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Pot el Fracking ser matèria d’acord local?

Vicente Boquera Matarredona

Secretari general de la Diputació de València

Juan Jiménez Hernandis

Oficial major de la Diputació de València

La portaveu del Grup d’EUPV a la Diputació de 
València ha presentat, per al seu debat en el Ple, una 
proposició amb el títol: “Declarar la província de Va-
lència ‘Província Lliure de Fracturació Hidràulica 
(Fracking)’ i no permetre que s’utilitzi aquesta 
tècnica en tot el seu territori”.

En la mateixa, i després d’una part expositiva, es 
proposa al Ple de la Diputació de València:

“[...] 
“1. Declarar-se com a part interessada en qualse-

vol llicència concedida o que es pugui concedir per a 
la investigació i explotació d’hidrocarburs a qualsevol 
terme municipal de la província.

“2. Declarar la província de València ‘Província Lliu-
re de Fracturació Hidràulica (Fracking)’ i no permetre 
que s’utilitzi aquesta tècnica en tot el seu territori.

“3. Instar el Govern de l’Estat i el Consell a dene-
gar la concessió de permisos d’investigació i explotació 
d’hidrocarburs per mitjà de la tècnica coneguda com 
fracturació hidràulica, i a suspendre els permisos en 
vigor, així com a elaborar una norma que prohibeixi 
aquesta tècnica.

“4. Retre compte d’aquests acords a:
“– Govern estatal (ministeris d’Indústria, Energia i 

Turisme i d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient).
“– Consell i Govern de la Generalitat Valenciana i 

grups parlamentaris de les Corts.
“– Diputacions provincials de València i Alacant.
“– Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
“– Municipis de la Província de València.
“– Associacions de defensa i protecció del medi 

ambient de la província de València.”
El Ple acorda finalment:
“Sol·licitar un informe de la Secretaria General de la 

Diputació Provincial de València perquè estudiï les pro-
postes formulades en la moció presentada en la qual 
es proposa:

“1.1 Declarar-se com a part interessada en qualse-
vol llicència concedida o que es pugui concedir per a 

la investigació i l’explotació d’hidrocarburs a qualsevol 
terme municipal de la província i

“1.2 Declarar la província de València ‘Província 
Lliure de Fracturació Hidràulica (Fracking)’ i no perme-
tre que s’utilitzi aquesta tècnica en tot el seu territori.” 
Tenint en compte el contingut de la proposició presen-
tada per la portaveu del Grup d’EUPV, i als efectes de 
l’emissió adequada d’aquest informe, hem de fer amb 
caràcter previ les consideracions següents:

1. Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs: atribució de competències

En el marc de l’article 149.1.25 de la Constitució es-
panyola, la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs, té per objecte regular el règim jurídic 
de les activitats relatives als hidrocarburs líquids i gaso-
sos (article 1.1).

L’article 1.2.a) disposa:
“Es consideren incloses en l’àmbit d’aplicació 

d’aquesta Llei les activitats següents:
“a) L’exploració, la investigació i l’explotació 

de jaciments i d’emmagatzemaments subterranis 
d’hidrocarburs.”

Segons l’article 3 d’aquesta Llei, les competències 
de les autoritats reguladores en aquesta matèria es re-
parteixen entre el Govern, al qual correspon exercir les 
facultats de planificació en matèria d’hidrocarburs i es-
tablir la regulació bàsica corresponent a les activitats a 
què es refereix la Llei esmentada, i l’Administració Ge-
neral de l’Estat, a la qual correspon, pel que interessa a 
aquest informe, atorgar les autoritzacions d’exploració 
i permisos d’investigació i les concessions d’explotació 
a què es refereix el títol II d’aquesta Llei, quan afectin 
l’àmbit territorial de més d’una comunitat autònoma.

