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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 662/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de la seguretat dels turistes davant l’acció de grups radicals violents 
i la delinqüència organitzada
250-00926/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 19, 04.12.2019, DSPC-C 396

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 4 de desembre de 2019, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dels 
turistes davant l’acció de grups radicals violents i la delinqüència organitzada (tram. 
250-00926/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 47830).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adaptar els procediments operatius i continuar utilitzant els mecanismes de 

coordinació amb les policies locals i la resta de forces i cossos de seguretat per com-
batre i reduir la delinqüència i impulsar plans específics de prevenció en diferents 
localitats per protegir centres d’interès turístic, amb un èmfasi especial en l’erradi-
cació tant de grups radicals violents que han fet de la indústria turística un de llurs 
objectius com de grups de delinqüents organitzats que tenen els turistes com a ob-
jectiu de llur activitat delictiva.

b) Incloure, sempre que calgui, la prevenció per a la seguretat dels usuaris de la 
indústria turística en l’acció de les juntes locals de seguretat, especialment en els 
municipis en què el turisme té més presència i en què hi ha més riscos que siguin 
objectiu dels grups violents i de la delinqüència organitzada.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 663/XII del Parlament de Catalunya, sobre la formació 
específica dels funcionaris de justícia en ciberseguretat i delictes 
informàtics
250-00831/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 14, 05.12.2019, DSPC-C 399

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris 
de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics (tram. 250-00831/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
42721).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar plans de formació específics per als funcionaris de l’Administració 

de justícia per a garantir que compten amb els coneixements necessaris per a afron-
tar casos de ciberseguretat i delictes informàtics.

b) Proposar a les institucions competents de l’Estat l’anàlisi de la necessitat de 
crear unitats especialitzades en delictes informàtics als jutjats.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la vicepresidenta de la Co-

missió en funcions de presidenta, Carmen de Rivera i Pla

Resolució 664/XII del Parlament de Catalunya, sobre la publicació 
anual d’informes sobre antivirals per a l’hepatitis C als centres 
penitenciaris
250-00832/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 14, 05.12.2019, DSPC-C 399

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre 
antivirals per a l’hepatitis C als centres penitenciaris (tram. 250-00832/12), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 42720).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar impulsant la publicació 

anual d’informes relatius als antivirals per a l’hepatitis C als centres penitenciaris. 
Aquests informes han d’incloure dades dels centres; fases de la malaltia de persones 
internes analitzades i diagnosticades; evolució i fases de la malaltia de persones in-
ternes tractades o en tractament, i nombre de pacients pendents de rebre tractament.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la vicepresidenta de la Co-

missió en funcions de presidenta, Carmen de Rivera i Pla

Resolució 665/XII del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació 
de càmeres de videovigilància a les dependències dels centres 
penitenciaris
250-00845/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 14, 05.12.2019, DSPC-C 399

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de video-
vigilància a les dependències dels centres penitenciaris (tram. 250-00845/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar les instal·lacions de les zones 

d’aïllament i de primer grau dels centres penitenciaris que disposin de càmera de 
videovigilància per a comprovar si cal ampliar la zona de videovigilància.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; la vicepresidenta 

de la Comissió en funcions de presidenta, Carmen de Rivera i Pla

Resolució 666/XII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de 
construcció del Fòrum de la Justícia de Tarragona
250-00934/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 14, 05.12.2019, DSPC-C 399

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre els projectes de construcció a Tarra-
gona d’un centre penitenciari obert i del Fòrum de la Justícia (tram. 250-00934/12), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar la construcció del Fòrum 

de la Justícia de Tarragona amb l’objectiu de situar la ciutat al nivell de les altres 
capitals catalanes.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pagament del complement a la pensió 
dels professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut prejubilats 
abans de l’1 d’abril de 2005
250-00386/12

RETIRADA

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 53024).
Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2019.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la profilaxi 
preexposició al sistema sanitari
250-00405/12

RETIRADA

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 53025).
Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2019.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 
canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid 
de carboni dels vehicles de tracció mecànica
200-00009/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

Al president del Parlament
La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 13 de desembre 

de 2019, ha estudiat el text del Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de 
l’1 d’agost, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid  
de carboni dels vehicles de tracció mecànica (tram. 200-00009/12), l’informe de la 
ponència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent: 

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel 
que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica (tram. 200-00009/12)

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya, a l’empara de les competències de la Generalitat en 

matèria de medi ambient i de creació d’impostos propis, reconegudes pels articles 
144 i 202 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, respectivament, per mitjà de la Llei 
5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, 
sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, va crear l’impost so-
bre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Posterior-
ment, la regulació d’aquest impost es va incorporar a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, 
del canvi climàtic.

Alguns dels preceptes d’aquesta llei, com ara de l’article 40 al 50, que regulen 
l’impost, van ésser objecte de recurs d’inconstitucionalitat per part del president del 
Govern de l’Estat davant el Tribunal Constitucional, el qual, per mitjà de la Sentèn-
cia del TC 87/2019, ha validat el tribut.

La posada en marxa de la implantació efectiva de l’impost, però, ha posat en evi-
dència algunes mancances de la regulació vigent que en fan necessària la modifica-
ció legislativa, com ara la regulació d’una quantificació alternativa de les emissions 
de diòxid de carboni per als vehicles la fitxa tècnica dels quals no inclou aquesta 
informació.

Pel que fa a la gestió de l’impost, s’ha optat per incloure a la Llei el padró de con-
tribuents, regulat per l’article 47, i el règim de pagament, regulat per l’article 47 bis, 
per a aprovar al més aviat possible, en compliment del principi de seguretat jurídica, 
les regles que han de permetre al contribuent satisfer un impost que, tot i que es va 
crear el 2017, per diferents motius no se n’ha pogut aprovar cap llei ni reglament de 
desplegament. Aquesta mesura, per tant, resulta proporcional i raonable per a donar 
resposta a la situació del tribut.
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La Llei s’estructura en dotze articles, una disposició addicional, una disposició 
derogatòria i una disposició final.

En primer lloc, amb la finalitat d’homogeneïtzar conceptes i de garantir una ma-
jor seguretat jurídica, l’article 1 adapta les referències nominals dels vehicles a la 
normativa de la Unió Europea. Aquesta adaptació es trasllada, així mateix, a l’arti-
cle que regula la quota (que és modificat per l’article 5). Amb aquesta mateixa fina-
litat, l’article 3 modifica la definició de determinades exempcions.

L’article 2 concreta el punt de connexió dels vehicles de les persones jurídiques, 
a l’efecte de llur subjecció a l’impost.

Una de les modificacions més rellevants de la Llei és la que incorpora l’article 4,  
amb l’addició d’un nou article, el 43 bis, a la Llei 16/2017, per a regular la base im-
posable de l’impost. Aquesta es fixa en el volum d’emissions, en grams de diòxid 
de carboni per quilòmetre, detallat en el certificat (fitxa tècnica)? expedit pel fabri-
cant o importador del vehicle. En el cas que no es disposi d’aquesta dada perquè es 
tracta de vehicles d’una certa antiguitat, s’estableixen unes fórmules específiques 
per a calcular-la, tenint en compte les diferents tipologies de combustibles i con-
siderant determinades propietats tècniques dels vehicles (la cilindrada, la potència 
neta, l’antiguitat, el pes, etcètera). Aquestes fórmules s’han obtingut a partir de l’ex-
plotació estadística de la informació de les bases de dades disponibles del parc de 
vehicles de Catalunya.

Per altra banda, amb l’objectiu de millorar i simplificar la gestió de l’impost, l’ar-
ticle 7 modifica la data de meritació, que passa a ésser el 31 de desembre de cada 
any o el darrer dia del període impositiu, quan aquest no coincideix amb l’any na-
tural.

El desplegament del procediment per al pagament de l’impost es recull en els ar-
ticles 8, 9 i 10. Tal com estableix la Llei 16/2017, la gestió de l’impost es fa per mitjà 
del sistema de padró, la regulació del qual s’ajusta a la normativa tributària general. 
Cal destacar que es preveu l’exposició del padró provisional de l’1 a 15 de maig de 
l’any natural posterior al de meritació i del definitiu de l’1 al 15 de setembre següent; 
el període de pagament es fixa de l’1 al 20 de novembre.

