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INFORMACIÓ I POSICIONAMENT SOBRE ELS PROJECTES  

DE PROSPECCIÓ D’HIDROCARBURS I FRACKING  

ALS PAÏSOS CATALANS 

 

1. QUÈ ÉS EL FRACKING? 

El fracking (tècnicament: fractura hidràulica horitzontal) és una tècnica desenvolupada als EUA 

i al Canadà per extreure el gas contingut a l’interior de les roques (generalment en capes 

d’esquists i pissarres). Consisteix en un sistema de pous de perforació vertical fins a capes 

profundes (dels 400 als 5.000m.). Un cop s'arriba a aquesta capa el tub de perforació pren 

forma horitzontal i es fan una sèrie de detonacions explosives que provoquen petites fractures 

a la roca per les quals s'injecta, un gran cabal d’aigua a molta alta pressió, barrejada amb sorra 

i fins a 600 additius químics que faciliten la disgregació de la roca i l’alliberament de les petites 

bosses de gas contingudes a l’interior.  

Aquesta acció allibera els gasos del subsòl i els fa aflorar a la superfície juntament amb l’aigua 

de retorn. Aquesta aigua de retorn (depenent del tipus d’instal·lació, entre un 15% i un 80% de 

la injectada) conté els gasos alliberats, els additius afegits i moltes substàncies arrossegades de 

les capes d’explotació. D’aquesta barreja se n’extreu el gas. També s’alliberen gasos de forma 

menys controlada (com el metà) i les aigües resultants poden contenir una càrrega 

contaminant diversa. 

Com es pot deduir, aquest sistema necessita de grans àrees d’explotació (desenes de milers 

d’hectàrees), en la que actuen independentment diversos pous de perforació, a una distància 

entre 1,5 i 2 km l’un de l’altre i amb tota les infraestructures de superfície necessària per a 

desenvolupar les accions d’explotació, tractament i transport dels productes. 

2. EL FRACKING AL MÓN 

El 1973, Estats Units va arriba al seu pic de producció de gas convencional, en aquell moment 

es prenen en considereació noves formes d’extracció i, al llarg dels anys vuitanta 

s’experimenta amb la fractura hidràulica (que ja es coneixia des de 1949), les primeres grans 

explotacions –encara poc rendibles- s’inicien al llarg dels noranta i a partir de 1997, amb la 

utilització d’additius, en millora la rendibilitat. L’alça dels preus dels hidrocarburs fan cada cop 

més rentable l’extracció del shale gas i el 2011 es torna a donar un nou màxim d’extracció de 

gas natural als EEUU. Paral·lelament, apareixen els primers problemes ambientals seriosos 

relacionats, de forma evident, amb l’extracció per fracking. En aquests moments el shale gas 

representa el 20% de la producció de gas als EEUU. 
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El Canadà va ser el segon país en desenvolupar la tecnologia, però els problemes ambientals 

han fet que s’hagi establert una moratòria al Quebec. 

A Europa, les primeres experiències amb el fracking van ser al Regne Unit, a Bulgària i a 

Polònia. Al mateix temps que Polònia segueix amb aquesta estratègia i té unes previsions 

d’important expansió del fracking, s’ha de dir també que tant França, com el Regne Unit, 

Bulgària i Holanda, han prohibit, cautelarment, aquest tipus d’explotacions. A la resta del món, 

també Sudàfrica, i l'Índia han congelat preventivament les autoritzacions d'explotació de 

fracking. 

3. EL FRACKING A L’ESTAT ESPANYOL I ALS PAÏSOS CATALANS 

A l’Estat espanyol, s’han sol·licitat nombrosos permisos de prospecció d'hidrocarburs (no 

necessàriament relacionats tots amb el fracking) en una àmplia zona a cavall de la Serralada 

Cantàbrica, que comprèn una franja àmplia des de Navarra fins a Astúries, la Rioja i Castella i 

Lleó (províncies de Burgos, Sòria, Lleó i Valladolid). A l’Aragó, també hi ha sol·licitades 

prospeccions tant a la plana de l’Ebre com a tota la franja del Pirineu aragonès. També hi ha 

alguns projectes aïllats a Múrcia i Albacete. 

