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Introducció

A Espanya, les operacions d’investigació i explotació 
d’hidrocarburs es regulen mitjançant la Llei 34/1998, 
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, mentre que, 
en el moment actual, no existeixen a la Unió Europea 
normatives reguladores específiques dels aspectes am-
bientals associats a les actuacions conegudes com frac-
turació hidràulica (Fracking). Tampoc existeixen regula-
cions mediambientals específiques en l’àmbit estatal, 
ni en l’àmbit autonòmic de la Comunitat Valenciana 
sobre la matèria.

Des d’un punt de vista tècnic, els aspectes mediam-
bientals del Fracking tenen un caràcter universal, és a 
dir, les operacions de fractura hidràulica es poden dur 
a terme a qualsevol àrea geogràfica del planeta, sem-
pre que les condicions geològiques de la roca magat-
zem ho recomanin.

Cal destacar que, de moment, no existeixen, ni han 
existit, experiències d’operacions de fractura hidràulica 
a la província de València.

Concepte de fractura hidràulica

Es coneix com a Fracking el procés de fractura hidràu-
lica del subsòl per aconseguir extreure hidrocarburs, 
principalment gas i petroli; el gas extret, se’l denomina 
“gas pissarra”, “gas d’esquist” i “gas no convencio-
nal”, i, en anglès, “shale gas”.

El procés de Fracking és una tècnica relativament 
nova a Europa, mentre que als Estats Units s’utilitza 

freqüentment. Com a exemple, cal destacar que l’any 
2009, a l’estat de Colorado (EUA), existien més de  
38.000 pous [1].

La tècnica de fractura hidràulica ha estat econòmi-
cament viable des de mitjans de la dècada de 1990. 
Tanmateix, recentment s’ha desenvolupat més, ja que 
una combinació de factors, com ara l’avanç tecnològic, 
el desig de disminuir la dependència de l’energia exte-
rior, i els alts preus del petroli, han contribuït al desen-
volupament actual d’aquest tipus d’operacions.

Descripció del procés de fractura hidràulica

El procés consisteix a realitzar una perforació vertical a 
una profunditat compresa entre 1.000 i 5.000 metres, 
en funció de les característiques geològiques del ter-
reny, que, posteriorment, en el fons de la mateixa, es 
perfora en sentit horitzontal o inclinat. A continuació, 
s’introdueix una gran quantitat de fluid (aigua a pres-
sió, sorra i compostos químics), amb la qual cosa s’a-
consegueix una pressió molt elevada que és capaç de 
fragmentar les roques i alliberar l’hidrocarbur present 
en el subsòl. Alhora, s’hi poden efectuar petites deto-
nacions subterrànies per afavorir el procés de fractura. 
Els compostos químics utilitzats tenen com a objectiu 
principal millorar l’efectivitat de la fractura, encara que 
els agents químics utilitzats solen estar sotmesos a se-
cret industrial. No obstant això, en la pàgina web de la 
plataforma que reuneix la indústria a Espanya (Shale 
Gas Espanya) s’indica que “la composició química dels 
compostos utilitzats com a additius químics es revela a 
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les autoritats competents. A més, la indústria es com-
promet a mantenir informats els ciutadans sobre els 
compostos que s’utilitzaran com a additius a cada 
pou.”

Antecedents en operacions d’estimulació de 
roques

Des dels anys 70, es troben descrites, dins el camp de 
la hidrologia subterrània, les següents operacions d’es-
timulació de roques en mitjans aqüífers per obtenir ai-
gua potable:

* Estimulació i desenvolupament per acidificació [2].  
“(...) L’acidificació consisteix a addicionar un àcid, que 
generalment és àcid clorhídric comercial, al medi aqüí-
fer. D’aquesta manera, es dissolen les roques calcàries 
amb rapidesa i les roques dolomies més lentament. La 
quantitat d’àcid a injectar és elevada, sempre de l’or-
dre de diverses tones, podent arribar a ser desenes. 
L’eficàcia del procés d’acidificació pot ser millorada uti-
litzant certs additius químics [3], com ara clorur càlcic, 
àcid làctic, alcohol amílic, etc.”