A més, l’article 6 estableix una bonificació per als contribuents que domiciliïn el 
pagament de l’impost.

Finalment, tenint en compte la situació de demora en l’aplicació de l’impost i de 
la modificació de la data de meritació, es determina la no-exigibilitat de l’impost per 
a l’exercici del 2018. Pel que fa a l’exercici del 2019, que es merita el 31 de desem-
bre d’acord amb aquesta llei, només resulta exigible per als vehicles de les catego-
ries M1 i N1, i es manté la tarifa aprovada per la Llei 16/2017 per a aquest exercici; 
en canvi, per a les motocicletes, es disposa l’exigibilitat de l’impost amb efectes del  
31 de desembre de 2020.

Article 1. Modificació de l’article 41 de la Llei 16/2017
Es modifica l’article 41 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 41. Fet imposable
»1. Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni 

dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques inclosos dins les categories 
següents: 

»a) Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats prin-
cipalment per al transport de persones i llur equipatge, que tinguin vuit seients com 
a màxim, a més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets) i N1 (ve-
hicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies 
amb una massa màxima no superior a 3,5 tones), d’acord amb el que disposen la 
Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 5 de setembre, per 
la qual es crea un marc per a l’homologació dels vehicles de motor i dels remolcs, 
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sistemes, components i unitats tècniques independents destinats a aquests vehicles, 
i el Reglament (UE) núm. 678/2011 de la Comissió, del 14 de juliol, que substitueix 
l’annex II i modifica els annexos IV, IX i XI de la Directiva 2007/46/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell, per la qual es crea un marc per a l’homologació dels 
vehicles de motor i dels remolcs, els sistemes, els components i les unitats tècniques 
independents destinats a aquests vehicles.

»b) Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicle-
tes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats), 
d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 168/2013 del Parlament Europeu  
i del Consell, del 15 de gener, relatiu a l’homologació dels vehicles de dues o tres 
rodes i dels quadricicles, i a la vigilància del mercat d’aquests vehicles.

»2. A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies pú-
bliques els vehicles a què fa referència l’apartat 1 matriculats en el Registre general 
de vehicles a què fa referència el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial 
decret 2822/1998, del 23 de desembre, mentre no n’hagin estat donats de baixa de 
manera definitiva o temporal per robatori, i els vehicles proveïts de permisos tem-
porals.

»3. No estan subjectes a l’impost els vehicles que, havent estat donats de baixa 
en el Registre general de vehicles per l’antiguitat del model, puguin ésser autoritzats 
a circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades a 
vehicles d’aquesta naturalesa.»

Article 2. Modificació de l’article 42 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 42 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 42. Subjecte passiu
»1. Són subjectes passius de l’impost: 
»a) Les persones físiques que siguin titulars del vehicle i tinguin el domicili fis-

cal a Catalunya.
»b) Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídi-

ca que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d’imposició 
definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin 
titulars del vehicle i que tinguin el domicili fiscal a Catalunya.

»c) Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídi-
ca que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d’imposició 
definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin ti-
tulars del vehicle i no tinguin el domicili fiscal a Catalunya però hi tinguin un esta-
bliment, una sucursal o una oficina, per als vehicles que, d’acord amb les dades que 
consten en el Registre general de vehicles, estiguin domiciliats a Catalunya.

»2. Als efectes del que estableix aquest article, s’entén per titular del vehicle la 
persona identificada amb aquesta condició en el Registre general de vehicles.»

Article 3. Modificació de l’article 43 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 43 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 43. Exempcions
»1. Resten exempts de l’impost: 
»a) Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats 

locals exempts de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica.
»b) Els vehicles amb matrícula del cos diplomàtic o d’oficina consular i del seu 

personal tècnic administratiu, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del Regla-
ment general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, del 23 de desembre.

»c) Els vehicles amb matrícula d’organització internacional i del seu personal 
tècnic administratiu, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del Reglament ge-
neral de vehicles.
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»d) Els vehicles que correspongui per l’aplicació de disposicions contingudes en 
tractats o convenis internacionals.

»e) Els vehicles incorporats en el Registre general de vehicles amb els codis de 
classificació per criteri d’utilització número 43 (ambulància), 44 (servei mèdic) i 45 
(funerari) de l’annex II del Reglament general de vehicles.

»f) Els vehicles incorporats en el Registre general de vehicles amb el codi de clas-
sificació per criteri d’utilització número 01 (persones de mobilitat reduïda) de l’annex 
II del Reglament general de vehicles, amb el benentès que els subjectes beneficiaris 
d’aquesta exempció no en poden gaudir per a més d’un vehicle simultàniament.»

Article 4. Addició de l’article 43 bis a la Llei 16/2017 
S’afegeix un article, el 43 bis, a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 

amb el text següent: 
«Article 43 bis. Base imposable 
»1. La base imposable de l’impost està constituïda per les emissions de diòxid de 

carboni dels vehicles inclosos en les categories a què fa referència l’article 41, mesu-
rades en grams de diòxid de carboni per quilòmetre.

»2. A l’efecte de l’apartat 1, la base imposable coincideix amb les emissions ofi-
cials de diòxid de carboni que consten en el certificat expedit pel fabricant o l’im-
portador del vehicle.

»3. En el cas dels vehicles de categoria M1 i N1, per als quals no es pugui de-
terminar la base imposable d’acord amb el que estableix l’apartat 2, perquè no es 
disposa de les emissions oficials de diòxid de carboni, la base imposable es calcula 
per aplicació de la fórmula següent, amb el límit mínim de 35 g CO2/km i el límit 
màxim de 499 g CO2/km: 

»a.1) En el cas de vehicles de categoria M1 amb combustible dièsel: 
»BI = 0,01642 x CC + 0,0114 x MMX + 0,05745 x MOM + 0,005106 x TR + 

3,471 x T - 37,15
»a.2) En el cas de vehicles de categoria N1 amb combustible dièsel: 
»BI = 0,01144 x CC + 2,699 x PF + 0,02635 x PN + 0,02562 x MMX + 0,03115 

x MOM + 2,922 x T - 25,64
»b) En el cas de vehicles amb combustible gasolina: 
»BI = 0,01149 x CC + 3,879 x PF + 0,04008 x MOM + 0,009541 x TR + 2,605 

x T + 4,35
»c) En el cas de vehicles híbrids elèctrics (HEV): 
»BI = 0,8533 x PF + 0,1909 x PN + 0,02794 x MMX + 0,3922 x T + 14,28
»d) En el cas d’altres vehicles no inclosos en les lletres anteriors: 
»BI = 0,03399 x CC + 0,06862 x PN + 0,04134 x TR + 1,996 x T + 18,89
»on: 
»– BI són emissions de CO2 expressades en unitats de grams per quilòmetre.
»– CC és la cilindrada del vehicle expressada en unitats de centímetres cúbics.
»– PF és la potència fiscal del vehicle expressada en unitats de cavalls fiscals.
»– PN és la potència neta màxima del vehicle expressada en unitats de qui-

lowatts.
»– MMX és el pes màxim del vehicle expressat en quilograms.
»– MOM és la massa d’ordre en marxa expressada en quilograms.
»– TR és la tara del vehicle expressada en quilograms.
»– T és l’antiguitat del vehicle, que es calcula segons la fórmula següent: 
»T = (M - P) / 365,25 
»on: 
»– M és la data corresponent al 31 de desembre del primer exercici de meritació 

de l’impost.
»– P és la data de la primera matriculació del vehicle.»
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Article 5. Modificació de l’article 44 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 44 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 44. Quota tributària
»1. La quota íntegra s’obté d’aplicar la tarifa que correspongui a les emissions 

oficials de diòxid de carboni per quilòmetre del vehicle, d’acord amb les taules se-
güents: 

»a) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e i L7e

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 95 g/km 0,00

Més de 95 g/km i fins a 120 g/km 0,70

Més de 120 g/km i fins a 140 g/km 0,85

Més de 140 g/km i fins a 160 g/km 1,00

Més de 160 g/km i fins a 200 g/km 1,20

Més de 200 g/km 1,40

»b) Vehicles de la categoria N1

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 140 g/km 0,00

Més de 140 g/km 0,70

»2. La quota líquida s’obté d’aplicar a la quota íntegra les bonificacions establer-
tes per l’article 45.»

