
COMUNICAT PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA 
 
 
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha tramès a la Conselleria d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya, un escrit en referència al BOE núm. 136, de data 6/06/2008, on es publicava 
l’anunci del Reial Decret 855/2008, de 16 de maig, pel qual s’atorga a ESCAL UGS la concessió d’explotació 
per a l’emmagatzematge subterrani de gas natural denominat “Castor”, contra el qual l’empresa RIO CENIA 
SA va presentar en el seu dia un recurs davant el Tribunal Suprem, que ha estat acceptat, i en el qual també la 
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia s’hi ha personat formalment a través dels seus advocats 
i procuradors. 
 
En aquest anunci es deia que ”Se otorga a la empresa Escal UGS, S.L., la concesión de explotación de 
almacenamiento subterráneo de hidrocarburos denominado «Castor» para el almacenamiento de gas 
natural, situada en el subsuelo del mar, a 21 km aproximadamente de la costa.” I que “La superficie de la 
concesión de explotación de hidrocarburos «Castor» para el almacenamiento subterráneo de gas natural 
es de 6.519 Ha y se define por los vértices cuyas coordenadas geográficas con las longitudes referidas 
(…/…)”  
 
Cal denunciar que part de les coordenades geogràfiques assenyalades en aquest Reial Decret es troben 
situades en aigües de Catalunya i, per tant, són competència directa de la pròpia Generalitat de Catalunya, per 
bé que l’art. 3 d’aquest Reial Decret assenyala que aquesta concessió atorga al seu titular “el dret en exclusiva” a 
desenvolupar, construir i operar les instal�lacions necessàries per emmagatzemar gas natural en la superfície de la 
concessió”. Aquesta ocupació del domini públic maritimo-terrestre afecta a aigües de Catalunya, i lògicament 
requereix la obtenció prèvia d’una autorització de la zona de domini públic maritimo-terrestre en la forma que 
s’estableix legislació vigent, i sempre prèvia autorització de l’òrgan competent. No obstant això, no ens consta que 
la Generalitat de Catalunya hagi estat considerada com a part interessada en aquest procediment, ni que s’hagi 
atès cap dels requeriments assenyalats en l’informe de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge, pel que fa a tot un seguit d’impactes per als municipis més propers 
(Alcanar i Ulldecona), entre d’altres. 
 
Part del domini public maritimo-terrestre que utilitzaria l’empresa promotora ESCAL UGS, es troben situades en 
aigües de les costes de Tarragona, per la qual cosa hem de recordar que, d’acord amb l’art. 149.3 de la Llei 
Orgànica 6/2006 de 19 de juliol de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya correspon a la Generalitat en 
matèria d'ordenació del litoral, respectant el règim general del domini públic, la competència exclusiva, que 
inclou:  

 
a. L'establiment i la regulació dels plans territorials d'ordenació i ús del litoral i de les platges, i també la 

regulació del procediment de tramitació i aprovació d'aquests instruments i plans.  
b. La gestió dels títols d'ocupació i ús del domini públic maritimoterrestre, especialment l'atorgament 

d'autoritzacions i concessions i, en tot cas, les concessions d'obres fixes a la mar, respectant les 
excepcions que es puguin establir per motius mediambientals en les aigües costaneres interiors i 
de transició.  

c. La regulació i la gestió del règim econòmic financer del domini públic maritimoterrestre, en els termes que 
estableix la legislació general.  

 
Tot això no s’ha complert per l’empresa promotora, atès que no es requereix una única concessió del domini 
públic maritimoterrestre per part de la Generalitat Valenciana, sinó també una altra de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, a la qual no se li ha demanat. Considerem que l’anunci publicat en el BOE núm. 225, de 
data 17/09/2008, per la Subdelegació del Govern de Castelló (Dependencia del Área de Industria y Energía), 
mitjançant el qual se “somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y reconocimiento de 
la utilidad pública de los proyectos de instalaciones «Almacenamiento subterráneo de gas natural Castor» y sus 
instalaciones auxiliares en la provincia de Castellón, así como su estudio de impacto ambiental, la concesión del 
dominio público marítimo-terrestre para las instalaciones marinas y la autorización ambiental integrada de la 
«Planta de operaciones en tierra del almacenamiento subterráneo de gas natural castor», és del tot improcedent 



perquè s’ha sotmès a informació pública l’atorgament d’una concessió de domini públic sense tenir en 
compte competències de la  Comunitat Autònoma de Catalunya. 
 
Donada la importància del tema, la repercussió que pot provocar aquesta qüestió, i sobretot el grau d’indefensió 
que es podria produir com a conseqüència de l’“omissió”, molt possiblement intencionada, per part de l’empresa 
promotora ESCAL UGS, obviant competències que correspondrien a la Generalitat de Catalunya; la Plataforma 
Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha sol�licitat el pronunciament de la Conselleria d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, en defensa dels interessos generals dels afectats per aquest lesiu 
projecte, per una molt possible vulneració de competències. 
 
També, per raó de les seves competències, la Plataforma ha enviat al govern de l’Estat, i a la Direcció General de 
Costes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, un escrit en termes semblants perquè es 
requereixi a les administracions competents la comprovació d’aquests fets, i en cas que sigui així es resolgui la 
nul�litat de tot el procediment, per bé que es tracta de competències que, des de bon principi, no s’han tingut en 
compte, i el fet de tirar endavant aquest projecte causaria una important omissió, atès que aleshores estaríem 
parlant de competències d’una altra Comunitat Autònoma, a la qual s’ha obviat: Catalunya. 
 
De la mateixa manera que els municipis afectats de la zona catalana han desaparegut misteriosament del mapa en 
la documentació aportada per l’empresa ESCAL UGS, pel que fa a estacions de contaminació atmosfèrica, potser 
a algú no li interessa que Catalunya a més d’afectada, sigui finalment reconeguda com a part interessada. 
 
Per això, continuarem exigint a les administracions públiques aquesta responsabilitat, perquè els pertoca. 
 
Terres del Sénia, Juliol de 2009 
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia 
 
 
 
 
 
 
 
 