A més, de la Llei es desprèn que la planificació en 
matèria d’hidrocarburs la farà el Govern amb la par-
ticipació de les comunitats autònomes i la presentarà 
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al Congrés dels Diputats, i s’haurà de referir, com a 
mínim, als criteris de protecció mediambiental que han 
d’informar les activitats objecte d’aquesta Llei. També 
s’ha de coordinar amb els instruments d’ordenació 
del territori, d’ordenació urbanística o de planifica-
ció d’infraestructures viàries que afectin les activitats 
d’exploració, investigació i explotació d’hidrocarburs, 
les restriccions de les quals no podran tenir caràcter 
genèric i hauran d’estar motivades.

Per tot això, un cop revisat el text de la Llei 34/1988 
i tenint en compte l’objecte d’aquest informe, hi po-
dem constatar que:

Per a les autoritzacions d’exploració.

El Ministeri d’Indústria i Energia, o l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma quan afectin 
el seu àmbit territorial, podran autoritzar en àrees 
lliures treballs d’exploració de caràcter geofísic o al-
tres que no impliquin l’execució de perforacions pro-
fundes definides així per reglament. Els sol·licitants 
d’autoritzacions d’exploració hauran d’acreditar els 
extrems següents en els termes que s’estableixin en les 
corresponents normatives de desplegament:

a. Capacitat legal, tècnica i financera del sol·licitant.
b. Programa d’exploració, amb indicació de les  

tècniques a emprar i mesures de protecció mediam-
biental.

c. Situació dels llocs on es vagi a emprendre el pla 
d’exploració.

Per als permisos d’investigació.

Els permisos d’investigació, els atorgaran el Govern o 
els òrgans de Govern de les comunitats autòno-
mes quan afectin el seu àmbit territorial, i confe-
riran el dret exclusiu d’investigar les àrees a què vagin 
referits durant un període de sis anys.

El permís d’investigació se sol·licitarà al Ministeri 
d’Indústria i Energia o a l’òrgan corresponent de la co-
munitat autònoma quan afecti el seu àmbit territorial. 
Les comunitats autònomes tindran l’obligació de co-
municar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la 
informació relativa als permisos d’investigació que se’ls 
hagin sol·licitat i als atorgats per aquestes d’acord amb 
el procediment que es determini reglamentàriament.

El sol·licitant del permís d’investigació haurà de pre-
sentar almenys la documentació següent, amb l’abast 

que s’estableixi en la corresponent normativa de des-
plegament:

a. Acreditació de la capacitat legal, tècnica i econo-
micofinancera del sol·licitant.

b. Superfície del permís d’investigació, que es deli-
mitarà per les seves coordenades geogràfiques.

c. Pla de recerca, que comprendrà el programa de 
treballs, el pla d’inversions, les mesures de protecció 
mediambientals i el pla de restauració.

d. Acreditació de constitució de la garantia a què es 
refereix l’article 21 de la Llei.

Un cop rebuda la sol·licitud al registre correspo-
nent, l’òrgan competent haurà de comprovar si el 
sol·licitant reuneix els requisits exigits en aquest títol. 
En el cas que el sol·licitant no reuneixi aquests requisits, 
es denegarà la sol·licitud. Si els compleix, s’ordenarà 
la publicació, en el Butlletí Oficial de l’Estat i a més, si 
s’escau, en el Butlletí Oficial de la comunitat autòno-
ma competent per a l’atorgament, d’un anunci en què 
es publiqui el nom del sol·licitant i la delimitació de la 
superfície, a fi que en el termini de dos mesos es pu-
guin presentar ofertes en competència o que puguin 
formular oposició els qui es considerin perjudicats en 
el seu dret.

La resolució sobre l’atorgament del permís 
d’investigació s’adoptarà per reial decret, o en la for-
ma que estableixi cada comunitat autònoma per als  
corresponents al seu àmbit territorial, i s’hauran de 
resoldre expressament les eventuals oposicions que 
s’hagin formulat. En la resolució d’atorgament es fixa-
ran els treballs mínims que hauran de realitzar els adju-
dicataris dels permisos, incloses les tasques de protec-
ció mediambiental, fins al moment de la seva extinció 
o de la renúncia als mateixos.