Article 6. Modificació de l’article 45 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 45 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 45. Bonificacions
»1. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric, d’acord amb el que disposa 

l’annex XVIII del Reglament general de vehicles, gaudeixen de la bonificació del 
100% de la quota íntegra.

»2. Si es domicilia el pagament dels rebuts a què fa referència l’article 47, s’aplica 
una bonificació del 2% de la quota íntegra. En el supòsit de la liquidació correspo-
nent a l’alta en el padró, l’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada, també, 
al fet que el subjecte passiu, en el termini a què fa referència l’apartat 3 de l’article 
47 bis, opti, sense estar-hi obligat amb caràcter general, per rebre les notificacions 
de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjans electrònics, i mantingui aquesta 
opció fins a la data de notificació de la liquidació corresponent a l’alta en el padró. 
L’aplicació de la bonificació queda condicionada al cobrament efectiu del rebut o 
la liquidació mitjançant la domiciliació del seu pagament, i queda sense efecte si 
aquest cobrament no s’ha pogut efectuar per causa no imputable a l’Administració, i 
també en el cas de sol·licitud d’ajornament o fraccionament del deute.»

Article 7. Modificació de l’article 46 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 46 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 46. Període impositiu i meritació
»1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, sens perjudici del que es-

tableix l’apartat 2.
»2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els supòsits següents: 
»a) Primera adquisició del vehicle en una data posterior a l’1 de gener. S’assimila a 

la primera adquisició del vehicle la seva entrada en el territori d’aplicació de l’impost 
per trasllat del domicili fiscal del seu titular a Catalunya, o per l’adquisició per part 
d’una persona amb domicili fiscal a Catalunya d’un vehicle de titularitat d’una perso-
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na sense domicili fiscal a Catalunya. En aquests supòsits, el període impositiu s’inicia 
el dia del canvi de domicili fiscal o el dia d’adquisició del vehicle.

»b) Baixa definitiva del vehicle o baixa temporal per robatori. S’assimila a la bai-
xa definitiva del vehicle la seva sortida del territori d’aplicació de l’impost per trasllat 
del domicili fiscal del seu titular fora de Catalunya, o per l’adquisició per part d’una 
persona sense domicili fiscal a Catalunya d’un vehicle de titularitat d’una persona 
amb domicili fiscal a Catalunya. En aquests supòsits, el període impositiu finalitza el 
dia anterior al del canvi de domicili fiscal o el dia anterior al d’adquisició del vehicle.

»3. L’impost es merita el darrer dia del període impositiu.
»4. Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’import de la quota 

tributària es prorrateja per dies.
»5. En el supòsit de segona o ulterior transmissió del vehicle, està obligat a satis-

fer l’impost referit a tot el període impositiu qui en sigui titular en la data de merita-
ció, sens perjudici dels pactes privats que hi hagi entre les parts.»

Article 8. Modificació de l’article 47 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 47 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 47. Padró 
»1. L’impost es gestiona mitjançant padró, i és elaborat i aprovat per l’Agència 

Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.
»2. Les dades i els elements tributaris que configuren el padró de l’impost són 

els referenciats a 31 de desembre de cada any, i recullen la situació corresponent a 
la data de meritació de l’impost, determinada per l’article 46.3.

»3. El padró ha de contenir, per a cada subjecte passiu, les dades següents: 
»a) Noms i cognoms o raó social de la persona o entitat titular del vehicle.
»b) Número d’identificació fiscal.
»c) Dades d’identificació del vehicle.
»d) Nombre de dies del període impositiu.
»e) Base imposable.
»f) Quota íntegra.
»g) Bonificació de la quota tributària, si s’escau.
»h) Quota tributària.
»i) Número del compte corrent en què s’ha de practicar, si escau, la domiciliació 

de l’ingrés.
»4. Amb caràcter previ a l’elaboració definitiva del padró, el cap de l’Oficina 

Central de Gestió Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya elabora un pa-
dró provisional, que té, per a cadascuna de les persones interessades, el caràcter de 
proposta de liquidació, i que s’exposa al públic de l’1 al 15 de maig de l’any natural 
posterior al de meritació, per mitjà de la publicació a la seu electrònica de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya. Aquesta exposició pública ha d’ésser objecte d’anunci 
previ per mitjà d’un edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
Un cop finalitzat el tràmit d’exposició al públic, les persones interessades disposen 
d’un termini de quinze dies hàbils per a presentar al·legacions a la proposta de li-
quidació.

»5. El padró definitiu és aprovat pel cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària, 
i s’exposa al públic de l’1 al 15 de setembre de l’any natural posterior al de meri-
tació, per mitjà de la publicació a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Ca-
talunya. Aquesta exposició pública ha d’ésser objecte d’anunci previ per mitjà d’un 
edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que ha d’incloure 
les dades següents: 

»a) Període de cobrament.
»b) Modalitats de pagament admeses.
»c) En el cas de domiciliació del pagament, dates en què es farà el càrrec en el 

compte dels rebuts i, si escau, de les liquidacions corresponents a l’alta en el padró.
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»d) Llocs en què es pot efectuar el pagament.
»e) Advertiment que, una vegada transcorregut el termini de pagament sense que 

aquest s’hagi produït, s’inicia el període executiu i els deutes són exigits mitjançant 
el procediment de constrenyiment amb els corresponents recàrrecs del període exe-
cutiu, els interessos de demora i, si escau, les costes que se’n deriven.

»f) Recursos que escauen contra les liquidacions.
»g) Òrgans competents per a resoldre’ls.
»h) Terminis per a la interposició dels recursos.
»6. En el cas d’alta en el padró, l’exposició al públic del padró definitiu té l’efecte 

de notificació de la inclusió en el padró, i la liquidació corresponent a aquesta alta 
s’ha de notificar al contribuent de manera individual. No s’han d’incloure en el pa-
dró definitiu: 

»a) Els vehicles que n’estiguin exempts.
»b) Els vehicles que meritin una quota líquida a la quantia que s’aprovi de con-

formitat amb el que disposa l’article 26.4 del text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre. Aques-
ta regla de no-inclusió no s’aplica respecte dels vehicles que són de la titularitat d’un 
mateix subjecte passiu, sempre que la suma de les quotes líquides meritades per tots 
els vehicles superi la quantia esmentada.

»7. En els exercicis successius, l’exposició al públic del padró definitiu té, per a 
cadascuna de les persones interessades, l’efecte de notificació de les liquidacions 
que s’hi comprenen.

»8. Les liquidacions contingudes al padró definitiu són susceptibles de recurs 
potestatiu de reposició davant el cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària, o de 
reclamació economicoadministrativa davant la Junta de Tributs de Catalunya.

»9. L’alta, la modificació o la baixa en el padró de l’impost es pot produir també 
com a conseqüència d’un procediment de comprovació iniciat pels òrgans de Gestió 
Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què dispo-
sa l’Administració, o d’una actuació d’investigació de la inspecció dels tributs de la 
Generalitat.»

Article 9. Addició de l’article 47 bis a la Llei 16/2017 
S’afegeix un article, el 47 bis, a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 

amb el text següent: 
«Article 47 bis. Pagament i domiciliació 
»1. L’exacció dels deutes notificats col·lectivament s’ha de fer per mitjà d’un re-

but. El termini d’ingrés en període voluntari d’aquests deutes comprèn de l’1 al 20 
de novembre o el dia hàbil immediatament posterior.

»2. Una vegada notificada l’alta en el padró provisional, els contribuents que 
volen domiciliar el pagament del deute hi han d’optar per mitjà d’una comunicació 
adreçada al cap de l’Oficina Central de Recaptació de l’Agència Tributària de Cata-
lunya. La domiciliació s’ha de sol·licitar en el termini de dos mesos, a comptar des 
de la finalització del període d’exposició del padró provisional a què fa referència 
l’article 47.4, i s’inclou al padró definitiu. Les sol·licituds presentades amb posterio-
ritat a aquesta data tenen efectes per als exercicis següents. La domiciliació del pa-
gament dels exercicis futurs també es pot sol·licitar en el moment d’efectuar l’ingrés 
del deute a les entitats financeres col·laboradores.