* Estimulació i desenvolupament amb explosius [2]. 
“(...) L’estimulació amb explosius s’ha d’aplicar a ro-
ques dures on la permeabilitat dominant sigui la fisurit-
zació. De vegades s’usa la nitroglicerina, però la dina-
mita i la gelatina explosiva són més fàcils de manipular 
i menys perilloses, i per això són els explosius més uti-
litzats en l’estimulació de pous, juntament amb l’ex-
plosiu amonato (...).”

Aspectes mediambientals regulats en la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs

Els requisits ambientals per al sol·licitant d’autorització 
de l’activitat d’exploració es refereixen a mesures de 
protecció ambiental. Per a l’activitat d’investigació els 
requisits ambientals es refereixen a mesures de protec-
ció ambiental i el pla de restauració. Per a l’activitat 
d’explotació els requisits ambientals es refereixen a es-
tudi d’impacte ambiental, pla de desmantellament i 
abandonament de les instal·lacions, així com recupera-
ció del medi.

La Llei 12/2007, de 2 de juliol, per la qual es modi-
fica la Llei 34/1998, d’octubre, del sector d’hidrocar-
burs, per tal d’adaptar-la al que disposa la Directiva 
2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 

de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat 
interior de gas natural, inclou els anteriors requisits 
ambientals per al sol·licitant d’autorització.

Conseqüències potencials del Fracking en el 
medi ambient

Val la pena destacar que les diferents activitats associ-
ades al procés de fractura hidràulica generen situaci-
ons de risc per al nostre entorn, el que no equival ne-
cessàriament a que es produeixi un impacte desfavora-
ble en el nostre medi ambient, ja que l’establiment de 
les oportunes mesures preventives per a cada un dels 
impactes pot fer que els riscos siguin molt reduïts, en-
cara que mai no seran nuls, tal com succeeix en qual-
sevol activitat. Actualment, el de les possibles conse-
qüències del procés de fractura hidràulica és un tema 
controvertit, a causa precisament de les diferents inter-
pretacions sobre el risc potencial que comporten les 
operacions associades al Fracking, i, conseqüentment, 
sobre la probabilitat que es produeixi un determinat 
impacte negatiu en el medi ambient.

Les diferents interpretacions de les possibles conse-
qüències ambientals del Fracking, poden fer que al-
guns països prohibeixin les operacions de fractura hi-
dràulica (per exemple, França, Bulgària,...), i d’altres les 
autoritzin (per exemple, EUA, Regne Unit, Polònia,...).

Les potencials conseqüències mediambientals s’han 
estructurat en els àmbits següents:

1.- Disponibilitat d’aigua.
2.- Tractament d’aigües residuals.
3.- Aqüífers.
4.- Cicle de l’aigua.
5.- Moviments sísmics.
6.- Emissions a l’atmosfera.
7.- Risc d’incendi i explosió.
8.- Ocupació de terreny i paisatge.
9.- Soroll i circulació de vehicles pesants.
10.- Proximitat a zones residencials.
11.- Llocs d’especial interès mediambiental.

1.- Disponibilitat d’aigua

El procés de fractura hidràulica requereix quantitats 
importants d’aigua. En la fase d’explotació, a cada qui-
lòmetre quadrat es poden instal·lar entre 1 i 6 pous. 
Cada pou requereix entre 10.000 m3 i 30.000 m3, la 
qual cosa equival a uns 400-1.200 camions cisterna.
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La necessitat d’aigua i l’explotació d’aqüífers poden 
generar conflictes relacionats amb l’ús de l’aigua. Un 
dels principals conflictes pot aparèixer en el sector agrí-
cola.

2.- Tractament d’aigües residuals

A més dels agents químics utilitzats en les operacions, 
el fluid de retorn pot contenir, entre altres coses, altes 
concentracions de sodi, calci i magnesi, i ha de ser trac-
tat oportunament abans del seu abocament, ja que 
l’aigua amb sals pot inhibir la germinació i el creixe-
ment vegetal. A més, grans quantitats de sodi poden 
canviar les propietats dels sòls [4].