Els titulars d’autoritzacions d’exploració, permisos 
d’investigació i concessions d’explotació estaran obli-
gats a proporcionar a l’òrgan competent que els hagi 
atorgat la informació que els demani respecte de les 
característiques del jaciment i dels treballs, produccions 
i inversions que realitzin, així com els informes geolò-
gics i geofísics referents a les seves autoritzacions, per-
misos i concessions, i les altres dades que es determinin 
reglamentàriament.

L’article 6 de la Llei 34/1998 disposa que les au-
toritzacions, els permisos i les concessions objecte 
d’aquesta Llei ho seran sens perjudici de les altres auto-
ritzacions que els treballs, construccions i instal·lacions 
necessaris per al desenvolupament objecte de les ma-
teixes puguin requerir per raons fiscals, d’ordenació del 
territori i urbanisme, de protecció del medi ambient, 
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de protecció dels recursos marins vius, exigència de la 
corresponent legislació sectorial o seguretat per a per-
sones i béns.

2. Competències locals

Entre les competències que la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL, d’ara 
endavant) atorga als municipis, hi figuren, pel que aquí 
ens interessa, l’”Ordenació, gestió, execució i disciplina 
urbanística” –apartat d) de l’article 25– i la “Protec-
ció del medi ambient” –apartat f)–, que emparen la 
participació dels ajuntaments mitjançant l’atorgament 
de les autoritzacions corresponents, tant pel que fa a 
les possibles construccions i instal·lacions necessàries 
com per al control del medi ambient, però que aquests 
exerciran en els termes de la normativa estatal i au-
tonòmica que sigui aplicable.

No hem d’oblidar que la Constitució espanyola, en 
l’article 149, disposa que l’Estat té competència exclu-
siva en la legislació bàsica sobre protecció del medi am-
bient, sens perjudici de les facultats de les comunitats 
autònomes d’establir normes addicionals de protecció. 
I en l’article 148 estableix que les comunitats autòno-
mes podran assumir competències en la gestió en ma-
tèria de protecció del medi ambient.

Per tant, la finalitat pròpia i específica que l’article 
31.2 de la LRBRL atribueix a la província, “Assegurar la 
prestació integral i adequada en la totalitat del territo-
ri provincial dels serveis de competèn cia municipal”, i 
que de conformitat amb el que disposa l’article 36 de 
la LRBRL és una competència pròpia de la Diputació 
–”La coordinació dels serveis municipals entre si per a 
la garantia de la prestació integral i adequada a què es 
refereix l’apartat a) del número 2 de l’article 31”–, l’ha 
d’exercir aquesta en el marc i d’acord amb les com-
petències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit.

De tot l’anterior es desprèn que les autoritzacions 
d’exploració i els permisos d’investigació objecte de la 
Llei 34/1998 corresponen únicament als òrgans com-
petents de l’Estat i de les comunitats autònomes, sens 
perjudici de les altres autoritzacions que els treballs, 
construccions i instal·lacions necessaris per al desenvo-
lupament objecte de les mateixes puguin requerir per 
raons fiscals, d’ordenació del territori i urbanisme, de 
protecció del medi ambient, de protecció dels recursos 
marins vius, exigència de la corresponent legislació sec-
torial o seguretat per a persones i béns.

3. Jurisprudència consultada

Tenint en compte el que se sol·licita, és plenament 
aplicable la jurisprudència següent:

En la sentència de 31 de maig de 2001, del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Conten-
ciosa Administrativa, Secció Cinquena, rec. 486/1997, 
sent objecte d’impugnación la resolució del Ple de 
l’Ajuntament de Súria, de 24 de novembre de 1995, 
que acorda literalment el següent: “Declarar el muni-
cipi de Súria com a zona desnuclearitzada, no perme-
tent la instal·lació de cap mena d’activitat nuclear, ni 
d’emmagatzematge de residus nuclears dins dels límits 
del terme municipal”, s’hi assenyala que la qüestió sot-
mesa al coneixement d’aquesta Sala, Secció Cinque-
na, consistent a determinar si l’acord desborda o no 
els límits de la competència municipal i envaeix la que 
és específica de l’Estat, ha estat ja resolta pel Tribu-
nal Suprem en les sentències citades per l’advocat de 
l’Estat i altres posteriors [STS de 25 de març de 1998 
(RJ 1998\3503)], per la qual cosa és forçós ajustar-se 
al contingut del que s’hi ha establert, interessant des-
tacar, referent a això, els raonaments continguts en la 
sentència de 3 de febrer de 1988 (RJ 1988/1688):

