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La prohibició del fracking és una realitat a Catalunya 

 
 
 
 
 

 

La mobilització ciutadana i la presa de consciència 

col·lectiva han aconseguit que el Parlament hagi 

aprovat una reforma legislativa que impossibilita 

l’aplicació del fracking en sòl no urbanitzable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un 28 % de les reserves de gas natural mundials s’estimen que estan 

emmagatzemades en roques de baixa porositat i permeabilitat i la 

tècnica del fracking permet extreure-les. L’extracció però és més 

complexa i més cara que en el cas dels jaciments convencionals. 
 

El procediment consisteix en la injecció a pressió d’aigua amb sorra i 

productes químics, amb l'objectiu d'ampliar les fractures existents al 

substrat rocós que tanca el gas, i afavorint-ne així la sortida cap a 

l'exterior. Aquest procés comporta un seguit d’impactes sobre el medi, 

alguns dels quals no estan a dia d’avui plenament estudiats. No obstant 

això, existeixen evidències científiques que el fracking  implica un 

consum excessiu de recursos hídrics, la contaminació dels aqüífers, 

l’emissió de contaminants a l'atmosfera, la destrucció del paisatge i un 

deteriorament de la qualitat acústica de les poblacions properes a 

l’explotació, etc. (Informe del Tyndall Centre, del Parlament europeu i del 

CREAL).  Per fracturar cada pou es necessiten entre 9.000 i 29.000 m3 

d’aigua. A més els compostos químics que té dissolts poden entrar al 

cicle de l'aigua i contaminar les fonts locals i els aqüífers si hi ha fugues 

o vessaments.  S’han trobat que prop de 3/4 parts dels productes 

químics emprats en el fracking tenen nombrosos efectes negatius per a 

la salut i alguns són potencialment carcinògens, com el benzè.  
 

Per tots aquests impactes, un informe del Parlament Europeu recomana 

la seva regulació i que es facin públics els components que s'empren als 

pous de perforació. A l’estat espanyol però, el Ministeri d'Indústria i 

comunitats com el País Basc o Castella i Lleó estan concedint permisos 

d'investigació.  
 

La qüestió de fons que hi ha darrera aquestes noves explotacions és: 

Per què volem més gas quan podem aprofitar uns recursos energètics 

abundants i de menor impacte ambiental com són les energies 

renovables? 

 

 

Amb la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per 

l’exercici 2014 (art. 162), s’ha inclòs una reforma de la Llei catalana 

d’urbanisme 1/2010 (art. 49.1) per la qual en sòl no urbanitzable no 

es podrà utilitzar la tecnologia de la fractura hidràulica quan es tracti 

d’aprofitament d’hidrocarburs “quan pugui tenir efectes negatius 

sobre les característiques geològiques, ambientals, paisatgístiques o 

socioeconòmiques de la zona, o amb relació a altres àmbits 

competencials de la Generalitat”. Així doncs, encara que una 

empresa promotora hagi assolit tots els permisos pertinents de les 

Administracions estatals, no hi ha cap supòsit que possibiliti rebre la 

llicència municipal que li permeti emprar el fracking. 
 

La lluita contra el fracking ha assolit un nou èxit, tal i com ho 

expressa la Plataforma Aturem el Fracking, tot i que no  hagi estat 

declarada il·legal i calgui recórrer a instruments jurídics complexos 

per aturar-la. 
 

 

 Audita el consum energètic de la teva llar i estalvia energia. 

Adhereix-te a la Plataforma Aturem el Fracking. Recolza 

iniciatives locals de producció d’energies renovables com 

Eolpop. Fes-te client d’una comercialitzadora d’energia verda 

com Som Energia. Uneix-te a la Xarxa per la Sobirania 

energètica. Reutilitza i intercanvia. Opta per l’energia solar 

tèrmica a casa teva: podràs tenir aigua calenta i climatitzar la teva 

llar gràcies al sol. Descobreix els avantatges d’una bomba de calor 

geotèrmica. 
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