Entre tots aquests, cal destacar el projecte d’Àlaba, doncs el Govern del lehendakari Patxi 

López havia apostat fermament per la prospecció i explotació del gas pissarra, mitjançant una 

empresa pública basca. Ara no està per veure quin criteri seguirà el nou govern. 

Els projectes de prospecció als Països Catalans: 

Estrictament, en aquests moments, el que hi ha sobre la taula són sol·licituds per a la 

prospecció i exploració d'hidrocarburs, acompanyades d’estudis geològics que complementen 

aquestes recerques. 

Es tracta de 14 expedients agrupats en 9 projectes: Ripoll (Ripollès, Garrotxa i Osona), 

Leonardo (Osona i Bages), Darwin (Segarra-Noguera-Solsonès), La Pedrera (Cardona), Les 

Pinasses (Bages), Fontanelles (Bages), Turbón (Ribagorça), i dos “paquets” de sol·licituds que 

afecten, per un costat: el Baix Cinca, la plana de Lleida i les Terres de l’Ebre i, per un altre 

costat, tres projectes contigus que afecten les comarques del nord de Castelló. 

Tots aquests permisos estan en tràmit, excepte el “Ripoll” i el de “Les Pinasses”, autoritzats per 

la Generalitat, aquest darrer orientat a la localització d’un magatzem subterrani de gas natural. 

Per al coneixement del detall de cada projecte s’adjunta un Annex 1 de “Projectes als Països 

Catalans”. 
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4. IMPACTES AMBIENTALS 

Són nombrosos els incidents ambientals succeïts –sobretot als EEUU- que poden relacionar-se 

directament amb les pràctiques del fracking, però el fet és que no existeixen estudis complets i 

exhaustius sobre els processos contaminants ni els impactes ambientals a curt i mitjà termini  

d’aquesta tecnologia, fet que fa més difícil de valorar l'abast real de els afectacions. 

Els principals interrogants són les afectacions sobre els aqüífers, en l'activitat sísmica de les 

zones d'explotació, que arriben a grans distàncies del punt de perforació, el consum d’aigua, la 

gestió de les aigües residuals produïdes i l'alliberament no controlat de metà.  

A continuació exposem els riscos que assenyala el Tyndall Center en el seu estudi “Gas 

pissarra. Avaluació inicial sobre l’impacte ambiental i sobre el canvi climàtic” de gener de 2011 

(En teniu l’enllaç a l’Annex 2). 

Contaminació del subsòl i dels aqüífers: 

La composició de fluid utilitzat varia d'una explotació a un altra. Habitualment està format per 

prop del 98% d'aigua i sorra, amb un 2% de productes químics additius. Degut a que la llei 

federal dels EEUU eximeix de regulació la injecció subterrània de fluids del fracking, no hi ha 

informació completa sobre la identitat i la concentració de les substàncies en aquestes 

formulacions.  

De 260 substàncies estudiades en l’informe del Tyndall Center –identificades d’entre les més 

de 500 utilitzades- es va trobar que 58 poden presentar efectes adversos sobre el medi o les 

persones, 6 substàncies estan a la llista 1 de substàncies prioritàries de la UE (acrilamida, 

benzè, etilbenzè, isopropilbenzè, naftalè i àcid etilendiaminotetraacètic tetrasòdic), dues són a 

la llista de 33 substàncies prioritàries, 17 són tòxiques pels organismes aquàtics, 38 ho són per 

als éssers humans, 8 són considerades cancerígenes, mentre que 6 són sospitoses de ser-ho,... 

A més, l’efecte disgregador de la pròpia tècnica fa que s’alliberin en el subsòl una quantitat 

important substàncies químiques provinents del propi sòl i que es mesclen, en bona part, amb 

el fluid. Aquestes substàncies augmenten la seva mobilitat en el sòl i, en bona part, 

acompanyen l’aigua de retorn. Les contaminacions per gas i per benzè han estat habituals en 

les explotacions d’EEUU. 

Risc sísmic: 

Hi ha serioses sospites que les explotacions de fracking són responsables d eles variacions en el 

règim sísmic que s’han donat en alguns punts del món on es desenvolupa aquesta tecnologia. 