»3. En el supòsit de la liquidació corresponent a l’alta en el padró, el subjecte 
passiu pot optar per la domiciliació del seu pagament en el termini de dos mesos a 
comptar des de la finalització del període d’exposició del padró provisional corres-
ponent a la dita liquidació, i aquesta domiciliació queda condicionada, també, al fet 
que el subjecte passiu, en el període esmentat, opti, sense estar-hi obligat amb ca-
ràcter general, per rebre les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya per 
mitjans electrònics, i mantingui aquesta opció fins a la data de notificació d’aquella 
liquidació.»
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Article 10. Modificació de l’article 48 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 48 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 48. Gestió, recaptació i inspecció
»La gestió i recaptació de l’impost i la seva inspecció en tot el territori de Ca-

talunya corresponen a les oficines centrals de l’Agència Tributària de Catalunya.»

Article 11. Modificació de l’article 50 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 50 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 50. Recursos i reclamacions
»Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats en l’àmbit de l’impost 

poden ésser objecte de reclamació economicoadministrativa davant la Junta de Tri-
buts, sens perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter potestatiu, del recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.»

Article 12. Addició de l’article 50 bis a la Llei 16/2017 
S’afegeix un article, el 50 bis, a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 

amb el text següent: 
«Article 50 bis. Desplegament i aplicació de l’impost
»1. Els elements de quantificació de l’impost es poden modificar per mitjà de la 

Llei de pressupostos de la Generalitat.
»2. En l’aplicació de l’impost regeix supletòriament la legislació general tributà-

ria aplicable a Catalunya i les normes complementàries que la despleguen.»

Disposició addicional. Exigibilitat de l’impost 
1. L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció me-

cànica, regulat per la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, és exigible per 
als vehicles de categoria M1 i N1 a partir del 31 de desembre de 2019, i per als ve-
hicles de categories L3e, L4e, L5e i L7e, a partir del 31 de desembre de 2020, i resta 
sense efecte l’impost meritat en l’exercici del 2018.

2. El període impositiu de l’exercici del 2019 comença l’1 de gener de 2019.
3. En l’exercici del 2019 la tarifa aplicable als vehicles de categoria M1 i N1 és 

la següent: 
a) Vehicles de la categoria M1

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 120 g/km 0,00

Més de 120 g/km i fins a 140 g/km 0,55

Més de 140 g/km i fins a 160 g/km 0,65

Més de 160 g/km i fins a 200 g/km 0,80

Més de 200 g/km 1,10 

b) Vehicles de la categoria N1

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 160 g/km 0,00

Més de 160 g/km 0,30

Disposició derogatòria
Es deroga la lletra b de la disposició final setena de la Llei 5/2017, del 28 de 

març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de crea-
ció i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades enva-
sades i sobre emissions de diòxid de carboni, amb efectes des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.
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Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2019
El secretari de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; la presidenta de la Comissió, 

Teresa Pallarès Piqué

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE 

(Publicades en el BOPC 489 d’11 de desembre de 2019)

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans núm. 1, 2, 3, 4, 4 bis, 
5, 6 i 7.

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la necessitat de garantir la seguretat 
ciutadana i l’ordre públic i sobre el rescabalament dels danys 
causats
250-01017/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 53482; 53596).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació del Cos de Mossos 
d’Esquadra amb vestuari, elements de protecció personal, materials 
i eines
250-01019/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 53483; 53597).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport als agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra davant l’intent de denigració per TV3
250-01021/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 53484; 53598).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport a l’empresa Nissan Motor 
Ibérica
250-01023/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 53485; 53599).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.12.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució de condemna de la denigració dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra per TV3
250-01024/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 53486; 53600).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna de l’ús de la coacció i la 
violència a les universitats
250-01026/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 53487; 53601).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat ciutadana 
i l’ordre públic i el rescabalament dels danys causats
250-01027/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 53488; 53602).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dissolució del Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya
250-01029/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 53489; 53603).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-01031/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 53490; 53604).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.12.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de les retribucions variables 
del personal del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya
250-01032/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 53491; 53605).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de reclamació de llibertat per als presos del 
23 de setembre
250-01078/12

RETIRADA DE L’ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE 

CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Retirada pel GP CatECP (reg. 53615).
Coneixement: Presidència del Parlament, 11.12.2019.
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3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació

Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
261-00001/12

DICTAMEN

A la Mesa del Parlament
La Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor, en la sessió tinguda el 13 de 

desembre de 2019, d’acord amb l’article 67.6 del Reglament del Parlament, acorda 
d’emetre el següent

Dictamen
Índex

I. Antecedents

II. Composició i treballs de la Comissió

III. Pla de treball aprovat per la Comissió

IV. Propostes de conclusions presentades pels grups parlamentaris

V. Conclusions i recomanacions

I. Antecedents

1. Antecedents parlamentaris
1. El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el 6 de juny de 2018, va 

aprovar la Resolució 20/XII del Parlament de Catalunya, amb el contingut següent.
«El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Investigació sobre el Pro-

jecte Castor (CIPC).
1. L’objecte de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor és ava-

luar les causes, els antecedents, les incidències directes i indirectes, i les pos-
sibles negligències o actuacions doloses amb relació al projecte Castor a Ca-
talunya.

2. Els continguts bàsics de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor són els següents:

a) La descripció de la implantació del projecte Castor per mitjà de com-
pareixences d’experts, especialistes, tècnics, responsables polítics i represen-
tants de moviments socials.

b) L’anàlisi de la documentació referent al projecte Castor i l’elaboració de 
dictàmens, auditories o contrainformes.

c) L’anàlisi dels possibles danys, conseqüències i responsabilitats.
d) L’anàlisi de la possible vulneració del principi d’interdicció de l’arbitra-

rietat dels poders públics i del principi de seguretat jurídica.
e) L’estudi del cost i l’impacte ambiental del projecte Castor i de les fases 

de segellament i desmantellament»

2. La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juny de 2018, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Par-
lament, va acordar que la composició de la Comissió fos de dos diputats per grup 
parlamentari, inclòs el Grup Mixt, llevat de qui n’ocupés la presidència, que tindria 
un membre més.

3. La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’12 de juny de 2018, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 49.2 del Reglament, va acordar que la 
presidència de la Comissió correspongués al Grup Parlamentari Republicà.

4. Els diversos grups, de conformitat amb el que estableix l’article 66 del Regla-
ment del Parlament, van designar els diputats que havien de formar part de la co-
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missió d’investigació i la diputada que n’exerciria la presidència, i ho van posar en 
coneixement de la Mesa del Parlament.

5. L’11 d’octubre de 2018 es va constituir la Comissió, que va ratificar per unani-
mitat per al càrrec de president el diputat Ferran Civit i Martí, proposada pel Grup 
Parlamentari Republicà. En la mateixa sessió constitutiva es va elegir vicepresident, 
el diputat Narcís Clara i Lloret, i secretari, el diputat Lucas Silvano Ferro Solé.

6. Fins el dia 26 d’octubre de 2018, els grups parlamentaris van presentar al Re-
gistre del Parlament les propostes relatives al pla de treball de la Comissió.

7. En la sessió del 29 d’octubre de 2018, la Comissió va elaborar i aprovar un pla 
de treball, amb la finalitat de redactar un dictamen que contingués les conclusions de 
la Comissió, un cop escoltades les diverses intervencions dels compareixents i ana-
litzada la documentació demanada.

8. El 22 de juliol de 2019, la Comissió va acordar de donar compte a la Mesa 
del Parlament de la incompareixença de tres persones –convocades fins a dues vega-
des–perquè ho traslladés al Ministeri Fiscal. El 23 de juliol, la Comissió va acordar 
de demanar a la Mesa del Parlament que estudiés emprendre accions penals contra les 
persones que voluntàriament no havien comparegut a la Comissió després d’haver es-
tat convocades en dues ocasions, amb els advertiments legals corresponents, d’acord 
amb el que estableix l’article 68 del Reglament, sens perjudici de donar-ne compte 
també a la Fiscalia.

