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MOCIÓ CONTRA EL PERMÍS D’INVESTIGACIÓ D’HIDROCARBUR S 
 
 
En dates 27/09/2012 i 04/10/2012, s’han publicat sengles anuncis al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Boletin Oficial del Estado, respectivament, relatius a la 
sol·licitud dels permisos d’investigació d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo, 
amb afectació, en aquest darrer, a nombrosos municipis del país, un dels quals Prats 
de Lluçanès.  
 
Del que s’ha pogut saber, la tècnica emprada per l’empresa peticionària en d’altres 
casos, es pot presumir que es pretén una investigació d’hidrocarburs mitjançant la 
fracturació hidràulica per a l’extracció de gas no convencional (fracking). 
 
Aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural mitjançant la fracturació de la 
roca mare. Per extreure el gas atrapat a la roca s’utilitza una tècnica de perforació  
mixta: primer es perfora fins a 5000 metres en vertical i després es perfora en 
horitzontal (una distància que pot arribar a varis kilòmetres). Aleshores s’injecta aigua 
amb sorres i un seguit d’additius químics a gran pressió. Això fa que la roca es trenqui 
i el gas s’alliberi i ascendeixi a la superfície a través del pou. Part de la mescla 
injectada torna a la superfície. Aquest procés es repeteix fins que s’exhaureix el gas. 
Tanmateix es fa necessària la perforació d’un gran nombre de pous que s’estenen per 
la superfície que ocupa el jaciment de gas no convencional. 
 
Les pretensions efectuades per aquesta empresa poden tenir una important afectació 
ambiental, d’entre els impactes i riscos més assenyalats, es fa referència a: l’excessiva 
ocupació de terrenys, les emissions a l’atmosfera, la contaminació acústica, la 
contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, l’ús intensiu dels recursos hídrics, els 
impactes a la biodiversitat o el risc de fenòmens sísmics. 
 
Paral.lelament a aquesta situació d’intensa afectació medi ambiental, atenent a la nova 
implantació d’aquesta tècnica, la legislació existent no preveu ni regula específica i 
adequadament els aspectes concrets de la fracturació hidràulica. I si bé és cert que els 
projectes que hagin d’autoritzar-se han de prendre en consideració la normativa de 
protecció mediambiental existent, aquesta està fraccionada i no contempla la totalitat 
de supòsits i qüestions que planteja aquesta tècnica.  
 
A això, s’hi afegeixen altres aspectes legislatius que s’han de tenir en compte, o 
acords com el comprès per la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del 9 
d’octubre de 2012, en que va  aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 
2012-2020. Amb aquest Pla es proposa el disseny d’ un nou model energètic equilibrat 
basat a garantir la qualitat del subministrament; establir un model competitiu 
econòmicament i amb menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un 
pes més gran de les energies renovables; reduir els combustibles fòssils, i millorar 
l’eficiència en la utilització de l’energia per arribar a un model català de generació i 
consum que sigui sostenible. Igualment es fa una crida a la implicació de la societat 
civil en la construcció del nou model energètic del país: formació, informació, 
participació i inclusió dels sectors socials més desfavorits econòmicament. 
 
Aquest marc normatiu i línies d’actuació no només tenen un valor enunciatiu, 
programàtic o de mera exposició, sinó que mentre es traslladen a la pràctica 



 

 

 

mitjançant la redacció d’una normativa de desenvolupament, cal entendre, per fer-les 
reals i efectives, que ja són d’obligat compliment  i exigibles com a principis rectors de 
l’activitat que els poders públics portin a terme. 
 
 
Atenent els antecedents, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. Que es denegui l’atorgament de qualsevol tipus d’autorització o concessió per 
a l’exploració, investigació i explotació dels jaciments subterranis d’hidrocarburs 
al municipi de Prats de Lluçanès, a més si utilitzen la tècnica de la fracturació 
hidràulica per a la seva extracció. 

2. De conformitat amb l’apartat anterior, es deneguin els permisos d’investigació 
d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo, quina sol·licitud ha formulat 
l’empresa Montero Energy Corporations, SL. 

3. Que es faci arribar aquest acord als ajuntaments del Lluçanès, el Consorci del 
Lluçanès, el Consell Comarcal d’Osona i el Govern de la Generalitat. 

 
 

Prats de Lluçanès, 19 de desembre del 2012. 