3.- Aqüífers

Contaminació potencial per gas metà i agents químics:
Hi pot haver fuites per una construcció del pou de-

ficient o inadequada. La contaminació d’aqüífers per 
metà o agents químics és possible, però la seva proba-
bilitat és baixa [4]; de fet, es coneix l’existència natural 
de gasos a les aigües subterrànies, independentment 
de les operacions de fractura hidràulica [5]. La probabi-
litat disminueix segons augmenta la profunditat de les 
operacions de Fracking. Existeix també el risc que la 
fracturació hidràulica pugui facilitar la migració de 
substàncies tòxiques naturals presents en el subsòl, 
com ara mercuri, plom, arsènic, etc. [4].

Controvèrsia en estudis sobre la contaminació po-
tencial d’aqüífers per gas metà:

Hi ha dues publicacions a la revista científica PNAS 
(Proceedings of the Nacional Academy of Science of 
the United States of America), realitzades l’any 2011, 
que resulten controvertides:

* Títol: “Contaminació de metà a l’aigua acompa-
nyant pous de perforació i fractura hidràulica” (autor: 
OsBoRn, S. G., i col·laboradors) [6].

L’estudi conclou que hi ha una major concentració 
de metà en l’aigua analitzada propera als pous. En al-
guns casos, la concentració de metà és pròxima al risc 
d’explosió (64 mg/l). No obstant això, no s’hi observa 
contaminació per agents químics utilitzats en el procés 
del Fracking. Conclou que cal una regulació per garan-
tir el futur sostenible de les extraccions.

* Títol: “Manca de dades per associar una relació 
entre la contaminació per metà en l’aigua i la fractura 
hidràulica” (autor: SaBa, T., i col·laboradors) [7].

En aquest treball es critica l’estudi anterior, indicant 
que les concentracions mitjanes de metà observades, 
els isòtops analitzats i la manca de comparació entre 
pous actius i no actius, no permeten assegurar la rela-
ció entre la contaminació per metà i la fractura hidràu-
lica, ja que es pot tractar d’una contaminació d’origen 
natural, el que podria estar relacionat amb l’existència 
de metà en pous en els quals no ha existit fracturació 
hidràulica en més de 500 km a la rodona [5].

4.- Cicle de l’aigua

En resposta a la preocupació pública, la Cambra de Re-
presentants dels EUA va demanar a l’Agència de Pro-
tecció Ambiental (EPA-Environmental Protection 
Agency) realitzar investigacions científiques per exami-
nar la relació entre els processos de fractura hidràulica 
i els recursos d’aigua potable (USHR, 2009). L’any 
2011, l’EPA va començar les seves investigacions mit-
jançant l’”Estudi dels impactes potencials de la fractu-
ra hidràulica en els recursos d’aigua potable”. Es va 
emetre un informe de progrés [8] el mes de desembre 
de 2012, però els resultats finals no estaran disponibles 
fins al 2014. La informació presentada en l’informe de 
progrés no permet obtenir conclusions sobre el possi-
ble impacte del Fracking en els recursos d’aigua pota-
ble.

L’estudi de l’EPA s’ha estructurat en cinc etapes, 
amb l’abast següent:

1.- Presa d’aigua (Water acquisition). Estudi dels 
possibles impactes de les extraccions de grans volums 
d’aigua superficial i subterrània en els recursos d’aigua 
potable.

2.- Barreja química (Chemical Mixing). Estudi dels 
possibles impactes de vessaments dels fluids del 
Fracking a la superfície, a la zona dels pous i en els re-
cursos d’aigua potable.

3.- Injecció al pou (Well injection). Estudi dels possi-
bles efectes de la injecció de la barreja química i el pro-
cés de fractura hidràulica en els recursos d’aigua pota-
ble.

4.- Flux de retorn i aigua residual produïda (Flow-
back and produced wastewaters). Estudi dels possibles 
impactes del fluid de retorn i dels vessaments superfi-
cials a la zona del pou o en els recursos d’aigua pota-
ble.