9. Els grups parlamentaris van presentar les propostes de conclusions respectives 
al Registre del Parlament fins el dia 1 d’octubre, de conformitat amb el que estableix 
l’article 67.6 del Reglament.

2. Antecedents normatius
L’article 59.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que el Parlament 

pot crear comissions d’investigació:
«6. El Parlament pot crear comissions d’investigació sobre qualsevol as-

sumpte de rellevància pública que sigui d’interès de la Generalitat. Les per-
sones requerides per les comissions d’investigació han de comparèixer-hi 
obligatòriament, d’acord amb el procediment i les garanties establerts pel 
Reglament del Parlament. S’han de regular per llei les sancions per l’incom-
pliment d’aquesta obligació.»

L’article 67 del Reglament del Parlament estableix la possibilitat de crear comis-
sions d’investigació en els termes següents:

«1. El Ple del Parlament, a proposta de dos grups parlamentaris, de la cin-
quena part dels membres del Parlament, de la Mesa del Parlament, un cop 
escoltada la Junta de Portaveus, o del Govern, pot acordar la creació d’una 
comissió d’investigació sobre qualsevol assumpte d’interès públic que sigui 
competència de la Generalitat. L’acord de creació ha de delimitar-ne l’objec-
tiu i l’abast, i també els continguts bàsics del pla de treball.»2. La composi-
ció i el nombre de membres de les comissions d’investigació s’han de con-
cretar mitjançant un acord de la Junta de Portaveus. La comissió també pot 
incorporar especialistes, amb veu i sense vot, amb tasques d’assessorament 
tècnic, en un nombre no superior al de diputats membres de la comissió.

»3. El Parlament ha de crear una comissió d’investigació si és demanada 
per una tercera part dels diputats o per tres grups parlamentaris; els propo-
sants només poden presentar una proposta vinculant l’any. L’acord de creació 
de la comissió l’ha d’adoptar la Mesa del Parlament, una vegada escoltada la 
Junta de Portaveus. Aquest acord ha de determinar l’objectiu i l’àmbit d’ac-
tuació de la comissió i el contingut bàsic del seu pla de treball, de conformitat 
amb la proposta presentada pels diputats o els grups parlamentaris que n’han 
demanat la creació.
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»4. Les comissions d’investigació, abans d’iniciar llurs actuacions, han 
d’elaborar i aprovar un pla de treball.

»5. Les comissions d’investigació poden requerir, per mitjà del president 
del Parlament, qualsevol persona perquè hi presti declaració.

»6. Les conclusions de les comissions d’investigació s’han de reflectir en 
un dictamen que ha d’ésser debatut pel Ple del Parlament.

»7. Les conclusions aprovades pel Ple del Parlament han d’ésser comuni-
cades al Govern, sens perjudici que la Mesa del Parlament també pugui co-
municar-les al Ministeri Fiscal.»

Les compareixences de persones davant la Comissió són regulades per l’article 
68 del Reglament, que estableix el següent:

«1. Les compareixences de testimonis davant les comissions d’investiga-
ció es regeixen per les normes següents:

»a) La compareixença únicament es pot requerir amb relació a qüestions 
que són competència de la Generalitat.

»b) El president del Parlament signa el requeriment, en el qual han de 
constar de manera fefaent l’acord de requeriment adoptat per la comissió, les 
dades d’identificació personal i el domicili de la persona requerida, el lloc, el 
dia i l’hora en què es té la compareixença i la qüestió sobre la qual ha d’in-
formar.

»c) La notificació del requeriment s’ha de fer quinze dies abans de la data 
en què ha de comparèixer, llevat que la comissió n’acordi la urgència, en el 
qual cas el termini és de cinc dies. En el cas que la compareixença no tingui 
lloc, la citació s’ha de reiterar per a comparèixer al cap de tres dies, o al cap 
d’un dia, si se’n va acordar la urgència.

»d) La persona requerida ha d’ésser advertida, en la notificació, dels seus 
drets, de les seves obligacions i de les seves eventuals responsabilitats.

»e) La persona requerida pot comparèixer acompanyada de qui designi 
per assistir-la.

»f) La compareixença es té d’acord amb el procediment que prèviament 
estableix la mesa de la comissió, del qual s’ha d’informar qui compareix 
abans que comenci la seva intervenció.

»2. La mesa de la comissió, durant els treballs d’aquesta, ha de vetllar per 
la salvaguarda del respecte a la intimitat, l’honor de les persones, el secret 
professional, la clàusula de consciència i els altres drets constitucionals.

»3. Si la persona convocada desatén, voluntàriament, el requeriment de 
comparèixer davant una comissió d’investigació, la Mesa del Parlament n’ha 
de donar compte al Ministeri Fiscal, als efectes de substanciar la responsa-
bilitat penal que hi pugui correspondre. En la notificació inicial, se l’ha d’ad-
vertir d’aquesta possible responsabilitat penal.

»4. La comissió d’investigació pot acordar compareixences d’experts per-
què aportin llur opinió sobre l’afer objecte de la comissió. Aquesta circums-
tància ha de constar explícitament en l’acord de la comissió. La compareixen-
ça s’ha de substanciar pel procediment que estableix l’article 59.»

Així mateix, pel que fa a la possibilitat de requerir qualsevol persona perquè 
presti declaració davant la Comissió, s’ha tingut en compte el que estableixen els 
apartats 1 i 3 de l’article 502 de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, que estableixen el següent:

«1. Els qui, havent estat requerits de forma legal i sota advertència, deixin 
de comparèixer davant una comissió d’investigació de les Corts Generals o 
d’una assemblea legislativa d’una comunitat autònoma, han de ser castigats 
com a reus del delicte de desobediència. Si el reu és una autoritat o un funcio-
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nari públic, se li ha d’imposar a més la pena de suspensió d’ocupació o càrrec 
públic per un termini de sis mesos a dos anys.»

«3. El qui, convocat davant d’una comissió parlamentària d’investigació, 
falti a la veritat en el seu testimoni ha de ser castigat amb la pena de presó de 
sis mesos a un any o una multa de 12 a 24 mesos.»

II. Composició i treballs de la comissió

1. Composició de la Comissió

1.1. Membres
Grup Parlamentari de Ciutadans
Francisco Javier Domínguez Serrano
Marina Bravo Sobrino

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Narcís Clara Lloret
Mònica Sales de la Cruz

Grup Parlamentari Republicà
Ferran Civit i Martí
Irene Fornós Curto
J. Lluís Salvadó i Tenesa

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Rosa Maria Ibarra Ollé
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
David Cid colomer
Lucas Silvano Ferro Solé

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Maria Sirvent Escrig

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra
Han assistit els treballs de la Comissió el lletrat Antoni Bayona Rocamora, l’as-

sessora lingüística Marta Payà Canals i el gestor parlamentari Àngel Zardoya Re-
gidor.

2. Sessions de la Comissió
La Comissió s’ha reunit en quinze sessions i ha substanciat quaranta comparei-

xences.
Sessió 1. L’11 d’octubre de 2018 es va tenir la sessió constitutiva de la Comissió.

Sessió 2. El 29 d’octubre de 2018 es va elaborar i aprovar el pla de treball de la 
Comissió.

Sessió 3. El 12 de novembre de 2017 es van tenir les compareixences següents:
– Josep Giner, doctor en geologia i professor de la Universitat de Barcelona.
– Jordi Marsal, investigador, periodista i autor del llibre Castor: la bombolla 

sísmica.
– Alfons Pérez, membre de l’Observatori del Deute en la Globalització i cofun-

dador del grup Cas Castor.

Sessió 4. El 26 de novembre de 2018 es van tenir les compareixences següents:
– Rafael Ribó i Masó, síndic de greuges.
– Cristina Reverter, membre de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Ter-

res del Sénia.
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– Evelio Monfort, membre de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres 
del Sénia.

– Alfons Montserrat Esteller, exalcalde d’Alcanar, en qualitat de testimoni.

Sessió 5. El 28 de gener de 2019 es van tenir les compareixences següents:
– Joan Ferrando Domènech, president de l’Associació d’Afectats pel Projecte 

Castor.
– Antoni Abad, president de la Cecot.
– Ramon Pérez i Mir, representant del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya.
– Joan Escuer, expresident del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya.