No es pot afirmar categòricament, però la sola sospita obliga a adoptar les màximes 

prevencions en aquest sentit. 
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Gestió dels residus: 

Les instal·lacions de fracking presenten un important problema de gestió i tractament dels 

residus produïts. Es tracta dels residus en dues fases principals: la de perforació (que multiplica 

per 6 la d’una perforació d’una explotació convencional, degut a la multiplicitat de pous) i la de 

la fractura hidràulica pròpiament dita, que genera volums importantíssims del fluid de fractura 

que s’acumula en basses de decantació. Aquest fluid de retorn presenta en la seva composició 

totes les sunstàncies químiques contingudes en el fluid inicial, les alliberades i arrossegades de 

l’horitzó fracturat i totes les resultants de les interaccions químiques entre totes aquestes. 

És molt habitual, emparant-se en les lleis vigents als EEUU, que les grans instal·lacions de 

fracking no disposin de tractaments acurats del fluid de retorn. 

Consum d’aigua:  

Cada sistema de 6 pous o plataforma, en què s'agrupa cada extracció, utilitza entre 54.000 i 

174.000 m3 d'aigua i entre 1.000 i 3.500 m3 de substàncies químiques, només per a la primera 

fase de fractura. Si bé és cert que hi pot haver un percentatge elevat de recirculació d'aquesta 

aigua, això resta en funció, en gran mesura, del grau de tractament de depuració a la que sigui 

sotmès el fluid de retorn i, en general, és força deficient. 

En el nostre país, la disponibilitat d’aigua és clarament un element limitant per al 

desenvolupament econòmic i territorial, és per tant un dels aspectes més delicats dels 

impactes d’aquesta tecnologia, que en altres contextos no representa un problema sever com 

seria el nostre cas. 

Emissions de gasos d’efecte hivernacle: 

Un dels arguments més utilitzats pels promotors del fracking és el fet de que la combustió del 

gas natural té un índex d'emissions més baix que d'altres combustibles. Això és cert, però si 

atenem a l'Anàlisi de Cicle de Vida d'aquest gas, ens hem de fixar quina quantitat de gasos 

d'efecte hivernacle s'alliberen al llarg de tot el cicle: prospecció, extracció, transport i 

combustió. 

Segons  l'estudi realitzat per la Cornell University, s'estima que en una explotació de gas 

pissarra es produeixen unes emissions  de metà (el major component del gas natural) d'entre 

el 3,6% i el 7,9%. Tenint en compte que el potencial de contribució a l'efecte hivernacle del 

metà és 21 vegades superior al del CO2, s'ha calculat que la petjada de carboni del gas pissarra 

és fins a un 20% superior al del carbó, que és el combustible amb el que habitualment es 

compara per a defensar la seva explotació. 
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5. BALANÇ ENERGÈTIC I ECONÒMIC. 

Les característiques tecnològiques del fracking fan que l'obtenció d'energia es faci a un cost 

energètic molt elevat. La Taxa de Retorn Energètic (TRE) és el paràmetre que ens dóna la 

magnitud d'aquesta relació. En el petroli la TRE és de 15, mentre que a l'eòlica és de 18. Una 

de les tecnologies amb TRE més desfavorable és la fotovoltaica, amb una TRE de 7. La TRE de 

l'explotació del gas pissarra s'estima entre 2 i 5, o sigui que seria una de les més baixes de les 

tecnologies comercials conegudes. 

L'altre argument dels promotors del fracking és que la disponibilitat de gas fa baixar-ne el 

preu, però això és un efecte enganyós i, en tot cas, només a curt termini. El gas pissarra esdevé 

comercialment viable gràcies  al'augment accentuat del preu dels hidrocarburs, és a dir, no fa 

baixar el preu, sinó que és rendible quan el preu és alt.  

D'altrabanda estudis com els de determinen que el dels consultors Berman i Pittinger (The Oil 

Drum, 2011) els grans camps de gas pissarra només són rendibles amb preus per damunt dels 

8 o 9 $/mcf, però ara mateix el preu que es paga és d'entre 4 i 5 $/mcf. Els efectes de descens 

en el preu són sobre el mercat immediat, però a la llarga aquests preus no són sostenibles i 

només s'espera que aquests preus augmentin per tal de poder arribar al llindar d erendibilitat. 