5.- Tractament de l’aigua residual i disposició de 
residus (Wastewater treatment and waste disposal). 
Tractament d’aigües residuals i eliminació de residus. 
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Possibles efectes del tractament inadequat de les ai-
gües residuals sobre els recursos d’aigua potable.

5.- Moviments sísmics

La possible relació entre el procés de fractura hidràulica 
i l’activitat sísmica és un assumpte controvertit. Fins 
ara, la indústria no ha reconegut que el procés de frac-
tura hidràulica generi activitat sísmica de grau signifi-
catiu. De fet, l’ús habitual del Fracking als Estats Units 
no sembla haver demostrat una relació causal directa 
entre la fractura i l’activitat sísmica [4]. Només s’han 
reconegut 2 microsismes al comtat de Lancashire (Reg-
ne Unit), de 2,3 i 1,5 graus en l’escala de Richter. El 
ministre d’Energia del Regne Unit va autoritzar seguir 
endavant amb els treballs, implantant noves mesures 
de control per minimitzar el risc d’activitat sísmica.

Des de l’associació Shale Gas Espanya s’afirma 
que “les empreses monitoritzen en temps real l’activi-
tat sísmica que es pot produir abans i durant les ope-
racions, el que els permet detectar qualsevol registre 
anòmal i establir, si s’escau, les mesures correctores 
necessàries.”

6.- Emissions a l’atmosfera

Aquest és un aspecte controvertit, a causa de les cir-
cumstàncies següents: Per a la indústria un dels aspec-
tes favorables del gas extret mitjançant Fracking és que 
es redueixen les emissions de CO

2
 en comparació amb 

altres energies com ara petroli i carbó. No obstant això, 
es poden produir emissions per gas metà, de manera 
que no es reduirien les emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle. El gas metà té un poder 20 vegades superior 
al CO

2
 com a gas d’efecte hivernacle quan s’emet di-

rectament a l’atmosfera [1]. D’altra banda, les inversi-
ons destinades a operacions utilitzant la tècnica del 
Fracking podrien reduir les inversions destinades a 
energies renovables amb un balanç de carboni zero.

Emissions de metà i compostos orgànics volàtils:
L’Agència de Protecció Ambiental (EPA) dels EUA va 

anunciar, el passat 18 d’abril de 2012, una regulació 
nova i actualitzada de la contaminació atmosfèrica de 
les emissions de metà i compostos orgànics volàtils per 
a les instal·lacions de producció de gas i petroli. Les 
empreses productores disposen d’un termini, que fina-
litza al gener de 2015, per complir amb les noves regu-
lacions, que són obligatòries per als pous nous. Les 

noves regles requereixen equipaments com ara plantes 
de procés, tancs d’emmagatzematge, controls pneu-
màtics, deshidratadors de glicol, compressors en les 
canonades, etc. [1].

7.- Risc d’incendi i explosió

L’hidrocarbur a extreure mitjançant les operacions de 
Fracking és un compost inflamable, el que genera, en 
sentit general, un risc d’incendi i explosió. Tanmateix, 
aquest risc també existeix en altres activitats industri-
als, diferents de la fractura hidràulica, que manegen 
substàncies inflamables, on s’han d’establir les mesu-
res de seguretat i control oportunes.

8.- Ocupació de terreny i paisatge

Les operacions de fractura hidràulica necessiten una 
ocupació significativa de terreny, de manera que la 
fase d’explotació, utilitzant la tècnica de fractura hi-
dràulica, produeix un impacte notable en el paisatge. 
Tanmateix, un cop finalitzades les operacions de frac-
tura hidràulica, s’han d’establir les actuacions oportu-
nes per dur a terme la restauració del paisatge.

9.- Soroll i circulació de vehicles pesants

Les operacions de fractura hidràulica comporten un in-
crement del soroll a causa de la circulació de vehicles 
pesants, però aquestes circumstàncies no són exclusi-
ves de les activitats de Fracking, ja que també es donen 
en altres activitats (industrials o mineres).

