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Plataforma del proyecto Castor frente al Delta del Ebro Lluís Gené – AFP 

 



 
 

Objecte de denúncia    

Pagament de la indemnització de 1.350.729.000 euros  
per l’extinció de la concessió CASTOR   
 
Infracció art. 107 TFUE 
 
 
  

“ Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la 
medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas 
otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o 
amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.”  
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Legitimació  

Art. art. 1 apartat h) del Reglament (CE) Núm. 659/1999 del 
Consejo de 22 de marzo de 1999  
 
h) «parte interesada»: cualquier Estado miembro o cualquier 
persona, empresa o asociación de empresas cuyos intereses 
puedan verse afectados por la concesión de una ayuda y, 
concretamente, el beneficiario de la misma, las empresas 
competidoras y las asociaciones socio profesionales.  
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Organisme i procediment 

• Direcció General de Competència de la Comissió Europa. 
• Comissària: Sra. Margrethe Vestager  
 
• Segons el codi de bones pràctiques, els terminis aproximats: 
 

o Acusament  de rebuda en 15 dies. 
o En dos mesos carta administrativa admetent com a 

prioritària la denuncia i iniciant investigació. 
o Investigació en 12 mesos.  
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Condicions que s’han de complir 
perquè sigui acceptada    

 
• La mesura ha de tenir origen d’Estat. 
• La mesura ha de constituir un avantatge. 
• La mesura ha de ser selectiva. 
• La mesura ha d’afectar a la competència i als intercanvis 
entre Estats Membres. 
• La mesura no ha de ser compatible amb el Mercat  Únic.   
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Descripció de l’actuació denunciada   

El pagament es va disposar amb ocasió de l’extinció de la 
concessió de l’explotació de la plataforma CASTOR, per 
renúncia de la concessionària just quan, un cop construïda, 
s’iniciaven els treballs d’ explotació. (R.D.L. 13/2014). 
 
 
ESCAL UGS, S.L.                          Grupo  ACS (Actividades de 

Construcción y Servicios ) 
  

% 9,99 
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El pagament  de la compensació ordenada pel Govern  a ESCAL 
UGS, S.L. no era legalment preceptiva ni va obeir a un objectiu 
d’interès comú.  

Descripció de l’actuació denunciada   

•…….se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las 
instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo siempre que estas continúen 
operativas (art. 14 RD855/2008, de 16 de Mayo ) 
 
• A ello coadyuva asimismo un criterio de equidad y de evitación de un hipotético 
enriquecimiento injusto del Estado. En efecto, ha de tenerse en cuenta que la previsión 
del último párrafo del artículo 14 del Real Decreto 855/2008 es la de caducidad o 
extinción en la que revierten al Estado instalaciones operativas, que por tanto podrán 
todavía prestar servicio una vez producida la reversión ... (STS 14/10/2013) 
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Coneixement  de risc sísmic que va ser obviat  per la 
concessionària i per l’Administració Espanyola.  

Descripció de l’actuació denunciada   

• Denúncia plataformes d’afectats. 
• Informes Observatori de l’Ebre. 
• Informe Shell. 
• Recomanació Consell Valencià de Cultura. 
• Malgrat demanar l’informe sismològic, l’autoritat ambiental desisteix 
d’exigir-lo.   

 
Clara intenció de forçar la construcció de la infraestructura sense tenir en 

compte  la viabilitat de l’explotació.  
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Descripció de l’actuació denunciada   

El mecanisme de pagament de la compensació  s’articula pel 
Govern  d’Espanya sobre la base d’un entramat jurídic per  evitar 
l’increment del dèficit pressupostari.  

• Ordena que el pagament a ESCAL UGS, S.L. Sigui efectuat  
per ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. a canvi d’un dret de 
cobrament. 
 

•  Règim jurídic i econòmic específic que contravé l’ art. 14 del 
RD llei 13/2012. 

9 



 
 

Descripció de l’actuació denunciada   

• Manca de transparència. 
• Omissió informe risc sísmic. 
• Manca de control econòmic ( triplica el pressupost inicial). 
• Anul·lada llicència d’obres de la planta terrestre.  

L’ Administració espanyola ha incorregut en manca  de 
bones pràctiques administratives durant el procés de 
concessió i autorització de les obres.  
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Descripció de l’actuació denunciada   

• El Govern d’ Espanya no ha tingut en compte l’afectació als 
ciutadans de la zona d’influència de la plataforma i als 
usuaris del sistema gassista.  
 
• El projecte CASTOR ha triplicat els costos associats al mateix 
el que qüestiona la justificació del projecte. 
 
• El Projecte CASTOR ha rebut finançament i suport del BEI 
sense tenir en compte l’ impacte mediambiental.  
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Motius de la denúncia    

1.  La compensació rebuda per ESCAL UGS, S.L. té  origen 
d’Estat 

   

La mesura denunciada és imputable a l’Estat. Malgrat que 
hagi estat ENAGAS designada al pagament, no hagués tingut 
lloc sense la intervenció del Govern. 
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Motius de la denúncia    

 
   
2. La mesura  denunciada constitueix  un avantatge  

per  ESCAL UGS, S.L. i ACS.  

• L’avantatge permet a l’empresa millorar la seva situació 
financera. 
• Els comptes d’ACS es veuen directament afectats pel 
projecte CASTOR.   
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Motius de la denúncia    

 
   
3.  La mesura  denunciada és selectiva  

En d’altres concessions (Yela i Gaviota) no es garanteix la 
recuperació de la inversió en els mateixos termes, ni es 
reconeix la recuperació del valor residual en el cas de dolo o 
negligència per part de la concessionària. 
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Motius de la denúncia    

 
   

4.  Efectes de la mesura en la competència i l’intercanvi 
entre els Estats Membres  

• Aquest tracte de favor desincentiva que l’empresa realitzi la 
infraestructura amb la millor qualitat possible. 
• S’afavoreix a una empresa en front a la competència que no rep el mateix 
tracte de favor. 
• Aquest sistema de retribució no existeix a nivell europeu. 
• Aquesta mesura reforça la posició de la concessionària i pot dificultar  
l’entrada al mercat espanyol d’altres  constructors d’infraestructures.  
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Motius de la denúncia    

 
   

5.  Incompatibilitat de la mesura amb el mercat interior  

 
 
 

• No es deriva de la mesura cap objectiu d’interès comú. 
• Amb la mesura no es garanteix cap servei. 
• No es pretén evitar cap problema social, mediambiental, ni de mercat. 
• No té cap efecte incentivador. 
• No accelera el ritme del projecte. 
• L’ajut només beneficia els interessos d’una empresa privada sense causa 
justa.  
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Motius de la denúncia    

 
   

Possible infracció d’altres normatives europees.  

 
 
 

Contacte premsa: Departamentode comunicació de la Cecot (tel. 630.91.80.26 – comunicacio@cecot.org) 
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