En l'estudi de l'Institut Wüppertal per al Parlament Europeu es conclou, finalment, que el 

potencial d'explotació del gas pissarra a Europa é sreduit i que de cap manera pot substituir de 

forma significativa el descens que es preveu en la disponibilitatd e gas natural per a les 

properes dècades. 

6. REGULACIÓ I MARC LEGAL 

En resposta als riscos i a les incògnites ambientals que presenta aquesta tecnologia, i en 

aplicació del principi de prudència, diferents països del món han aplicat –com ja hem 

comentat- moratòries o prohibicions per a la implantació d’aquestes explotacions. Fins i tot 

alguns estats dels EEUU han establert moratòries i algunes ciutats n’han decretat la prohibició 

en la seva jurisdicció. Finalment l'EPA (Enviromental Protection Agency) ha determinat la 

realització del primer estudi exhaustiu i complert sobre els efectes de les explotacions de 

fracing sobre el medi ambient i la salut de les persones als EEUU.  

Fins ara, el fracking s’ha beneficiat d’un marc legal i un nivell d’exigència ambiental laxes o, fins 

i tot, inexistents, com és el cas d’Estats Units, però també de la UE. En un estudi encarregat per 

la Comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu i realitzat per l’Institut Wüppertal i la 

Consultora alemanya Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (teniu l’enllaç en l’Annex 2) s’arriba a les 

següents conclusions i recomanacions: 

- Solament la injecció subterrània de productes de toxicitat provada, ja hauria de 

qüestionar la pràctica, ja que restringeix o exclou altres usos de la capa contaminada. 
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- És una evidència que es desconeixen els efectes a llarg termini, doncs no han estat 

convenientment investigats. 

- La relació entre l’impacte (i per tant, també el risc) i el benefici obtingut (és a dir, el 

potencial increment de  producció de gas a Europa) és desproporcionada i no 

justifiquen facilitar la proliferació d’aquesta tecnologia. 

- L’actual marc regulatori de la UE és insuficient i excessivament permissiu i caldria 

desenvolupar-ne un d’específic basat una avaluació acurada dels impactes, 

especialment de les substàncies tòxiques i en una ACV (Anàlisi de Cicle de Vida) 

acurada sobre aquesta tecnologia. 

- Proposa una directiva que reguli la fractura hidràulica de forma exhaustiva i estudiar 

l’abast de la Directiva Marc de l’Aigua en els impactes d’aquesta activitat. 

- Proposa enfortir les autoritats regionals davant de la presa de decisions en aquests 

projectes, així com la participació pública en tot el procés. 

És significatiu que de les 600 substàncies més utilitzades com a additius en el fracking, només 

10 estan registrades en el Reglament REACH europeu per a aquest ús, fet que fa pensar que la 

resta de substàncies, en aquests moments, a Europa, s'estan utilitzant fora de qualsevol 

regulació. 

7. MODEL D’EXPLOTACIÓ I ACTORS IMPLICATS 

En aquest punt ens fixarem, només en un exemple: Montero Energy Corporation, SL. és 

l’empresa que ha sol·licitat els permisos de les 4 zones del País Valencià i a les 2 zones més 

àmplies del Principat (Leonardo i Darwin), a més de les dues properes a Saragossa. Però qui hi 

ha darrera d’aquesta empresa? 

Montero Energy Corporation SL és una empresa unipersonal, constituïda el desembre de 2011 

i inscrita al registre mercantil de Madrid per Rafael Lopez Guijarro, geòleg que ha passat per 

Repsol i pel Ministeri d’Indústria espanyol. Dos mesos després la va vendre a Craig A. Steinke , 

que figura com a administrador únic de la societat. Craig A. Steinke, president de l'empresa 

Reconaissance Energy Corporation i fundador d'Unbridled Energy Corporation, va ser 

president executiu i director general de Realm Energy International Corporation, una empresa 

enfocada a l'exploració de minerals a Europa i als països emergents i col·laboradora de 

Halliburton (l’empresa de les polèmiques concessions a l’Irak). Reconaissance Energy 

Corporation és una societat multinacional que explota recursos a tot el món i que ha presentat 

sol·licituds  de prospecció a Cantàbria, Saragossa i Sòria. Tant López com Steinke participen de 

l’empresa R2 Energy, Lted amb seu a la Colúmbia Britànica (Canadà). 

