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ACORD

GOV/93/2012, de 2 d’octubre, pel qual s’atorga un permís d’investigació d’hidro-
carburs anomenat Ripoll, de 51.201,30 ha de superfície, a la societat mercantil 
Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en España.

FETS

1. El 9 de juny de 2011, la societat mercantil Teredo Oil Limited Segunda Sucur·
sal, SL, va sol·licitar el permís d’investigació d’hidrocarburs anomenat Ripoll, de 
51.201,30 ha de superfície. Adjunten a la sol·licitud la documentació següent:

Annex 1:
Fotocòpia compulsada d’escriptura de poder de data 24 de maig de 2011, a favor 

del senyor Philip hubert Paris, per a actuar en nom i representació de Teredo Oils 
Limited Segunda Sucursal en España (doc. 2).

Annex 2:
Fotocòpia compulsada del senyor Paris, signant com a director de Teredo Oils Ltd, 

garantint el compliment de la seva subsidiària, Teredo Oils Ltd, Segunda Sucursal 
en España, en relació amb totes les activitats concernents a la concessió del permís 
d’investigació anomenat Ripoll (doc. 3).

Fotocòpia compulsada de la informació mercantil interactiva dels registres 
mercantils d’Espanya, de data 25 de juny de 2008, de Teredo Oils Ltd, Segunda 
Sucursal en España (doc. 4).

Fotocòpia compulsada de la presentació de l’apoderament de Teredo Oils Ltd, al 
senyor Philip hubert Paris. La postil·la és de data 28 de gener de 2004 (doc. 5).

Fotocòpia compulsada de la declaració censal de Teredo Oils Ltd. Seg. Sucursal 
en España, de data 31 de juliol de 2008 (doc. 6).

Fotocòpia compulsada del CIF N·4001062A de Teredo Oils Seg. Sucursal en 
España (doc. 7).

Fotocòpia compulsada del canvi de domicili social de la societat Teredo Oils Ltd 
Seg. Sucursal en España (doc. 8).

Fotocòpia compulsada del Certificat del secretari del Registre Mercantil per a 
Anglaterra i gales de constitució de Teredo Oils Ltd, amb postil·la de data 8 de 
juny de 2005 (doc. 9).Fotocòpia compulsada d’escriptura publica de data 31 de desembre de 1985, núm. 
de protocol 9.183 del notari de l’Il·lustre Col·legi de Madrid, Rafael Ruiz·Jarabo 
Baquero, segons la qual s’estableix a Espanya una sucursal de la societat anglesa 
Teredo Oils Limited, que girarà amb el nom de Teredo Oils Limited, Segunda 
Sucursal en España i postil·la dels acords adoptats pel Consell d’Administració de 
Teredo Olis Ltd, per establir una sucursal a Espanya (doc. 10).

Annex 3:
Llistat de províncies i termes municipals afectats i plànols que defineixen la 

superfície (doc. 11).

Annex 4:
Programa de treballs i pla d’inversions (doc. 11 bis)
Mesures de protecció mediambientals i pla de restauració.
Fitxes Xarxa Natura 2000 (LICs i ZEPAs).

Annex 5:
Resguard acreditatiu d’haver ingressat la garantia a la Caixa general de Dipòsits, 

d’acord amb l’article 16.2 d) de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidro·
carburs (doc. 12).

2. El 21 d’octubre de 2011 es va publicar al DOGC número 5989, i el 25 d’octubre de 2011 es va publicar en el BOE, número 257, l’anunci pel qual es publica la sol-
licitud del permís d’investigació d’hidrocarburs, als efectes que estableix l’article 
17 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.
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3. El 24 de gener de 2012, es va procedir a l’obertura del plec corresponent al 
permís d’investigació d’hidrocarburs Ripoll, i es a acceptar el projecte presentat 
per la societat Teredo Oils Ltd. Segunda Sucursal en España.

4. El 31 de maig de 2012, té entrada l’informe de la Direcció general de Quali·
tat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, sobre el programa de 
restauració del permís d’investigació d’hidrocarburs anomenat Ripoll.

