
COMUNICAT DE LA PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA

 Des de Setmana Santa aprop de la planta marina la gent ha pogut observar, des de 
la mateixa costa, moviments continuats d’un vaixell de grans dimensions, i també a terra hi ha hagut tràfec de gent 
i maquinària fent proves, estudis i sondejos, amb extracció de terra. Ràpidament la gent s’ha posat en alerta i es 
pregunta si això és l’inici dels treballs del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural.

En aquesta zona hi ha un conjunt de cales situades entre t.m. de Vinaròs i el t.m. d’Alcanar, que constitueixen un 
corredor paisatgístic únic per a la gent vol gaudir de la natura, al costat mateix de la desembocadura del riu Sénia. 
En una d’aquestes cales al TM de Vinaròs, és on presumiblement l’empresa promotora ESCAL UGS ha encarregat 
a diverses empreses subcontractades aquests treballs. En una d’aquestes cales es pretén instal·lar una rampa de 
150 metres d’alçària per la qual ha transcórrer el gasoducte cap a la planta terrestre d’operacions. Es tracta 
d’una cala que, avui  per avui,  es troba en excel·lent  estat  de conservació i  constitueix  un refugi  per a moltes 
espècies marines, algunes de les quals,  com els  dàtils de mar es troben protegides de manera expressa per 
nombroses directives europees, que aquí no s’han tingut en compte. 

 La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat 
recentment un escrit davant el Servei Provincial de Costes de Castelló exigint que s’informi sobre si ha donat cap 
autorització i a quina empresa per ocupar la zona de domini maritimo-terrestre per fer aquest tipus de treballs, 
sobretot tenint en compte que el vaixell pot estar realitzant una activitat de caràcter econòmic. Recentment, s’ha 
instal·lat  una plataforma a pocs metres de la costa i  també s’està treballant  des de fa dies,  sense que s’hagi 
informat  sobre  l’obtenció  de  cap  autorització  per  a  fer  aquests  sondejos,  per  bé  que  fins  a  la  data  les 
administracions públiques competents no han fet pública cap autorització.

En la Secció 5 de l’estudi d’impacte ambiental del magatzem subterrani de gas natural, l’empresa diu que “Para la  
instalación de las conducciones en el tramo del acantilado en la costa, se va a realizar un vaciado de unos 6 m de  
anchura de frente, desde la playa hasta la cara superior del acantilado, lo que dará lugar a una rampa de unos 150  
m de longitud por la que discurrirá el gasoducto.  Para la construcción de la rampa prevista para salvar el  
acantilado será necesario retirar aproximadamente 2.700 m3 de tierra y 135 m3 de capa vegetal. Al document 
de Síntesi també s’hi assenyala que “En la primera fase se realizará el tendido a tierra de las conducciones. Para  
ello se excavará una zanja de sección rectangular en la zona rocosa (1,5 m de profundidad y 2,20 m de ancho),  
empleando una retroexcavadora equipada con un martillo hidráulico tipo KRUPP 4000 o similar. Se estima  
que la excavación de  la zanja supondrá la retirada de 660 m3 de roca aproximadamente, que se empleará  
como material para rellenar la zanja una vez finalice la instalación de las conducciones. (…/…) será necesario  
construir una rampa que salve el acantilado.”  (…/..:) En las proximidades de la futura rampa del acantilado se  
preparará una zona de acopio de unos 8.000 m2. 

L’art. 32 de la Llei  22/1988, de 28 de juliol de Costes diu clarament que per atorgar autoritzacions d’extraccions 
d’àrids  i  dragatges,  serà  necessària  l’AVALUACIÓ DELS EFECTES SOBRE EL DOMINI  PÚBLIC MARITIMO-
TERRESTRE, referida tant pel que fa al lloc d’estracció o dragatge, com pel que fa a la seva descàrrega, quedant 
prohibides les extraccions d’àrids per a la construcció, excepte si es tracta de creació i regeneració de platges. I 
l’art. 124 del Reial Decret 1471/1989 d’1 de desembre de 1989 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Costes 
diu que “ Para otorgar las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados será necesaria la evaluación de  



sus efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre, referida tanto al lugar de extracción o dragados  
como al de descarga, en su caso. Se salvarguardará la estabilidad de la playa, considerándose preferentemente  
sus  necesidades  de  aportación  de  áridos.  Quedarán  prohibidas  las  extracciones  de  áridos  para  la  
construcción,  salvo para la creación y regeneración  de playas (artículo 63, 1 y 2,  de la Ley de Costas).  Se 
entenderán incluidos en la prohibición del apartado anterior los dragados o extracciones de áridos en el  
mar.” 

Tampoc sabem si tenen autorització per a fer aquest dragatge en el fons marí per fer-hi les rases on s’instal·larà la 
canonada del gasoducte i el cable de fibra òptica, d’acord amb allò disposat en l’art. 63 de la Llei de Costes; ni 
quines seran les mesures correctores, preventives i indemnitzatòries per la destrossa que causarà aquesta rampa 
sobre aquesta cala,  ja que ni  tan sols s’aporta un estudi  sobre  la incidència i  perjudicis  que les instal·lacions 
marines projectades poden causar als recursos pesquers. 

No obstant això, aquestes són les mesures presentades per l’empresa:  “Está previsto llevar a cabo un plan de  
medidas para restaurar diferentes zonas de acantilado de los municipios mencionados. (…/…) En cualquier caso,  
se acordarán las medidas de restauración con el Servicio Provincial de Costas.” 

  La falta d’informació i transparència per part de les administracions públiques 
continua essent una vergonya, deixant fer a una determinada empresa els treballs que vol, com vol i quan vol, amb 
l’ocupació no tan sols de la zona de domini públic maritimo-terrestre, sinó també entrant en terrenys que són de 
propietat privada sense la preceptiva autorització, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia 
no es cansarà d’exigir el compliment estricte de la normativa vigent. 

Per això es demana que s’aporti per l’empresa aquest pla de mesures, per la malmesa que provocarà en la zona de 
costa la instal·lació del gasoducte, així com per l’afectació sobre poblacions d’arca noae (capcetes), o de dàtils de 
mar, espècie inclosa en l’Annex IV de la Directiva Hàbitats (espècies animals i vegetals d’interès comunitari que 
requereixen una protecció estricta), en l’Annex II del Conveni de Berna (espècies de fauna estrictament protegides) 
y en l’Annex II del Conveni de Barcelona (llista d’espècies en perill o amenaçades), a més de la possible existència 
de praderies de possidonia oceànica.

NO podem permetre que un projecte com aquest, que causarà un canvi tan radical en el nostre paisatge i en la 
nostra qualitat  de vida, no disposi  de  TOTES I CADASCUNA de les mesures que exigeix la normativa vigent, 
perquè els perjudicis que provocarà són massa importants perquè la ciutadania els deixi passar, sobretot quan les 
administracions  responsables  no  fan  la  seva  feina  i  no  assumeixen  les  seves  responsabilitats.  Per  això,  la 
Plataforma Ciutadana es veu en l’obligació de denunciar aquests fets davant l’opinió pública.

Perquè NO HO PODEM PERMETRE!
Perquè NO HO VOLEM!
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