Sessió 6. L’11 de febrer de 2019 es van tenir les compareixences següents:
– Mònica Guiteras Blaya, membre de l’Observatori del Deute de la Globalit-

zació, de l’Aliança contra la Pobresa Energètica, cofundadora del grup Cas Castor  
i experta en finançament i relació amb el Banc Europeu d’Inversions.

– Maria Campuzano, membre de l’Aliança contra la Pobresa Energètica.
– Ascensió Cirera, advocada.
– David Altadill Felip i Estefania Blanch Llosa, en representació de l’Observa-

tori de l’Ebre.

Sessió 7. L’11 de març de 2019 es van tenir les compareixences següents:
– Llorenç Planagumà Guàrdia, geòleg i coordinador del Centre de Sostenibilitat 

Territorial.
– Oriol Altisench i Barbeito, degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals  

i Ports de Catalunya.
– Ricard Vizcarra Miquel, president del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.
– Aitana de la Varga, jurista i professora de dret administratiu a la Universitat 

Rovira i Virgili.

Sessió 8. El 25 de març de 2019 es van tenir les compareixences següents:
– Héctor Perea Manera, geòleg i investigador del Consell Superior d’Investiga-

cions Científiques.
– Luis González de Vallejo, catedràtic d’enginyeria geològica de la Universidad 

Complutense de Madrid.
– José María García Casasnovas, en representació del Col·legi d’Enginyers In-

dustrials de Catalunya.

Sessió 9. El 8 d’abril de 2019 es van tenir les compareixences següents:
– David Bondia, jurista, integrant de l’equip tècnic del Castor i professor de dret 

internacional públic a la Universitat de Barcelona.
– Mariano Marzo Carpio, catedràtic d’estratigrafia de la Universitat de Barcelona.

Sessió 10. El 6 de maig de 2019 es van tenir les compareixences següents:
– Ruben Juanes, enginyer i redactor de l’informe de l’MIT-Harvard sobre el pro-

jecte Castor.
– Ernest Urtasun Domènech, eurodiputat.

Sessió 11. El 3 de juny de 2019 es van tenir les compareixences següents:
– Jordi Évole Requena, periodista, i Júlia Badenes i Bibiana Guarch, redactores 

de l’equip de Salvados.
– Jordi Aurich Taberner, ex-director general de Protecció Civil, en qualitat de 

testimoni.
– Josep Huguet i Biosca, exconseller d’Innovació, Universitats i Empresa, en 

qualitat de testimoni.
– Pere Palacín i Farré, director general d’Energia, Seguretat Industrial i Segure-

tat Minera, en qualitat de testimoni.
– David Fernández, periodista i membre del jurat popular sobre el projecte Cas-

tor, en qualitat de testimoni.
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Sessió 12. El 17 de juny de 2019 es van tenir les compareixences següents:
– Javier Balada Ortega, exregidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vinaròs 

(Baix Maestrat), en qualitat de testimoni.
– Domènec Fontanet i Llàtser, regidor de Foment de l’Activitat Econòmica, Tu-

risme, Comerç i Consum de Vinaròs (Baix Maestrat), en qualitat de testimoni.
– Recaredo del Potro Gómez, president del Consell d’Administració d’Escal 

UGS, en qualitat de testimoni.
– Florentino Pérez Rodríguez, president del Consell d’Administració d’Activida-

des de Construcción y Servicios (ACS), en qualitat de testimoni.
– Mariano Suñer, propietari de l’empresa Río Cenia i dels terrenys expropiats per 

a construir la planta de gas terrestre, en qualitat de testimoni.
– Gonzalo Gortázar Rotaeche, conseller delegat de CaixaBank, en qualitat de 

testimoni.

Sessió 13. El 15 de juliol de 2019 es van tenir les compareixences següents:
– Antonio Aretxabala, geòleg.
– José Montilla i Aguilera, exministre d’Indústria, Comerç i Turisme, en qualitat 

de testimoni.
– José Antonio Álvarez, conseller delegat del Banco Santander, en qualitat de 

testimoni.
José Manuel Soria López, exministre d’Indústria, Energia i Turisme, convocat en  

qualitat de testimoni, no va comparèixer. Va invocar el criteri del Consell d’Estat  
en els dictàmens 363/2019 i 406/2017.

Teresa Ribera Rodríguez, ministra de Transició Energètica i Medi Ambient i 
ex-secretària d’estat de Canvi Climàtic, convocada en qualitat de testimoni, no va 
comparèixer. Va invocar el criteri del Consell d’Estat en els dictàmens números 
34/2003, 643/2012, 194/2013, 992/2013, 175/2015 i 363/2019.

Juan José Durán, director del Departament de Recursos Geològics de l’Institut 
Geològic i Miner d’Espanya, convocat en qualitat de testimoni, no va comparèixer 
fent referència al criteri del Consell d’Estat en el dictamen 34/2003 i 852/2012.

Sessió 14. 22 de juliol de 2019
Per a aquesta sessió es va convocar per segona vegada José Manuel Soria López, 

exministre d’Indústria, Energia i Turisme, que va tornar a comunicar que no assis-
tiria a la compareixença,

Així mateix es va procedir amb Teresa Ribera Rodríguez, ministra de Transició 
Energètica i Medi Ambient i ex-secretària d’estat de Canvi Climàtic, que va tornar 
a comunicar que no assistiria a la compareixença.

I amb Juan José Durán, director del Departament de Recursos Geològics de 
l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, que va tornar a comunicar que no assistiria a 
la compareixença.

També es va acordar cloure la fase de compareixences fixada per la Comissió i 
començar a redactar les conclusions.

Sessió 15. El 13 de desembre de 2019 es va aprovar el Dictamen de la Comissió.

III. Pla de treball aprovat per la comissió
La Comissió, en la sessió tinguda el 29 d’octubre de 2018, va aprovar el pla de 

treball.

A) compareixences aprovades per la comissió
Testimonis
1. Alfons Montserrat Esteller, exalcalde de l’ajuntament d’Alcanar (del 2006 fins 

a l’octubre del 2018).
2. Álvaro María Nadal Belda, ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital (pe-

ríode 04/11/2016 a 01/06/2018)
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3. Carlos Barat Vinacua, Escal UGS, director general.
4. Recaredo del Potro Gómez, president del Consell d’Administració de la mer-

cantil ESCAL UGS, SL.
5. Florentino Pérez Rodríguez, president del Consell d’Administració d’Activida-

des de Construcción y Servicios, SA (ACS).
6. Ignasi Nieto Magaldi, ex-secretari general d’Energia (15 de setembre de 2006 

al 17 d’abril de 2008).
7. Javier Balada Ortega, alcalde de Vinaròs, 2003-2007, regidor d’Urbanisme de 

l’Ajuntament de Vinaròs (Castelló), 2007-2011.
8. Joan Clos Mateu, exministre d’Indústria, Comerç i Turisme, (8 de setembre de 

2006 al 13 d’abril de 2008).
9. Jordi Romeu, alcalde de Vinaròs, 2007-2011.
10. José Manuel Soria López, ministre d’Indústria, Energia i Turisme (període 

22/12/2008 a 15/04/2016).
11. José Montilla Aguilera, ministre d’Indústria (període 28/04/2004 a 

08/09/2006).
12. Juan Gabriel Cotino Ferrer, exconseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme 

i Habitatge (entre el 31 d’agost de 2009 i el 22 de juny de 2011).
13. Magdalena Álvarez Arza, ministra de Foment del Govern Espanyol entre el 

18 d’abril de 2004 i el 7 d’abril de 2009. Vicepresidenta del Banc Europeu d’Inver-
sions (BEI) entre el 2010 i el 2014.

14. Mariano Suñer, propietari de l’empresa Río Cenia i dels terrenys expropiats 
per a construir la planta de gas terrestre.

15. Miguel Sebastián Gascón, exministre d’Indústria, Comerç i Turisme (entre el 
14 d’abril de 2008 i el 22 de desembre de 2011).

16. Teresa Ribera Rodríguez, ministra de Transició Energètica i Medi Ambient, 
actual ministra del Govern d’Espanya. Quan era secretaria d’estat de canvi climàtic 
va subscriure la declaració d’impacte ambiental del projecte Castor.