Sembla que, un cop rebentada la bombolla immobiliària i paralitzat el sector de les grans 

infraestructures, apareix una nova possibilitat d’especulació sobre el territori a gran escala i  
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amb minsos beneficis sobre el terreny. És aquest el model empresarial que volem per al sector 

energètic al nostre país? És aquest el model de gestió dels recursos naturals? Quina seria la 

gestió dels beneficis obtinguts de la seva explotació? On tributaran? 

8. EFECTES SOCIOECONÒMICS 

Tots els efectes que s’han citat d’explotació intensiva d’un territori densament poblat, amb 

una activitat intensiva en transport i en consum d’energia, de demanda de mà d’obra 

especialitzada que aquí no existeix, amb un alt nivell de consum de recursos i una alta 

producció de residus d’alta perillositat, tendeixen a fer pensar en una pèrdua generalitzada de 

qualitat del medi i de qualitat de vida dels seus habitants, la desestructuració del teixit social 

local de les zones afectades, sense repercussions especialment favorables ni en l’ocupació ni 

en l’economia local. Si hi afegim els impactes severs sobre el paisatge, del que se’n beneficien 

les iniciatives turístiques i les possibles repercussions sobre el sector agroalimentari, no 

s’endevinen impactes favorables en la implantació d’aquesta tecnologia al nostre país. 

9. CONCLUSIONS 

Es pot determinar, doncs, que l'explotació de l'anomenat gas pissarra o gas no convencional 

presenta tot un seguit d'impactes i inconvenients, a banda de qüestions no resoltes o, 

simplement, poc conegudes, que podem resumir en: 

- Impactes ambientals directes coneguts elevats, no assumibles en àrees de densitat 

humana elevada i d’ús intensiu del sòl agrícola.  

- Impactes potencials a mitjà i llarg termini no suficientment coneguts. 

- Impactes sobre la disponibilitat dels recursos hídrics, per demanda i per possible 

indisponibilitat per contaminació. Aquest seria un dels aspectes més crítics que 

qüestionarien ambientalment el projecte. 

- Impactes severs en els ecosistemes superficials i en el paisatge en àrees densament 

poblades i d’alt potencial tusrístic. 

- Balanç d’emissions doblement negatiu: energia fòssil que allarga l’ús de combustibles 

fòssils i, per un altre costat, l’elevada petjada de carboni (superior al carbó) degut a 

l'emissió de metà.  

- Tecnologia de dubtosa rendibilitat energètica i econòmica i que no sembla que pugui 

contribuir, de forma significativa, al mix energètic europeu, espanyol o català. 

- Manca de regulació a nivell europeu.  

- Model de prospecció especulatiu i basat en empreses oportunistes de capital forani. 
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POSICIONAMENT: 

− Considerem el fracking una tecnologia tècnicament no fiable, potencialment perillosa, de 

la que no es coneixen completament els seus efectes sobre el medi i la salut de les 

persones i que es demostra ineficient tant a nivell energètic, com econòmic i ambiental. 

− Més enllà d'això, el fracking és una tecnologia que aprofundeix en la utilització dels 

recursos fòssils no renovables del planeta, que impedeix la transició cap a un nou escenari 

energètic mundial i que ens aboca a un major increment de les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle. 

− Refusem l’impacte ambiental directe sobre el medi i sobre el paisatge que representaria 

una explotació a gran escala de la tecnologia de fractura hidràulica al nostre país. 

− El consum dels recursos hídrics en un país com el nostre o la producció i maneig de residus 

que no estan suficientment caracteritzats i sobre els que no existeix una normativa 

específica, obliguen a plantejar-se seriosament la viabilitat ambiental dels projectes. 

− Davant de totes aquestes qüestions i en virtud del més elemental prinicpi de precacució 

cal impulsar el marc legal necessari, tant a nivell europeu com català, per tal d'impedir la 

proliferació de projectes de fracking al nostre país. 