10.- Proximitat a zones residencials

Alguns riscos per a les persones derivats de les opera-
cions de Fracking s’incrementen quan les instal·lacions 
es troben properes a zones residencials. S’haurien d’e-
vitar les operacions de Fracking a les proximitats de 
zones residencials.

11.- Llocs d’especial interès mediambiental

Per garantir la protecció mediambiental adequada i 
evitar qualsevol tipus de risc, s’haurien d’evitar, en la 
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mesura del possible, les operacions de fractura hidràu-
lica a zones on l’impacte potencial pugui afectar llocs 
d’especial interès mediambiental, com ara parcs natu-
rals, paratges naturals municipals, llocs d’importància 
comunitària (LIC), zones d’especial protecció per a les 
aus (ZEPA), zones humides, etc.

Impacte social dels aspectes ambientals

El moviment social de rebuig a les operacions de 
Fracking és creixent, i s’està produint als diferents 
països on s’autoritzen operacions de fractura hi-
dràulica.

Oportunitat de desenvolupament econòmic 
i social

L’explotació de gas no convencional (gas pissarra, o 
gas d’esquist) pot suposar una oportunitat per im-
pulsar el desenvolupament econòmic i social, gene-
rant activitat econòmica i ocupació. Aquests aspec-
tes positius en el desenvolupament econòmic que 
comporta aquesta activitat, són aspectes bàsics a 
considerar des del punt de vista del desenvolupa-
ment sostenible.

Alhora, podrien contribuir a aconseguir una menor 
dependència del gas exterior.

Posicionament de l’Il·lustre Col·legi de 
Geòlegs sobre la fracturació hidràulica

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Ge-
òlegs (ICOG) de data 18 de febrer de 2013, va aprovar 
el posicionament següent sobre la tècnica de la fractu-
ració hidràulica:

“L’ICOG insta els poders públics a regular adequa-
dament l’ús de les tecnologies de fractura hidràulica 
per evitar que afectin la salut humana, els béns i el 
medi ambient, particularment els aqüífers (...)

“L’ICOG es posa a disposició de l’Administració Ge-
neral de l’Estat i de les comunitats autònomes i els or-
ganismes i poders públics amb competències en la ma-
tèria, per assessorar en la realització d’una normativa 
de fracturació hidràulica mediambientalment sosteni-
ble, sobretot en els punts relacionats amb el medi na-
tural (geologia, hidrogeologia, contaminació d’aqüí-
fers, riscos d’afecció, etc.).”

Permisos d’investigació d’hidrocarburs a la 
província de València

A la província de València els permisos vigents per a la 
investigació d’hidrocarburs denominats “Benifaió”, 
“Gandia”, “Alta Mar 1” i “Alta Mar 2”, se circumscri-
uen geogràficament a zones de mar (figura 1). En la 
definició dels permisos d’investigació en el subsòl marí, 
en principi, no s’hi preveuen operacions de fractura hi-
dràulica.

Hi ha una sol·licitud de permís d’investigació deno-
minada “Polifem” (figura 1), que va ser publicada al 
BOE el dia 10 de gener de 2011, que cobreix àrea de 
terra i mar. Els municipis afectats són Gandia, Simat de 
la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Barx, Favara, 
Pinet, Xeresa, Xeraco, Rafelguaraf, Carcaixent, Alzira i 
Quatretonda. La sol·licitada, en el moment actual, es 
troba pendent d’autorització per part de l’Administra-
ció central.

Conclusions

Tot i la creixent mobilització social, nacional i internaci-
onal, davant les operacions de fractura hidràulica, cal 
destacar que els seus impactes potencials en el medi 
ambient, que tenen un caràcter universal, han resultat 
ser, en alguns casos, controvertits.

D’altra banda, els requisits ambientals que estableix 
la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocar-
burs, per a les activitats d’inspecció i explotació, són 
clarament diferents:

– En el cas d’activitats d’investigació s’han d’acredi-
tar les mesures de protecció ambiental.

– En el cas d’activitats d’explotació s’ha d’acreditar 
un estudi d’impacte ambiental.