17. Ángel Muñoz Cubillo, subdirector general d’Avaluació d’Impacte Ambiental, 
2008-2009.

18. David Fernández, periodista i membre del jurat popular sobre el projecte 
Castor.

19. Domènec Fontanet i Llàtser, regidor de l’Ajuntament de Vinaròs.
20. Elena Espinosa Mangan, exministra de Medi Ambient i Agricultura entre el 

14 d’abril de 2008 i el 20 d’octubre de 2010.
21. Gonzalo Gortázar Rotaeche, CaixaBank, conseller delegat.
22. Jordi Aurich Taberner, director general de Protecció Civil (període 29/01/2013 

a 30/01/2015).
23. José Antonio Álvarez, Banc de Santander, conseller delegat.
24. Josep Huguet i Biosca, exconseller d’Indústria de la Generalitat.
25. Josep Piqué Camps, ministre d’Indústria i Energia (període 1996 a 2000).
26. Juan José Durán, Departament d’Investigació i Prospectiva Geocientífica de 

l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, director.
27. Jesús Gómez de las Heras, coordinador de l’informe de l’Institut Geològic i 

Miner d’Espanya.
28. Marco Aparicio, president de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya.
29. María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Qualitat i Avaluació 

Ambiental, 2008.
30. Pedro Marin Uribe, ex-secretari general d’Energia.
31. Pere Palacín i Farré, director general d’Energia i Mines de la Generalitat
32. Rodrigo de Rato y Figaredo, ministre d’Economia (període 06/05/1996 a 

17/01/2004).
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Experts
1. Aitana de la Varga, jurista, professora a la Universitat Rovira i Virgili.
2. Alfons Pérez, membre de l’Observatori del Deute en la Globalització i co-

fundador de grup Cas Castor que impulsa la querella sobre el cas a l’Audiència Na-
cional.

3. Jordi Marsal i Lleberia, investigador, periodista i autor del llibre Castor: la 
bombolla bísmica.

4. Mònica Guiteras Blaya, membre de l’Observatori del Deute de la Globalitza-
ció, APE (Aliança Contra la Pobresa Energètica), cofundadora del grup Cas Castor 
que impulsa la querella sobre el cas a l’Audiència Nacional. Experta en els aspectes 
de finançament, relació amb el BEI, frau als consumidors i pobresa energètica.

5. Maria Campuzano, membre de l’Aliança contra la Pobresa Energètica.
6. Antonio Aretxabala, geòleg, professor de la Universitat de Navarra.
7. Un representant de l’Observatori de l’Ebre
8. Aranza Ugalde, responsable de la Secció de Sismologia de l’Observatori de 

l’Ebre des del 1998 fins al 2009.
9. Héctor Perea, geòleg i investigador del CSIC.
10. David Castiñeira, Massachusetts Institute of Technology, enginyer redactor 

de l’informe MIT-Harvard sobre el projecte Castor encarregat pel Govern Espanyol.
11. Eulàlia Masana Closa, Universitat de Barcelona. Dinàmica de la Terra i de 

l’oceà. Professora, sismòloga, coneixedora del sistema de falles marines afectades 
per la plataforma.

12. Josep Giner, doctor en geologia i professor de la Universitat de Barcelona.
13. Llorenç Planagumà Guàrdia, Centre de Sostenibilitat Territorial. Geòleg, au-

tor del «Informe sobre el proyecto Castor de almacenamiento de gas».
14. Luis González de Vallejo, catedràtic d’enginyeria geològica de la Universitat 

Complutense.
15. Un representant del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya.
16. Joan Escuer, president el 2002 del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya.
17. Ruben Juanes, redactor de l’informe MIT-Harvard sobre el projecte Castor 

encarregat pel Govern Espanyol. Massachusetts Institute of Technology. Enginyer.
18. Simona Levi, X-net, cofundadora del grup Cas Castor, membre d’X-net i co-

fundadora del grup Cas Castor, que impulsa la querella sobre el cas a l’Audiència 
Nacional. Experta en l’aspecte de corrupció, acció cívica contra la corrupció i amb 
la intenció de traslladar una proposta de solució juridicopolítica a la situació per part 
del grup Cas Castor.

19. Xavier Sol, director del Counter Balance, especialista en el finançament del BEI.
20. Elena Gerebizz, especialista en el rol del BEI finançant el projecte Castor.
21. Antoni Abad, president de la patronal CECOT.
22. Asun Cirera, advocada, impulsa la denúncia per ajudes de l’Estat.
23. Emilio Carreño Herrero, director de Red Sísmica Nacional (RSN).
24. Ernest Urtasun Domènech, eurodiputat.
25. Jordi Évole Requena, periodista.
26. Un representant de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME).
27. José Luis Simón, catedràtic de geologia de la Universitat de Saragossa.
28. Un representant de l’Institut Geogràfic Nacional.
29. Leopoldo García Asensio, Institut Geogràfic Nacional (Ministeri de Foment). 

Director general.
30. Juan Ignacio Ponce Guardiola, diputat de Compromís a les Corts Valencianes.
31. Juan Vicente Cantavella Nadal, Servei de Sismologia de l’IGN. Responsable.
32. Marcel Coderch, president de l’Autoritat Catalana de la Competència.
33. Mariano Marzo Carpio, catedràtic d’estratigrafia de la Universitat de Barce-

lona.
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34. Oriol Altisench Barbeito, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Catalunya. Degà.

35. Ricard Vizcarra Miquel, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB). 
President.

36. Xavier Goula, responsable de sismologia de l’Institut Geològic de Catalunya.
37. Un representant del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
38. Joan Ferrando, Associació Afectats Plataforma Castor (Aplaca).
39. Cristina Reverter, membre de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Ter-

res del Sénia.
40. Evelio Monfort, membre de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia.
41. Rafael Ribó Massó, síndic de greuges.
42. Un representant de la consultora URS Corporation.
43. Un representant del Banc Europeu d’Inversions (BEI).
44. David Bondia, jurista, part de l’Equip Tècnic del Castor, professor de dret 

internacional públic de la Universitat de Barcelona.

B) documentació demanada per la comissió
1. Còpia de l’estudi fet per l’Institut Geològic i Miner d’Espanya.
2. Còpia de l’estudi fet per l’Institut Geogràfic Nacional.
3. Còpia de l’estudi fet pel Massachusetts Institute of Technology.
4. Còpia de tota la documentació enviada per la Generalitat de Catalunya amb re-

lació al projecte Castor en tots els tràmits administratius de la concessió, en especial 
del tràmit d’audiència pública, incloent-hi els tràmits que van portar a la suspensió 
de la concessió.

5. A ESCAL UGS SL, informes geològics previs sobre la viabilitat tècnica de la 
construcció de la plataforma Castor.

6. A ESCAL UGS SL, informes previs sobre la viabilitat econòmica de la cons-
trucció de la plataforma Castor.

7. Plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques referents al 
contracte del projecte Castor i resolució segons la qual es concedeix al concessio-
nari una indemnització a l’empara de la clàusula de responsabilitat patrimonial de 
l’Estat.

8. Tots els informes sobre el magatzem de gas Castor encarregats pel Govern Es-
panyol al Massachusetts Institute of Technology (MIT) i la Universitat de Harvard.

9. IGME 2014 «Informe Geológico sobre la crisis sísmica relacionada con el al-
macén subterráneo de gas denominado Castor, Castellón noreste de España». Ma-
drid.

10. Documentació rebuda per l’IGME a la qual es fa referència en l’annex IV de 
l’Informe Geológico sobre la crisis sísmica relacionada con el almacén subterráneo 
de gas denominado Castor, Castellón noreste de España, i que s’anomena «Estudios 
Geomecánicos, datos de presiones y registro variación G-P-A».