− Considerem que no es pot posar en joc l’economia productiva de les zones afectades, la 

producció agroalimentària de qualitat, el seu potencial turístic ni la qualitat de vida de les 

persones, a canvi d’explotar una tecnologia invasiva, agressiva amb el medi, d’abast 

desconegut i de baixíssim rendiment tant econòmic com energètic. 

− Els impactes potencials són prou seriosos i l'afectació territorial molt extensa com per 

obligar-nos a exigir la màxima transparència a les administracions i als agents implicats, 

públics o privats, exigint la posta en marxa de mecanismes d'informació i participació 

pública en la presa de decisions en aquest àmbit. 

− Així mateix, considerem que la UE hauria d'impulsar la monitorització i la realització 

d'estudis sobre els efectes del fracking en el medi ambient i en la salut de les persones en 

les explotacions existents a Europa. 
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ANNEX 1.  

SITUACIÓ DELS PROJECTES DE PROSPECCIÓ D’HIDROCARBURS ALS PAÏSOS CATALANS 

Estrictament, en aquests moments, el que hi ha són sol·licituds per a la prospecció i exploració, 

acompanyades d’estudis geològics que complementen aquestes recerques i poden tenir una 

certa utilitat pública. 

En aquests moments hi ha 14 expedients sobre la taula, agrupats en 9 projectes, que afecten 

territori dels Països Catalans: 

- TURBÓN. Sol·licitant: Repsol. Àrea afectada: 56.889 ha. Concedit per la Diputació 

General d’Aragó el 23/07/2012 per sis anys. Afecta els municipis de: Areny de 

Noguera, Bonansa, Beranui, el Pont de Montanyana, Monema i Queixigar, Isàvena, 

Tolba, Benavarri, Capella, Lasquarri, Graus, Tor-la-Ribera, Les Paüls i Castigaleu. 

- LES PINASSES. Sol·licitant: Petroleum Oil & Gas España (Gas Natural). Àrea afectada: 

12.842 ha. Concedit per la Generalitat de Catalunya el 30/10/2009, per sis anys. 

Aquesta prospecció ha servit per determinar la ubicació d’un possible 

emmagatzematge de reserva de gas natural i no té res a veure amb les prospeccions 

per fracking. Els estudis han determinat com a idònia una zona entre Balsareny i 

Navàs, el projecte tira endavant. 

- RIPOLL. Sol·licitant: Teredo Oil. Àrea afectada: 51.201 ha de les comarques del Ripollès, 

Garrotxa i nord d’Osona. Concedit permís d’exploració per la Generalitat el 

02/10/2012 per 6 anys (2012-2018). Quatre anys d’estudis geològics i 2 anys 

d’exploració profunda en dos pous. Incorpora una proposta d’estudis i prospeccions 

geològiques d’interès. Afecta els municipis de: Sant Joan de les Abadesses, la Vall de 

Bianya, Riudaura, Olot, Santa Pau, Les Preses, la Vall d’en Bas, Sant Feliu de Pallerols, 

Sant Pere de Torelló, Vidrà, Vallfogona de Ripollès, Campdevànol, Ripoll, les Llosses, 

Sora, Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Ogassa, Sant Pau de 

Segúries, Sant Joan les Fonts i Orís i Santa Maria de Corcó. 

- FONTANELLES. Sol·licitant: Petroleum Oil & Gas España (Gas Natural). Permís sol·licitat 

el 2008 a la Generalitat. Sembla que han desistit. Tenia el mateix objectiu que el de Les 

Pinasses. 

- PERSEO, PROMETEO, ATLAS i HELIOS. Sol·licitant: Frontera Energy Corporation, SL. Són 

quatre projectes paral·lels i contigus geogràficament. Àrea total afectada: 412.718 ha. 