“El acto administrativo, en cuanto ejercicio de una 
potestad para el cumplimiento de los fines que le es-
tán encomendados, solo puede dictarse en función 
de las atribuciones concedidas por las leyes y como el 
acto impugnado afecta a potestades exclusivas del Es-
tado recogidas en el artículo 149 de la Constitución 
(RCL 1978\2836 y ApNDL 1975-85, 2875), referentes 
a Defensa y Fuerzas Armadas, protección del medio 
ambiente y bases del régimen energético, su adopción 
representa una intromisión en las competencias que 
al Estado atribuye la Constitución, que no puede en-
contrar amparo en el principio de autonomía munici-
pal consagrado en el artículo 137 de la Constitución, 
pues como tiene declarado el Tribunal Constitucional 
en sentencia de 14 Jun. 1982 (RTC 1982\35), referida 
a las comunidades autónomas pero trasladable a las 
comunidades locales, la reserva de una materia a favor 
del Estado, impide no ya que una Comunidad Autóno-
ma pueda asumir competencias sobre la materia reser-
vada al Estado, sino orientar también su autogobierno 
en razón de una política propia acerca de ella, lo que 
conduce a mantener que se ha incurrido en vicio legal 
de incompetencia que afecta a la validez del acto re-
currido.”

En el mateix sentit la sentència de 8 de juny de 
2001 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
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Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, rec. 
3900/1996.

En una altra interessantíssima sentència, de 25 de 
març de 1998 (rec. 3852/1992), el Tribunal Suprem, 
Sala Tercera, Contenciosa Administrativa, Secció 4a, va 
acordar el següent:

“Antecedentes de hecho
“PRIMERO.– Con fecha 5 de octubre de 1987 el Ple-

no del Ayuntamiento de Amurrio adoptó acuerdo por el 
que, entre otros extremos, se ordenaba la instalación de 
carteles prohibiendo el tránsito por el término munici-
pal de vehículos que transportasen residuos tóxicos y se 
efectuaba la declaración de municipio desnuclearizado.

“Contra este acuerdo el letrado del Estado en la 
representación que le es propia interpuso en 12 de no-
viembre de 1987 recurso contencioso-administrativo 
ante la entonces Audiencia Territorial de Bilbao.

“SEGUNDO.– Tramitado el recurso en debida for-
ma, por la Sala competente del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco se dictó sentencia en 25 de oc-
tubre de 1991 en cuyo fallo se estimaba parcialmente 
el recurso interpuesto.

“Contra esta sentencia el letrado del Estado en 
la representación que le es propia interpuso en 2 de 
diciembre de 1991 recurso de apelación que fue ad-
mitido en ambos efectos, habiendo comparecido ante 
este Tribunal Supremo el letrado del Estado en la repre-
sentación que ostenta como apelante, y no habiendo 
comparecido sin embargo el Ayuntamiento de Amu-
rrio, que había sido emplazado en debida forma.

“Tramitado el recurso según las normas procesales 
vigentes señalose el día 24 de marzo de 1998, en cuya 
fecha tuvo lugar

“Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Mariano Baena 
del Alcázar, Magistrado de la Sala.

“Fundamentos de Derecho
“PRIMERO.– Se refieren las presentes actuaciones 

a la conformidad a derecho de un acto administrativo 
del Pleno del Ayuntamiento de Amurrio por el que se 
acordó, entre otros extremos, ordenar la instalación en 
los límites del término municipal de carteles prohibien-
do el tránsito por el mismo de vehículos que transpor-
tasen residuos tóxicos, y declarar que Amurrio es un 
municipio desnuclearizado.

