COMUNICAT DE LA PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA
Aquesta mateixa setmana la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat
novament allegacions a la documentació relativa al projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas
natural que promou l’empresa promotora ESCAL UGS, que es trobava redactada en llengua anglesa i
que finalment ha estat traduïda, de mala gana, al castellà (lengua cervantina por excelencia).
Sens dubte és un pas fet per l’administració, però del tot insuficient, ja que la Subdelegació del Govern a
Castelló (Dependència de l’Area d’Indústria i Energia” tan sols ha traduït al castellà la documentció que “li
ha donat la gana” i ha enviat als interessats “algunos documentos de los proyectos de
almacenamiento de gas natural Castor, que se ha considerado que podrían ser relevantes para la
formulación de alegaciones”. Hem d’entendre, doncs, que hi ha una altra part de documentació que no
se’ns ha posat a l’abast, obstaculitzant la participació pública en un projecte que potn causar importants
afectacions al territori, com és el cas. Aquesta falta de rigor per part de les administracions que han de
vetllar perquè es compleixi la legislació vigent demostra, una vegada més, que les coses no s’estan fent
gens bé en tot aquest procediment administratiu.
Per tot això, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat un conjunt
d’ALLEGACIONS que es resumeixen en les següents sollicituds:
1. La Plataforma Ciutadana en Defensa dels Terres del Sénia es ratifica en les allegacions formulades
en el seu dia, sollicitant que s'inclogui aquest document com a ampliació d’aquestes, de manera que els
òrgans competents per a la seva resolució responguin a tots i cadascun dels extrems manifestats en
ambdós documents, evitant així la possible indefensió dels/les interessats/as.
2. Que s'acordi la suspensió del procediment fins que s'hagi completat la traducció al castellà o valencià
de la totalitat de la documentació relativa a aquest projecte, doncs falta una part essencial que no s'ha
aportat per l'administració competent.
3. Que es procedeixi a la traducció jurada de la totalitat dels documents que integren aquest
expedient (“apostilla de la Haya”), que permeti acreditar degudament l'oficialitat de la traducció.
4. Que s’exigeixi a l'empresa promotora ESCAL UGS un estudi d'alternatives i de viabilitat econòmica
del projecte, quant a la ubicació d'aquestes macroinstalaciones industrials es refereix, doncs aquestes no
s'han aportat en el procediment, infringint-se allò disposat en la normativa aplicable.
5. Que es requereixi a l'empresa promotora ESCAL UGS la presentació dels documents i informes
relacionats anteriorment, a fi de garantir les mesures de seguretat adequades a l'envergadura
d'aquesta indústria, classificada per la pròpia empresa com “potencialmente contaminante”.
6. Que s'incloguin les mesures assenyalades en l'informe de la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient (Generalitat de Catalunya) d'agost de
2008, en relació al projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural.
7. Que de manera subsidiària, i sempre que no s'estimi la segona sollicitud, es declari la nullitat del
procediment, d'acord amb l'art. 62 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per considerar que:
7.1.- Es lesionen drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional, en NO aportar-se la
totalitat dels documents que obren en l'expedient, obstaculitzant-se allò preceptuat en la Llei
27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació
pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient (que incorpora les Directives
2003/4/CE i 2003/35/CE) i que garanteix “l'accés a la informació ambiental que es trobi en poder
de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes que la tinguin en nom seu”.

7.2.- Les mesures per a la prevenció, sistemes de seguretat i reducció dels accidents greus,
adoptades pel titular d'aquestes installacions, són manifiestamente insuficients.
8.- Que qualsevol altra documentació derivada d’aquests procediments, es comuniqui a la Plataforma
Ciutadana en Defensa dels Terres del Sénia, així com a totes les persones interessades en l'expedient.
Parallelament a la finalització del període d’allegacions s’ha publicat en diversos mitjans de comunicació
que la Ministra de Medi Ambient ha avançat que la declaració d’impacte ambiental serà positiva.
Aquesta notícia es comunicava a la premsa aquesta setmana, quan de fet encara s’han d’avaluar totes
les allegacions presentades per la ciutadania, perquè a hores d’ara el cert és que encara es troba obert
el període d’allegacions, la qual cosa diu molt poc a favor de l’objectivitat amb què s’està actuant per part
de l’administració estatal en aquest projecte, perquè:


No es respecta per la pròpia administració el termini d’allegacions que s’ha atorgat, perquè abans
de finalitzar aquest període diu com serà la declaració d’impacte ambiental, quan encara falten
moltes dades relatives a l’afectació d’aquestes installacions i, per tant, a l’impacte mediambiental.



No es respecta la veu de la gent que ha enviat les seues allegacions o que les pugui estar enviant,
i això podria vulnerar el dret de les persones interessades a participar, de manera real i efectiva, en
aquest tipus de procediments.



Amb això es podria estar vulnerant el dret dels interessats a un procediment objectiu, quan encara
està obert el període d’allegacions.

Per molt positiva que pugui ser aquesta declaració d’impacte ambiental per al Ministeri de Medi Ambient,
encara no s’ha respost a cap de les allegacions que es van presentar, i creiem que tampoc ho faran ara,
pel simple fet que hi ha molta pressa per “vendre el peix” a una empresa particular en particular.
Així és com aquesta gent defensa els interessos generals del conjunt del territori afectat, passant
olímpicament del propi període d’allegacions que atorga als interessats, i anunciant “a bombo y platillo”
que la declaració d’impacte ambiental serà positiva, quan encara estan per solucionar moltes qüestions
relatives al projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, com és un impacte ambiental sense
precedents que, fins i tot, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya subratllava en el seu informe del desembre de 2008.
De tot això no s’ha fet res, tot i que les coordenades geogràfiques publicades al Reial Decret 855/2005
de 16 de maig, pel qual s’atorgava a l’empresa ESCAL UGS la concessió d’explotació per a
l’emmagatzematge subterrani de gas natural, puguin envair competències de la Comunitat Autònoma
de Catalunya, a la qual s’ha obviat en tot aquest procediment, com també i sobretot als municipis més
afectats (Alcanar i Ulldecona). Que una declaració d’impacte ambiental sigui positiva per al govern estatal,
no vol dir que estigui ben feta, i per això la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
continuarà dient que “no volem un projecte lesiu per al territori, perjudicial per als interessos econòmics
dels sectors productius bàsics de la zona, contraproduent per al nostre desenvolupament sostenible, i que
constitueix un risc evident per a la seguretat i salut de les persones”.
Així ho hem dit sempre i així ho continuarem fent, malgrat que les administracions públiques continuen
jurant que aquest projecte és el millor que ens podria passar i que hauríem d’estar agraïts de tenir
aquesta indústria “potencialmente contaminante” aprop de casa nostra. Nosaltres no ho creiem així,
encara que ho digui una declaració d’impacte ambiental del Ministeri de Medi Ambient (Gobierno de
España), perquè al final serem nosaltres els qui haurem d’assumir aquest risc.
Terres del Sénia, juliol de 2009
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia.