A cavall entre Catalunya i Aragó, motiu pel qual es cursa sol·licitud al Ministeri 

espanyol el febrer de 2011. Municipis afectats de la demarcació de Lleida: Alfarràs, 

Almenar, Alguaire, Almacelles, Rosselló, Torrefarrera, Alpicat, Lleida, Sucs, Gimenells, 

Alcarràs, Sudanell, Montoliu de Lleida, Torres de Segre, Sunyer, Sarroca de Lleida, 

Soses, Aitona, Llardecans, Massalcoreig, la Granja d’Escarp, Maials, Almatret, La  
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Granadella, Flix, Vinebre, Ascó, La Fatarella, Riba-roja d’Ebre, Vilalba dels Arcs i la 

Pobla de Massaluca. Municipis afectats de la Franja de Ponent: El Torricó, Tamarit de 

Llitera, El Campell, Albelda, Vensilló, Saidí, Fraga, Vilella de Cinca, Mequinensa, Torrent 

de Cinca, Faió, Nonasp, Favara i Maella. 

- LA PEDRERA. Sol·licitant: Enagás. Sol·licitat a la Generalitat el juny de 2011. Perseguiria 

el mateix objectiu que el de Gas Natural de Les Pinasses, ja que Enagás no és una 

empresa explotadora, sinó de gestió del sistema. Els municipis afectats serien: 

Cardona, Clariana de Cardener, Montmajor, Navàs, Viver i Serrateix, Navès, Olius, 

Pinós, Riner, Sant Mateu de Bages i Súria. 

- ARQUÍMEDES, PITÁGORAS i ARISTÓTELES. Sol·licitant: Montero Energy Corporation, 

SL. Àrea afectada: 195.569 ha. Sol·licitat a la Generalitat Valenciana el juliol de 2012. 

Municipis afectats: Vinaròs, Benicarló, Sant Jordi, Traiguera, Sant Rafael del Riu, Canet 

lo Roig, Rossell, Vallibona, Morella, Catí, Xert, la Jana, Cervera del Maestre, Sant 

Mateu, Càlig, Peníscola, Santa Magdalena de Pulpís, Tírig, la Salzadella, Albocàsser, les 

Coves de Vinromà, Alcalà de Xivert, Sarratella, Herbés, Sorita de Morella, Forcall, 

Castell de Cabres, Castellfort, Ares del Maestre, Benassal, Vilar de Canes, Culla, 

Palanques, Todolella, Olocau del Rei, la Mata, Cinctorres, Portell de Morella, Vilafranca 

i Vistabella del Maestrat.  

- LEONARDO. Sol·licitant: Montero Energy Corporation, SL. Àrea afectada: 76.641 ha de 

les comarques d’Osona, Garrotxa i Bages. Sol·licitat a la Generalitat de Catalunya el 

setembre de 2012. Termes municipals afectats: Avinyó, Borredà, Calldetenes, 

Folgueroles, Gaià, Gurb, la Quar, la Vall d’en Bas, les Masies de Roda, les Masies de 

Voltregà, Lluçà, Manlleu, Muntanyola, Olost, Olvan, Orís, Oristà, Perafita, Prats de 

Lluçanès, Puig-reig, Roda de Ter, Sagàs, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del 

Grau, Sant Boi de Lluçanès, 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. 

- DARWIN. Sol·licitant: Montero Energy Corporation, SL. Àrea afectada: 89.683 ha. 

Termes municipals: 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 Ramon, Tornabous, Torà, Torrefeta i Florejacs i Vilanova de 

l’Aguda. 
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ANNEX 2.  

ENLLAÇOS D’INTERÈS 

 

1. Estudi sobre l’impacte de l’extracció de petroli i gas de pissarra mitjançant la tècnica 

de fractura hidràulica sobre el medi ambient i la salut humana. 

Estudi encarregat per la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat 

Alimentària del Parlament Europeu. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/studiesdownload.html?languageDocument=E

S&file=66719) 

  

2. Gas pissarra. Avaluació inicial sobre l’impacte ambiental i sobre el canvi climàtic.  

Estudi elaborat pel Tyndall Center el gener de 2011. El Tyndall Center for climate 

change research és un consorci de recerca sobre el canvi climàtic format per les 

principals universitats del Regne Unit. 

http://www.tyndall.ac.uk/sites/default/files/coop_shale_gas_report_final_200111.pdf 

 

3. Estudi sobre les emissions d'efecte hivernacle de l'explotació de gas pissarra. 

Estudi realitzat per la Universitat de  Cornell (Ithaca, EEUU) 

http://www.sustainablefuture.cornell.edu/news/attachments/Howarth-EtAl-2011.pdf 
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