FONAMENTS DE DRET

Primer
S’ha seguit la tramitació establerta per a l’atorgament del permís d’investigació 

d’hidrocarburs, de conformitat a la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidro·
carburs, i del Reglament de la Llei sobre investigació i explotació d’hidrocarburs 
aprovat pel Reial decret 2362/1976, de 30 de juliol, (d’ara endavant, Reglament 
d’hidrocarburs); així mateix, l’interessat ha dipositat la fiança de garantia de les 
obligacions derivades de l’atorgament del permís d’investigació d’hidrocarburs.

Segon
Quant al compliment de la normativa mediambiental, s’incorporen les condicions 

establertes a l’informe del Departament de Territori i Sostenibilitat, de 17 de maig 
de 2012, en compliment del que disposa la Llei 12/1981, de 24 de setembre, per la 
qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès 
natural afectats per activitats extractives i el Decret 343/1983, de desenvolupament 
de la Llei 12/1981.

Tercer
De conformitat amb l’article 26.2.4 del Reglament d’hidrocarburs, el titular 

haurà de començar la investigació dintre dels sis mesos següents a la publicació 
de l’atorgament en el DOgC. A aquest objecte, en el termini de tres mesos haurà 
de presentar el pla de labors d’investigació a realitzar durant el primer any, que ha 
d’estar d’acord amb el pla general que acompanya a la sol·licitud.

Quart
De conformitat amb l’article 15.1 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 

d’hidrocarburs, els permisos d’investigació l’àmbit territorial dels quals afecti una 
comunitat autònoma, s’atorgaran pel seu govern.

Per tot això, a proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, el govern

ACORDA:

—1 Atorgar el permís d’investigació d’hidrocarburs anomenat Ripoll, de 51.201,30 
ha de superfície, a la societat Teredo Oils Ltd., Segunda Sucursal en España, per 
un termini de sis anys.

El permís d’investigació d’hidrocarburs anomenat Ripoll està ubicat a les comar·
ques del Ripollès, Osona i la garrotxa.

Vèrtexs Longitud (E) Latitud (N)
1 2º 10’ 00 42º 15’ 00’’
2 2º 30’ 00 42º 15’ 00’’
3  2º 30’ 00 42º 05’ 00’’
4  2º 10’ 00 42º 05’ 00’’

—2 Els permisos d’investigació d’hidrocarburs s’atorguen a risc i ventura de 
l’interessat, i queden subjecte en tot el que disposa la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
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del sector d’hidrocarburs,ael Reglament d’hidrocarburs i altra normativa aplicable, 
així com al pla d’investigació presentat.

Els permisos i concessions que se superposin a altres ja atorgats seran nuls. La 
nul·litat només afectarà l’extensió superposada quan quedi en la resta del permís o 
concessió àrea suficient perquè es compleixin l’exigit a la Llei 34/1994, de 7 d’oc·
tubre, del sector d’hidrocarburs i normativa de desenvolupament.

Sens perjudici del que estableix amb caràcter general a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’extinció del permís d’investigació serà declarada per les 
causes que estableix l’article 34 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, procedent 
d’acord amb el disposat als articles 72 i 73 del Reial decret 2362/1976, de 30 
de juliol.

—3 Els treballs mínims a realitzar seran els següents:
Primer. Durant el període de vigència del permís, l’empresa durà a terme a l’àrea 

del permís el programa d’investigació a què s’ha comprès i que consisteix en:
Tres primers anys: Realització de treballs de geologia i geofísica:
Treballs propis de cartografia geològica estructural regional de superfície, cam·

panyes de mostreigs i de prospecció geofísica gravimètrica i de magnetometria. El 
resultat d’aquesta fase determina la localització de l’emplaçament dels sondeigs pro·
funds d’investigació d’hidrocarburs que s’han de dur a terme a partir del 4t any.

Quart any:
a) Estudis geològics i compilació.
b) Finalització detallada de l’estudi 2D sísmic a l’àrea fase 2 i línia de reconei·

xement en sud sobre alts estructurals.
c) Perforació.
Cinquè i sisè any:
a) Compilacions geològiques i sísmiques combinades.
b) Perforació d’un pou d’exploració en cada any per provar l’estructura de 

l’àrea sísmica detallada i/o alts de superfície indicats al mapa geològic del sud de 
Riudaura.