“Dicho acuerdo, por orden del gobernador civil 
de la provincia, se impugnó en vía contenciosa por el 
abogado del Estado de conformidad con lo que es-
tablece el art. 64 de la Ley Básica de Régimen Local, 
Ley 7/1985, de 2 de abril. La sentencia del Tribunal de 
instancia estimó parcialmente el recurso contencio- 

so-administrativo interpuesto por el defensor de la Ad-
ministración, siendo su razón de decidir que la compe-
tencia sobre esta materia corresponde al Estado y que 
la jurisprudencia de este Tribunal Supremo se pronun-
cia en el sentido de que estos acuerdos de los ayun-
tamientos relativos a sustancias o materias nucleares 
son disconformes con el ordenamiento jurídico. No 
obstante, el Tribunal de instancia entiende que debe 
diferenciarse entre los actos administrativos ejecutivos 
de los que se derivan efectos y las meras declaraciones 
de opinión que puedan manifestar los ayuntamientos, 
que considera legítimas en cuanto suponen ejercer la 
libertad de expresión tanto más cuanto que en casos 
como el de autos al mismo tiempo que se ejerce esa 
libertad se está actuando de acuerdo con la autonomía 
municipal. A tenor de este razonamiento la sentencia 
ahora apelada estima en parte el recurso declarando 
contrario a derecho el punto primero del acuerdo mu-
nicipal que se refiere a la instalación de carteles prohi-
bitivos, mientras que en cambio desestima el recurso 
interpuesto por el abogado del Estado en cuanto se 
pretende por este que se anule asimismo el acuerdo 
del Ayuntamiento en el punto relativo a declaración de 
municipio desnuclearizado.

“SEGUNDO.– Para resolver sobre la presente ape-
lación han de tenerse en cuenta únicamente las ale-
gaciones de la Administración apelante, pues el Ayun-
tamiento que adoptó el acuerdo, que no compareció 
ante el Tribunal de instancia, tampoco se ha personado 
en la presente apelación.

“El estudio de las mencionadas alegaciones lleva a 
la Sala a la convicción de que debe estimarse el recur-
so. Pues ciertamente, como destaca el defensor de la 
Administración, la propia sentencia apelada recoge la 
jurisprudencia de este Tribunal Supremo señaladamen-
te la sentencia de 3 de febrero de 1988 que es la últi-
ma de las dictadas siguiendo una línea jurisprudencial 
anterior constituida por las sentencias de 30 de abril, 
13 de junio y 3 de noviembre de 1986 así como las de 
9 y 17 de febrero y 21 de julio de 1987. Estas senten-
cias declaran que por lo que se refiere a las sustancias 
y materias nucleares y las disposiciones y los actos que 
se dicten sobre estas materias la competencia corres-
ponde al Estado. De ello se deduce que por dicha ra-
zón el acuerdo municipal sobre el que ahora se discute 
es contrario a derecho al carecer el Ayuntamiento de 
competencia en esta materia.

“Esta declaración de disconformidad con el orde-
namiento no debe limitarse a la prohibición de que cir-
culen por el término municipal vehículos transportan-
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do residuos tóxicos (cuestión respecto a la que debe 
confirmarse la sentencia del Tribunal a quo) sino que 
ha de extenderse también a la declaración de munici-
pio desnuclearizado. Respecto a dicha declaración la 
Sala, a la vista del planteamiento del caso de autos, 
no puede compartir el criterio del Tribunal Superior de 
Justicia, ya que no se trata en el supuesto enjuiciado de 
una mera declaración municipal que podría eventual-
mente haberse publicado en los medios de informa-
ción sino de un acto administrativo aprobado en forma 
por el Pleno del Ayuntamiento y que eventualmente 
podría producir efectos en derecho. En consecuencia 
no puede considerarse el punto tercero del acuerdo 
municipal solo como manifestación de la libertad de 
expresión, debiendo dársele el tratamiento de un acto 
administrativo cuyo contenido contraviene el ordena-
miento jurídico por las mismas razones que expresa la 
sentencia apelada al recoger nuestra jurisprudencia.

