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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els grups parlamentaris sotasignats, d'acord amb el que estableix l'article 67.1 
del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la cre
ació d'una comissió d'investigació sobre el projecte Castor 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L'any 2005, l'empresa ESCAL UGS (controlada en un 66% pel macrogrup.em
presarial ACS) obtenia la concessió d'un projecte que ja portava anys estudi
ant. Es tractava d'aprofitar un antic jaciment tancat des de 1989. La idea era 
crear un dipòsit de gas natural, amb capacitat equivalent a un terç del gas na
tural que es consumeix a l'Estat en 50 dies, amb l'excusa de cobrir puntes de 
consum o possibles interrupcions en el subministrament 

El 2 d'agost de 2007, el Ministeri d'Indústria va publicar al BOE el projecte Cas
tor format per tres grans infraestructures; una planta marina davant la costa de 
la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, per a poder aprofitar com a magatzem de gas un 
antic jaciment petrolífer esgotat; un gasoducte de 30Km (que parcialment 
transcorre per territori català); i una planta d'operacions terrestre ubicada ad
ministrativament al terme municipal de Vinaròs, però físicament més propera 
als nuclis urbans d'Ulldecona i Alcanar. 

Des del primer dia, aquest projecte va ser refusat per molts municipis de les 
Terres de l'Ebre i del Maestrat, sent la Plataforma en Defensa de les Terres del 
Sénia el principal moviment social d'oposició al projecte. Han estat diverses les 
denúncies, mocions, al·legacions, queixes, preguntes i iniciatives que s'han 
presentat en diferents institucions exposant els dèficits, les mancances, 
l'opacitat, les carències i les possibles irregularitats que tenia el projecte. 

Les possibles responsabilitats penals derivades dels sismes causats per la in
jecció de gas, es troben en diligències prèvies al Jutjat núm. 4 de Vinaròs, per 
presumpta prevaricació ambiental i contra el medi ambient i els recursos natu
rals. Les diligències obertes des del gener de 201 5, com a conseqüència de la 
denúncia incoada per la Fiscalia, tenen la qualificació de causa complexa. 

Model: 252 Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació 



P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Fa pocs dies es van fer públics documents interns del Ministeri d'Indústria i 
d'Energia on es detallava com l'empresa, just abans de començar les obres, va 
triplicar els cost de les instal·lacions, passant d'un pressupost inicial de 400M 
€ a gener de 2007 a 1.272M€ l'any 2010. Tampoc hi va haver un sistema 
transparent d'adjudicació, a la pràctica va ser una autoadjudicació. Així doncs, 
va ser com es va presentar una única empresa, ACS de Florentino Pérez, que a 
la vegada era el principal accionista de l'empresa gestora del magatzem de gas 
Escal UGS. ACS podria haver incrementat fins a un 17% el seu benefici industri
al gràcies a la construcció del Castor. 

El 1 3 de juny de 2013 es comença a injectar el gas natural al magatzem sub
marí i després de registrar-se centenars de terratrèmols que van afectar les 
Terres de l'Ebre i el Maestrat, el 26 de setembre, el Ministeri d'Indústria i Ener
gia ordenava l'aturada de l'activitat del magatzem de gas. Una instal·lació que 
es trobava en fase de proves i que per tant encara no era operativa. 

El juliol de 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l'explotació i, el 3 
d'octubre del mateix any, el Govern central aprovava un Reial Decret-llei pel 
qual s'encarregava a Enagas la hibernació del magatzem de gas i aprovava el 
pagament, en un termini de 35 dies, d'una indemnització a l'empresa conces
sionària de 1 350M €. Aquesta quantitat més els respectius interessos, seran 
pagats durant 30 anys pels consumidors de gas mitjançant el seu rebut. 

El 3 de maig de 2017 el Ministeri d'Energia feia públic l'Informe del Massa
chusetts Institute Of Technology (MIT) certificant el que altres organismes i 
científics ja havien advertit amb anterioritat, és a dir, que la injecció de gas al 
magatzem submarí Castor va originar el terratrèmols. Cal recordar que la De
claració d'Impacte Ambiental de les instal·lacions del Castor no incloïa cap es
tudi per avaluar els riscos sísmics associats al projecte malgrat la proximitat 
d'una falla a la plataforma marina. I això que, tant l'Observatori de l'Ebre com 
l'Institut Geològic de Catalunya i la Plataforma en Defensa de les Terres del 
Sénia havien apuntat i demanat la necessitat de fer estudis detallats sobre el 
risc sísmic de l'activitat. 