Segon. La quantitat mínima a invertir durant els tres primers anys es de 6.325.000 €, i del quart al sisè any de vigència, una inversió mínima d’11.810.000 €.
—4 Si el titular del permís desitja exercir el seu dret a perforar un sondeig 
d’investigació, ho ha de comunicar per escrit i ha d’enviar, almenys amb un mes 
d’antelació, l’informe d’implantació.

En les perforacions d’un sondeig, s’han de tenir en compte totes les normes de 
seguretat i les mesures necessàries que evitin evacuacions o vessaments de sal·
morres, mitjançant els informes corresponents.

D’acord amb el que preveu l’article 22 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs, el titular del permís d’investigació en el supòsit que descobreixi 
hidrocarburs està obligat a informar l’Administració que ha atorgat el permís i, en tot cas, al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
—5 Els treballs especials, com prospeccions, sondejos, treballs sísmics i ús 
d’explosius, estan subjectes al Reglament general de normes bàsiques de seguretat 
minera i les seves instruccions tècniques complementàries.

—6 El titular ha de començar els treballs d’investigació dintre dels sis mesos 
següents a la publicació de l’atorgament en el DOgC. Amb aquest objectiu, en el 
termini de tres mesos ha de presentar el pla de labors d’investigació que s’ha de 
realitzar durant el primer any, que ha d’estar d’acord amb el pla general adjunt a 
la sol·licitud. Un mes abans de finalitzar cada any de vigència, ha de presentar, 
igualment, el pla de labors d’investigació per a l’any següent.

—7 A l’inici de cada un dels anys de vigència del permís i dins dels noranta dies 
primers, el titular ha de presentar la memòria dels treballs efectuats, amb la justi·
ficació de les seves inversions.
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Si durant l’any, les observacions o descobriments realitzats aconsellen modificar 
el pla proposat, el titular ha de comunicar les modificacions que estimi oportunes 
i les ha de justificar. En tot cas, aquestes, alteracions no es poden traduir en una 
disminució de les inversions totals previstes.

—8 Condicions determinades a l’informe del Departament de Territori i Soste·
nibilitat de 17 de maig de 2012:

1. És d’estricte compliment la documentació ambiental rebuda al Departament 
de Territori i Sostenibilitat en data 30 de març de 2012 i informada per la Direcció 
general de Qualitat Ambiental, per tal de garantir la protecció del medi ambient i 
la integració de l’àrea afectada, d’acord amb allò que disposen els punts a) i b) de 
l’article 2.2 del Decret 343/1983, de 15 de juliol amb les modificacions que puguin 
suposar les següents condicions addicionals.

2. L’àrea d’afecció de l’activitat on es realitzaran inicialment els treballs d’in·
vestigació programats és la definida i grafiada al plànol que figura a l’annex 3, 
contingut a la documentació rebuda el 30 de març de 2012 i esmentada a l’apartat 
Antecedents de l’informe.

Abans d’iniciar les actuacions pròpies de les fases posteriors dels treballs fins 
al final del permís cal concretar les coordenades UTM exactes dels sondatges, 
el tipus de terreny on es duran a terme (forestal o agrícola) i les característiques 
físiques de les prospeccions (superfície afectada i fondària). Totes aquestes dades 
hauran d’acompanyar l’Estudi d’Impacte Ambiental i el Programa de Restauració 
de cadascuna de les tasques a realitzar.

Aquestes labors requeriran l’emissió del corresponent informe mediambiental 
favorable, d’acord amb la Llei 12/1981, de 24 de desembre i el Decret 343/1983, de 
15 de juliol, per poder revisar el càlcul de la fiança, si s’escau.

Qualsevol activitat en el terreny que comporti una afecció potencial al territori o 
al medi ambient, llevat de les corresponents a la prospecció sísmica, queda expres·
sament prohibida. Aquestes requeriran la presentació i aprovació prèvia per part 
d’aquest Departament de Territori i Sostenibilitat d’un programa de restauració, un 
estudi d’impacte ambiental i el dipòsit de la corresponent fiança de restauració.