“Procede por todo ello estimar el presente recurso 
de apelación y revocar la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia.”

De l’anterior doctrina jurisprudencial es desprèn 
que la qüestió relativa a si és conforme o no a dret 
un acord d’aquestes característiques ha quedat clara 
en la jurisprudència esmentada, en què es declara que 
“el acto administrativo, en cuanto ejercicio de una po-
testad para el cumplimiento de los fines que le están 
encomendados, solo puede dictarse en función de las 
atribuciones concedidas por las leyes y como el acto 
impugnado afecta a potestades exclusivas del Estado 
recogidas en el artículo 149 de la Constitución […], re-
ferentes a […] protección del medio ambiente y bases 
del régimen energético, su adopción representa una 
intromisión en las competencias que al Estado atribuye 
la Constitución.”

Aquesta intromissió no pot trobar empara en el 
principi d’autonomia municipal que consagra l’article 
137 de la Constitució, ja que, com ha declarat el Tribu-
nal Constitucional, la reserva d’una matèria a favor de 
l’Estat o a favor d’una comunitat autònoma impedeix 
que l’Administració local pugui assumir competèn-
cies sobre la mateixa, ja que incorreria en un vici legal 
d’incompetència que afectaria la validesa de l’acte en 
qüestió.

Tampoc no es pot considerar com a manifestació de 
la llibertat d’expressió, i se li ha de donar el tractament 
d’un acte administratiu el contingut del qual contravé 
l’ordenament jurídic.

4. Concepte d’interessat

La Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, disposa en l’article 31 que es conside-
ren interessats en el procediment administratiu:

“a) Els qui el promoguin com a titulars de drets o 
inte ressos legítims individuals o col·lectius.

“b) Els qui, sense haver iniciat el procediment, tin-
guin drets que puguin quedar afectats per la decisió 
que s’hi adopti.

“c) Els qui hi tinguin interessos legítims, individuals 
o col·lectius que puguin quedar afectats per la resolu-
ció i es personin en el procediment mentre no s’hagi 
dictat reso lució definitiva.”

La Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs, quan regula el procediment per a 
l’atorgament de permisos d’investigació, disposa en 
l’article 17:

“1. Rebuda la sol·licitud al Registre corresponent, 
l’òrgan competent ha de comprovar si el sol·licitant 
reuneix els requisits exigits en aquest títol.

“2. En cas que el sol·licitant no reuneixi aquests re-
quisits, s’ha de denegar la sol·licitud. Si els compleix, 
s’ha d’ordenar la publicació en el ‘Butlletí Oficial de 
l’Estat’ i, a més, si s’escau, en el butlletí oficial de la 
comunitat autònoma competent per a l’atorgament, 
d’un anunci en què es publiqui el nom del sol·licitant i 
la delimitació de la superfície, a fi que en el termini de 
dos mesos es puguin presentar ofertes en competència 
o que hi puguin formular oposició els qui es considerin 
perjudicats en el seu dret.”

L’article 18, per la seva banda estableix que 
“[...] 2. La resolució sobre l’atorgament del permís 
d’investigació s’adopta mitjanant reial decret o en la 
forma que cada comunitat autònoma estableixi per als 
corresponents al seu àmbit territorial, i s’han de re-
soldre expressament les oposicions eventuals que 
s’hagin formulat.”

En els permisos atorgats que s’han consultat –vegeu, 
per exemple, el Reial decret 1775/2010, de 23 de des-
embre, pel qual s’atorguen els permisos d’investigació 
d’hidrocarburs denominats “Albufera”, “Benifayó” 
i “Gandia”– s’ha pogut comprovar que és prenent 
com a base aquest article 17 que es poden presentar 
les al·legacions, i per aquest motiu la informació pú-
blica relativa a les sol·licituds de permís d’investigació 
d’hidrocarburs a la província de Castelló, publicades en 
el DOGV núm. 6872, de 28.09.2012, pel Servei Terri-
torial d’Energia de la Conselleria d’Economia, Indústria 
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i Comerç, es remet també al referit article als efectes 
que puguin formular oposició els qui es considerin per-
judicats en el seu dret.