El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat la indemnització de 1.350,7 milions 
d'euros. Aquesta compensació, ja cobrada per la companyia, es fixava en el 
decret llei de mesures «urgents» en relació amb el sistema gasista que el Go
vern va aprovar el 2014. Aquesta quantitat, més els interessos, l'han de pagar 
durant 30 anys els consumidors a través de la factura del gas. En la seva sen
tència, el TC estimava parcialment els recursos presentats, entre d'altres, pel 
Parlament de Catalunya, i acordava declarar «inconstitucionals 1 nuls» els arti
cles del decret que establien la indemnització per la suspensió de l'activitat del 
magatzem, després dels nombrosos sismes registrats a la zona. 

« 
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Per altra banda, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha 
paralitzat el pagament del crèdit de 1.350 milions d'euros que va servir per 
indemnitzar l'empresa exconcessionària del projecte Castor, Escal UGS. La de
cisió és fruit de la sentència del Tribunal Constitucional del passat desembre, 
que declarava inconstitucionals diversos articles -el 2.2 i del 4 al 6- del Reial 
Decret Llei 13/2014 aprovat per urgència pel govern espanyol, arran la renún
cia al projecte per part de l'empresa concessionària. Com a conseqüència de 
l'anul·lació de l'article 5, s'han paralitzat els pagaments destinats a materialit
zar el dret de cobrament -6,7 milions d'euros mensuals- i els seus titulars han 
deixat de ser subjectes del sistema de liquidacions. L'anul·lació de l'article 6 
feia referència alsl 5,7 milions d'euros anuals que es carreguen anualment a la 
factura del gas. 

El mateix Síndic de Greuges de Catalunya, Rafel Ribó, ha reclamat a l'Estat que 
compleixi amb la sentència 1 52/2017 del Tribunal Constitucional, que ha de
clarat "nul·les de ple dret", per inconstitucionals. En aquest sentit el darrer in
forme del Síndic, de març de 2018, considera que hi ha prous indicis que re
comanen dur a terme una auditoria tècnica del projecte, amb deteniment. És 
important remarcar que aquest informe compta amb l'aval, la conformitat i el 
suport tècnic el Col·leg Oficial de Geòlegs de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers 
de camins, Canals i Ports de Catalunya i el Col·legi d'Ambientòlegs de Catalu
nya. 

El Ministeri, arran de l'informe del MIT va fer públic que el magatzem de gas 
s'havia de desmantellar quan fos segur i que continuaria en estat d'hibernació, 
amb un cost anual de 1 5,7M€ que també es carregarà a la factura dels consu
midors. 

Atès que mentre no es culmini la fase de segellat i posterior desmantellament 
es manté la incidència i el risc sobre el marc competencial català exclusiu en 
matèria de protecció civil i de defensa de la integritat ambiental de les comar
ques de l'Ebre. 

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució 
següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. Crear una comissió d'investigació sobre el projecte Castor 

2. L'objecte de la Comissió és poder avaluar les causes, els antecedents, 
les incidències directes i indirectes i les possible negligències o fins hi 
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tot actuacions doloses ocorregudes en relació al projecte Castor a Cata
lunya 

3. Els continguts bàsics de la comissió d'investigació són: 

a) Mitjançant les compareixences d'experts, especialistes, tècnics, res

ponsables polítics i moviments socials, poder tenir una descripció de 

primera ma sobre la implantació del projecte Castor 

b) Anàlisi sobre la documentació referent ai projecte Castor, i realització 

de dictàmens, auditories o contrainformes 

c) Anàlisi dels possibles danys, conseqüències i responsabilitats 

d) Anàlisi sobre una possible vulneració del principi d'interdicció 

d'arbitrarietat dels poders públics i de seguretat jurídica 

e) Estudi sobre el cost i l'impacte mediambiental del projecte, així com 

de les fases de segellat i desmantellament 

Palau del Parlament, 9 de maig de 201 8 

Sergi S 
Portaveu del GP ERG 

Elsa Artadi i Vila 
Portaveu del GP JxGat 

Elisenda Alamany Gutiérrez Carles Riera Albert 
Representant del SP CUP-CC Portaveu del GP CatECP 
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