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MOCIÓ DE SUPORT AL MUNICIPI D’ALCANAR 
 
 
I.- En data 2 d’agost de 2007, BOE núm. 184, s’ha publicat l’anunci de la 
Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern a 
Castelló que sotmet a informació pública la sol·licitud de concessió d’explotació 
d’emmagatzematge soterrani de gas natural, en aigües del Mar Mediterrani, 
davant la costa de Castelló i el seu reconeixement d’utilitat pública. 
 
II.- S’atorga un termini de 20 dies hàbils que finalitza el proper 27 d’agost, per 
presentar al·legacions, la documentació es pot consultar a la seu de la 
Subdelegació a Castelló i a l’Ajuntament de Vinaròs. 
 
III.- Es va consultar telefònicament a Costes de Tarragona i Castelló, i  van 
remetre a Indústria, comunicant a que no disposen de cap exemplar, ni han 
informat res. L’Ajuntament de Vinaròs confirma que tenen un exemplar de la 
relació de béns i drets afectats i dels plànols parcel·laris. 
 
IV.- Atesa la ubicació de les esmentades instal·lacions, al límit del nostre 
territori, i al costat de la llera del riu Sénia, i a la proximitat geogràfica amb el 
nucli urbà d’Alcanar, municipi afectat de la nostra comarca, considerem 
necessari tractar  aquest assumpte en el si d’aquest plenari. 
 
V.- L’art.25 de la Llei del Sector d’Hidrocarburs, Llei 34/98 modificada per la Llei 
12/2007 del passat 2 de juliol, estableix que els sol·licitants d’una concessió com 
aquesta, han de presentar-ho davant del Ministeri d’Indústria. Ho ha d’autoritzar el 
Govern per Reial Decret, previ informe de la Comunitat Autònoma afectada. En 
aquest cas només s’ha sol·licitat a la Comunitat Autònoma Valenciana. 
 
L’art.67 d’aquesta mateixa llei estableix, entre altres requisits que la sol·licitud 
haurà d’acreditar l’adequació de l’emplaçament al règim d’ordenació el territori. 
 
El títol V d’aquesta llei estableix els requeriments per l’obtenció del 
reconeixement d’utilitat pública, i s’estableix que es sotmetrà a informació 
pública i a informe dels òrgans afectats. 
 
Ens consta que a, Alcanar com a municipi confrontant, no se l’ha considerat 
òrgan afectat, ja que no s’ha sol·licitat informe, la qual cosa no s’entèn. 
 
Davant d'aquesta situació, els membres del plenari del Consell Comarcal del 
Montsià, proposem que es prenguin els següents acords: 
 
Primer.- Expressar el nostre rebuig a aquest projecte d’explotació 
d’emmagatzematge soterrani de gas natural, en aigües del Mar Mediterrani, 
davant la costa de Castelló, rebutjant també el seu reconeixement d’utilitat 
pública. 
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Segon.- Donar suport a les al·legacions presentades per l’Ajuntament 
d’Alcanar al tràmit d’informació pública de la sol·licitud de concessió 
d’explotació d’emmagatzematge soterrani de gas natural, en aigües del Mar 
Mediterrani, davant la costa de Castelló i el seu reconeixement d’utilitat pública, 
demanant que es rebutgi aquesta proposta. 
 
Tercer.- Sol·licitar al Ministeri d’Indústria, i al Consell de Ministres que abans 
de resoldre sobre la declaració d’utilitat pública de projectes com aquest, 
sol·liciti informe a totes les Administracions afectades, com a conseqüència de 
la repercussió territorial que suposa la seva ubicació. 
 
Quart.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, als Departaments de Política 
Territorial, Medi Ambient, Economia I Finances (DG Energia), Innovació i 
Empresa (DG Turisme) i Agricultura, Alimentació i Acció Rural que es 
considerin com a part afectada donat que aquest fet afecta de manera negativa 
a la Comarca del Montsià i al seu planejament territorial. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords al Ministeri d’Indústria , a la Generalitat 
de Catalunya, als Departaments de Política Territorial, Medi Ambient, Economia 
I Finances (DG Energia), Innovació i Empresa (DG Turisme) i Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural, a la Diputació de Tarragona, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, als ajuntaments del 
Montsià i a la presidència i membres de la Taula del Sénia. 
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