de gas i petroli d'esquist per 
fractura hidràulica  horitzontal,  incloent,  la  relacionada amb l'obtenció  de gas  metà de capes de 
carbó, amb utilització de fractura induïda.

Barcelona, 26 de novembre de 2012.

Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya.

ANNEXES:

• Annex I. Espais d’Interès Natural inclosos en el PEIN estrictament afectats pels projectes 
d’investigació Darwin i Leonardo.

• Annex II. Bibliogràfia.
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Annex  I.  Espais  d’Interès  Natural  inclosos  en  el  PEIN  estrictament  afectats  pels  projectes 
d’investigació Darwin i Leonardo.

EIN Sup.Total(ha) TTMM Comarques Xarxa Natura 2000

Aiguabarreig Segre-
Noguera Pallaresa

10.112,84 Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, 
Balaguer, Camarasa, Cubells, Foradada, 
Ponts

La Noguera ES5130014 ZEPA I LIC

Collsacabra 10.858,15 La Vall d’en Bas,ant Pere de Torelló, 
Tavertet, Vilanova de Sau

Garrotxa, Osona ES5120012 ZEPA I LIC

El Miracle 233,62 Pinós Solsonès

El Moianès 2.050,84 Avinyó Bages

Les Guilleries 12.404,04 Sant Sadurní d'Osormort, Vilanova de Sau Osona ES5120012 ZEPA I  LIC

Montesquiu 743,77 Sora, Santa Maria de Besora, Santa Maria 
de Besora, Santa Maria de Besora

Osona

Plans de Sió 10.382,20 Oliola, els Plans de Sió, Agramunt, Ossó de 
Sió, Puigverd d'Agramunt

La Noguera, 
Urgell

ES5130036-ES0000478 
ZEPA I LIC

Riera de Merlès 3.013,18 Borreda, Gaià, Sant Feliu Sasserra, Santa 
Maria de Merlès, la Quar, Lluçà, Oristà, 
Prats de Lluçanès

Bages, Bergueda, 
Osona

ES5110009 ZEPA I  LIC

Riera de Sorreigs 286,65 Sant Bartomeu del Grau, Sobremunt, 
Santa Cecília de Voltregà

Osona ES5110016 LIC

Savassona 1.211,88 Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, 
Tavèrnoles, Sant Sadurní d’Osmort, 
Tavertet, Vilanova de Sau

Osona

Serra de Bellmunt 4.039,47 Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt 
d'Urgell, Cubells, La Sentiu de Sió, 
Penelles, Montgai, Preixens, Agramunt

La Noguera, 
Urgell

Serra de Picancel 2.267,39 La Quar Bergueda

Serra del Montsec 30.857,78 Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, 
Camarasa, Vilanova de l'Aguda 

La Noguera ES5130015 ZEPA I LIC

Serra Llarga-Secans de 
la Noguera

8.960,35 Balaguer, Camarasa La Noguera

Serres de Milany-
Santa Magdalena i 
Puigsacalm-Bellmunt

15.741,07 La Vall d’en Bas, Orís, Sant Pere de Torelló, 
Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de 
Besora, Santa Maria de Besora

Garrotxa, Osona

Turons de la Plana 
Ausetana

671,89 Gurb Osona

Valls del Sió - 
Llobregòs

26.846,56 Castellfollit del Llobregòs, Artesa de Segre, 
Cabanabona, Cubells, Foradada, Oliola, 
Montgai, Preixens, Biosca, els Plans de Sió, 
Guissona, Ivorra, Massoteres, Sanaüja, 
Sant Guim de la Plana, Torà, Torrefeta i 
Florejacs, Agramunt

Anoia, La 
Noguera, La 
Segarra, Urgell,

ES5130016  LIC

ES0000476 ZEPA
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