Assumint que les mesures de protecció ambiental 
han de ser les oportunes, els autors d’aquesta publica-
ció consideren que a la vista dels elements que interve-
nen en el procés de fractura hidràulica, s’hauria de re-
querir, en qualsevol cas, en les fases tant d’investigació 
com d’explotació, un estudi d’impacte ambiental als 
sol·licitants d’autorització, que inclogui les “mesures” 
per garantir una protecció ambiental oportuna, atès 
que aquest estudi és l’instrument de què disposa l’Ad-
ministració per garantir que es prenen les mesures pre-
ventives i correctives per minimitzar tot tipus d’impac-
tes en el medi ambient.

En resum, la tècnica de fractura hidràulica, per les 
seves característiques físiques i químiques, pot generar 
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impactes potencials en el medi ambient, com ara la 
necessitat d’un gran consum d’aigua, l’emissió poten-
cial de contaminants a l’atmosfera, la contaminació 
potencial de l’aigua subterrània, la contaminació po-
tencial del subsòl i sòl, la generació potencial d’activi-
tat sísmica, la generació de contaminació acústica (so-
roll), l’alteració del paisatge, etc. Qualsevol d’aquests 
impactes potencials podria fonamentar una posició 
contrària, especialment a nivell social, a l’ús de les tèc-
niques de Fracking. A més, és raonable pensar que la 
quantitat d’hidrocarbur a extreure serà proporcional a 
la magnitud del procés de fragmentació de les roques, 
circumstància que podria incrementar, a nivell teòric, 
els impactes potencials. Com a mitjà d’afavorir una 
protecció ambiental adequada, tots els impactes po-
tencials esmentats anteriorment haurien de ser consi-
derats en un estudi d’impacte ambiental profund.

Ara bé, la profunditat en el subsòl en què es realit-
zen les operacions de fractura de les roques, els estudis 
previs realitzats (geològics, hidrogeològics, etc.), les 
tecnologies utilitzades i els sistemes de seguretat (pre-
venció i control) emprats, poden fer que el grau de risc, 
és a dir, la probabilitat que un impacte potencial pugui 
esdevenir un impacte real negatiu en el medi ambient, 
es minimitzi notablement.

Alguns possibles impactes en el medi ambient han 
resultat controvertits. Atenent a un criteri de prudèn-
cia, es podria esperar fins a conèixer el resultat de les 
experiències internacionals sobre el Fracking per dispo-
sar de més informació sobre el grau de risc real dels 
impactes potencials en el medi ambient. Com a exem-
ple, és oportú destacar que l’estudi dels impactes po-
tencials de la fractura hidràulica en els recursos d’aigua 
potable, que està duent a terme l’Agència de Protecció 
del Medi Ambient (EPA), té prevista la seva finalització 
l’any 2014.

Els autors d’aquesta publicació consideren necessà-
ria la regulació de tots els aspectes mediambientals as-
sociats amb la tècnica de fractura hidràulica. De mane-
ra addicional als àmbits proposats per l’Il·lustre Col·legi 
Oficial de Geòlegs (Geologia, Hidrogeologia, contami-
nació d’aqüífers, riscos d’afecció, etc.), s’haurien de 
regular, per exemple i entre d’altres, els agents químics 
a utilitzar i la seva quantitat, el control i la minimització 

d’emissions potencials de metà i compostos orgànics 
volàtils, el control i tractament d’aigües residuals amb 
substàncies químiques perilloses que poden migrar des 
del subsòl a la superfície, les millors tècniques disponi-
bles, etc.

A més, seria molt oportú que la regulació dels as-
pectes ambientals de la fractura hidràulica es realitzés 
a la Unió Europea, ja que, en determinades circums-
tàncies, l’impacte potencial de les operacions de 
Fracking podria afectar més d’un país.
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informe tècnic: “fracturació hidràuLica (frackinG) i Les seves conseqüències PotenciaLs en eL medi ambient”

Figura 1: Permisos d’investigació d’hidrocarburs
(Informació en els mapes actualitzada a 31 de desembre de 2012)
Font: Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, 2013. ■