No obstant això, i sens perjudici d’un millor criteri 
fundat en dret, a la vista dels procediments regulats en la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, 
relatius a les autoritzacions d’exploració i permisos 
d’investigació, és difícil que la Diputació pugui for-
mular oposició pel fet de considerar-se perjudicada 
en el seu dret, ja sigui amb la finalitat d’”Assegurar 
la prestació integral i adequada en la totalitat del te-
rritori provincial dels serveis de competèn cia munici-
pal”, en aquest cas la “Protecció del medi ambient” 
de l’apartat 2.f) de l’article 25 de la LRBRL, ja sigui per 
vetllar pels interessos dels municipis afectats prenent 
com a base la conservació del medi ambient i de la 
qualitat de vida de la ciutadania, tal com hem vist en 
l’apartat 2 d’aquest informe.

5. Conclusions

A la vista de tot el que s’ha exposat en aquest informe, 
i en consonància amb el mateix, podem concloure el 
següent.

Pel que fa al punt segon de la proposició, “Decla-
rar la província de València ‘Província Lliure de 
Fracturació Hidràulica (Fracking)’ i no permetre 
que s’utilitzi aquesta tècnica en tot el seu terri-
tori”, hem de tenir en compte que “declaració”, se-
gons la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, vol 
dir manifestació formal que realitza una persona amb 
efectes jurídics, i que “permetre” és, dit de qui té au-
toritat competent, donar el consentiment perquè altres 
facin o deixin de fer alguna cosa. Tenint en compte 
l’assignació i distribució de competències que en la 
matèria que ens ocupa hi ha entre les diferents admi-
nistracions públiques, podem concloure que la Diputa-
ció no pot adoptar un acord de la manera proposada, 

ja que no estem davant d’una mera declaració d’opinió 
que pot manifestar la Diputació en l’exercici de la seva 
llibertat d’expressió, sinó d’un acte administratiu que, 
en aprovar-lo el Ple, es pretén que produeixi efectes en 
dret –”Declarar” i “no permetre”–. L’acord desborda 
els límits de la competència municipal i envaeix la que 
és específica de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.

Tal com hem vist, l’acte administratiu, com a exerci-
ci d’una potestat per al compliment dels fins encoma-
nats, només es pot dictar en funció de les atribucions 
concedides per les lleis. La redacció del punt segon 
comporta l’adopció, per part de la Diputació, d’un 
acord que representa una intromissió en les competèn-
cies que les lleis atribueixen a l’Estat i a les comunitats 
autònomes, que no pot trobar empara en el principi 
d’autonomia local. A sensu contrario, el Ple de la Dipu-
tació sí que pot efectuar les declaracions intel·lectives 
o d’opinió (les anomenades declaracions institucionals 
o mocions polítiques) que consideri legítimes, encara 
que no hi hagi cap atribució legal expressa sobre això, 
sempre que es tracti de manifestacions o opinions que 
no busquin produir efectes en dret, sinó fer constar la 
seva postura davant un determinat fet o situació.

Pel que fa al punt primer de la proposició, “De-
clarar-se com a part interessada en qualsevol lli-
cència concedida o que es pugui concedir per a la 
investigació i explotació d’hidrocarburs a qualse-
vol terme municipal de la província”, i a la vista del 
que assenyala la part expositiva d’aquest informe, és 
difícil que la Diputació estigui legitimada per declarar-
se part interessada en aquest tipus de procediments, ja 
que per a això s’hauria de considerar perjudicada en el 
seu dret, el que no es pot motivar en la competència 
atribuïda per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en els articles 
31.2 i 36, d’”Assegurar la prestació integral i adequa-
da en la totalitat del territori provincial dels serveis de 
competèn cia municipal”. ■

València, gener de 2012