3. Es garantirà el lliure accés i la lliure circulació, en tot moment, dels tècnics del 
Departament de Territori i Sostenibilitat per l’àrea d’afecció, per tal de possibilitar 
les tasques d’inspecció, d’acord amb allò que disposen l’article 7 de la Llei 12/1981 
i l’article 10 del Decret 343/1983.

En el supòsit de comprovar l’existència de variacions o nous condicionants que 
modifiquin o interfereixin les accions de restauració, el titular del permís haurà 
d’atendre les instruccions que el Departament de Territori i Sostenibilitat pugui 
donar a fi d’aconseguir els objectius definits a la normativa, relatius a la protecció 
del medi ambient i a la restauració dels espais afectats, fins a l’acabament del ter·
mini de garantia.

4. Per accedir la maquinària pesada i els vehicles als indrets objecte de la inves·
tigació s’haurà d’utilitzar els camins existents.

Es prohibeix expressament l’obertura de nous camins o la modificació dels 
existents sense disposar de la corresponent autorització que atorguen els Serveis 
Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, a proposta de l’Àrea de Medi Natural, d’acord a la Llei 6/1988, de 30 de 
març, forestal de Catalunya, sens perjudici d’obtenir els permisos necessaris dels 
altres organismes competents.

5. Els treballs es portaran a terme sense afectar ni arrabassar arbres, arbusts o 
masses boscoses. La tallada d’arbres resta subjecta a obtenir dels Serveis Territorials 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural la 
corresponent autorització o comunicació prèvia, d’acord amb el que estableix la 
Llei forestal de Catalunya. El titular resta obligat, en aquest cas, a la reposició dels 
individus afectats amb peus de la mateixa espècie.6. Qualsevol afectació del domini públic hidràulic i de la zona de policia de lleres 
requerirà l’obtenció prèvia de la corresponent autorització de l’Agència Catalana 
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de l’Aigua, d’acord amb el Text refós de la Llei d’aigües aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol i el Text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

7. Abans de realitzar qualsevol sondatge als terrenys inclosos a la Xarxa Natura 
2000 o d’altres espais protegits, serà preceptiu la presentació de la documentació 
indicada a l’article 16 del Reial decret legislatiu 1/2008, pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, per tal de sotmetre a decisió prèvia l’apli·
cació del procediment d’impacte ambiental segons s’estableix en l’article 3.2.b.

En qualsevol cas, serà preceptiu l’informe favorable de l’òrgan gestor de l’espai 
protegit abans de realitzar les actuacions que afectin dins dels seus límits.

8. Es fixa la fiança inicial de protecció i restauració de medi natural pels treballs 
relatius als sondatges i cales d’investigació, en la quantitat de 5.818.688,00 euros (cinc 
milions vuit cents divuit mil sis cents vuitanta·vuit euros), i el termini de garantia 
serà de 5 anys un cop acabades les accions de restauració, prèvia actuació inspectora 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, a petició de la persona interessada.

El titular del dret miner haurà de constituir la fiança en el termini de 30 dies des 
de la notificació de l’Acord del govern, i en tot cas, abans de l’inici de qualsevol 
activitat, d’acord amb el que preveu l’article 8 de la Llei 12/1981 i l’article 6.2 del 
Decret 343/1983.

El dipòsit de fiança s’efectuarà a la Caixa general de Dipòsits, a disposició del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, i caldrà presentar davant la Direcció general 
de Qualitat Ambiental una còpia compulsada del resguard de l’esmentat dipòsit.

Anualment s’incrementarà el valor de la fiança en funció de l’índex de preus al 
consum.

9. S’ajorna l’establiment de la fiança definitiva de protecció i restauració del medi 
natural afectat pels sondatges, fins a l’aprovació per part del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de l’informe mediambiental d’acord amb el procediment previst per 
la Llei 12/1981, de 24 de desembre i el Decret 343/1983, de 15 de juliol.

10. Aquest Acord s’ha de publicar al DOgC.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant el govern, en el termini d’un mes comptat 
de l’endemà de la notificació o publicació al DOgC, o bé es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptats de l’endemà de la noti·
ficació o publicació en el DOgC, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol 
altre recurs que es consideri procedent.

Barcelona, 2 d’octubre de 2012

gERMÀ gORDÓ I AUBARELL

Secretari del govern

(12.272.052)
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