11. Acta de la reunió del Grupo de Seguimiento de la Actividad Sísmica en el 
Golfo de Valencia del 7 d’octubre de 2013.

12. MBAL Tank Model for Amposta Field (Geostock, novembre 2006).
13. Determination of the Maximum Reservoir Operation Pressure (Geostock, no-

vembre 2006).
14. Review of Reservoir Studies & Related Underground Engineering Issues 

(Geos tock, novembre 2006).
15. Castor Structure Caprock Strength Estimate (Escal, març 2006).
16. Castor Project, Reservoir Evaluation (Sofregaz, setembre 1998).
17. Amposta Reservoir: Oil Reserves Study (DeGolyer&MacNaughton, gener 

2006).
18. Document acreditatiu del capital social de la planta marina al moment de la 

concessió administrativa.
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19. Tota la documentació relativa al procediment d’adjudicació del contracte de 
construcció a ACS.

20. Memòria anual de Watercraft capital publicada l’any 2014.
21. Informe o auditoria en què consti el detall del cost de manteniment en hiber-

nació tant de la plataforma marítima com de la planta terrestre.
22. Incident d’execució presentat pel Parlament a la sentència del Tribunal Cons-

titucional 152/2017, del 21 de desembre (Cas Castor).

IV. Propostes de conclusions presentades pels grups parlamentaris

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 47160)

1. Conclusions

1. Justificació política del projecte: análisi crític de l’aposta pels cicles combinats
La justificació política del Projecte Castor va lligada inextricablement a l’apos-

ta per part dels diferents Governs de l’Estat durant la dècada 2000-2010 dels cicles 
combinats com a energia capaç de garantir el subministrament en una època de crei-
xement constant de la demanda elèctrica.

Espanya, a inicis dels anys dos mil, tenia un model energètic amb evidents carèn-
cies: una marcada dependència energètica exterior i previsions de manca de  potència 
elèctrica per cobrir futurs augments de la demanda.

D’aquí deriva l’aposta dels successius governs en la construcció de cicles com-
binats arreu de l’Estat. La primera central de cicle combinat inaugurada a Espanya 
va ser la central de Sant Roque (Cádiz) que va entrar en funcionament l’any 2002.

A partir d’aleshores, la generació d’energia elèctrica mitjançant centrals tèrmi-
ques de cicle combinat ha tingut una importància creixent dins del mix de generació 
elèctrica a Espanya.

Del 2002 al 2011 es van instal·lar 67 cicles combinats, els quals suposen una po-
tencia instal·lada de 25.353MW i una inversió econòmica estimada en uns tretze mil 
milions d’euros.

Aquesta aposta pels cicles combinats va ser la que va generar la demanda per a 
construir infraestructures capaces d’emmagatzemar gas donat que només es tenia 
capacitat d’emmagatzematge per cobrir la demanda de 5-6 dies màxim.

Així doncs es van iniciar projectes per emmagatzemar gas amb l’objectiu de ga-
rantir reserves de gas per a 30 dies tal com estableix la llei.

Ara bé, no seria honest justificar la necessitat del projecte exclusivament sobre 
una necessitat generada per l’aposta per part dels diferents Governs de l’Estat en els 
cicles combinats. Així doncs, voldríem començar aquest informe avaluant l’aposta 
energètica de l’Estat de la qual se’n deriva el projecte Castor.

En conseqüència presentem les següents consideracions:
1. Els cicles combinats no corregeixen sinó que accentuen la dependència ener-

gètica d’Espanya respecte a la seva generació elèctrica. Tot i que l’augment de la 
capacitat d’emmagatzemar gas pugui matisar aquesta dependència (garantint sub-
ministrament i podent minimitzar les fluctuacions en curt del mercat) ho fa sobre un 
model energètic dependent.

2. Els 13.161M€ que s’estimen que es van invertir en la construcció de centrals 
tèrmiques de cicle combinat tenen un cost d’oportunitat. Aquesta aposta ha sigut en 
detriment, per exemple, de cobrir les previsions energètiques en base a l’augment de 
la potència instal·lada mitjançant energies renovables.

Subratllem que aquesta aposta hagués contribuït a disminuir la dependència 
energètica de l’Estat i alhora a garantir una producció energètica sostenible, substi-
tuint el consum de combustibles fòssils per energies renovables que no emeten gasos 
d’efecte hivernacle.
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3. L’estat actual de la producció d’energia en base a cicles combinats mostra fins 
a quin punt era i és injustificada i sobredimensionada l’aposta que s’ha dut a terme 
en cicles combinats.

Gairebé una quarta part de la potencia instal·lada a Espanya es de centrals de 
cicle combinat. En l’actualitat resten disponibles 49 centrals, però la gran majoria 
estan avui infrautilitzades. La seva taxa d’utilització es situa entorn del 13% i des-
cendint gairebé 4 punts respecte l’any 2018.

Certament els cicles combinats poden jugar un paper en la necessària transició 
energètica, cobrint els cicles de hidraulicitat i eolicitat, especialment en previsió de 
successius tancaments nuclears.

Però considerem suficientment provat per la evidència actual que l’aposta gasis-
ta que va desencadenar la urgència del Projecte Castor era sobredimensionada, no 
resolia el repte energètic d’Espanya, va suposar un cost d’oportunitat respecte les 
energies renovables i suposa encara avui un cost als ciutadans i ciutadanes d’arreu 
del país.

2. Mancances i negligències en la modelització del projecte Castor
La correcta caracterització d’un jaciment és un element clau per al seu disseny i 

el seu posterior funcionament. Determina la seva capacitat d’emmagatzematge, les 
pressions límits a les que es pot sotmetre i, remarquem, els riscos sísmics derivats 
de l’explotació de la planta.

El primer modelatge, el model estàtic, és el que permet obtenir una caracteritza-
ció de l’estructura geològica del terreny. Proporciona dades claus com les distribuci-
ons de porositat i permeabilitat o la compressibilitat del terreny.

Aquest model és clau ja que les seves dades s’utilitzen com a inputs en l’elabora-
ció de simulacions mitjançant models de flux i models geomecànics.

En definitiva, el model estàtic caracteritza els jaciments obtenint com a resul-
tat aquells elements que son estructurals e invariables en el temps sobre el qual els 
models de flux i geomecànics estudien la resposta d’aquelles característiques que 
sí poden variar degut a la injecció de fluids o de gasos (com son les pressions o les 
temperatures del jaciment) i predir paràmetres clau en l’explotació de jaciments (com 
son les tensions de les roques o la seva deformació).

Per tant l’anàlisi dels models geològics és un element clau a l’hora de dirimir 
possibles responsabilitats en el disseny i d’avaluar la pròpia viabilitat del projecte. 
Situem com a elements claus les següents consideracions:

1. Respecte el model estàtic hi ha discrepàncies significatives entre l’empresa Es-
cal UGS i els estudis posteriors duts a terme per altres entitats i experts.

Segons l’informe del MIT-Harvard la porositat mitjana seria del 2,5% men-
tre que segons l’empresa ESCAL UGS la porositat oscil·laria entre el 16-26%. El 
MIT-Harvard afegeix a més la necessitat d’haver hagut de realitzar també un model 
de fractura juntament amb el de porositat.

Aquestes discrepàncies fan irreconciliable les porositats modelades per ESCAL 
UGS amb les mostrejades en la realitat i influeixen en els posteriors models de flux 
i geomecànics.

2. En relació al model geomecànic també s’han evidenciat durant la comissió 
discrepàncies entre els models elaborats per ESCAL UGS i les observacions i els 
models posteriors.

ESCAL UGS estableix uns marges de seguretat de riscos geomecànics i de fui-
tes molt superior al calculat per l’IGME (Instituto Geológico y Minero de España) 
en l’informe del 2013.

Així doncs l’empresa ESCAL UGS establia una pressió de fractura de la roca 
d’entre 253 i 322 bars. El propi Dr. Josep Giner en la seva compareixença rebaixava 
aquesta pressió a 185 bars utilitzant les pròpies dades aportades per ESCAL UGS.
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La disminució de la pressió de fractura afecta a la viabilitat tècnica del projec-
te donat que redueix els marges operatius al disminuir la diferència entre la pressió 
natural del magatzem (178 bars) i el màxim de pressió al qual es pot injectar gas.

Cal subratllar també, que el primer terratrèmol de intensitat superior a 3 graus en 
la escala de Richter té lloc el 24 de setembre de 2014 quan la pressió al magatzem és 
de 185 bars. És a dir, en la pressió de fractura calculada pel Dr. Giner.

3. Mancances i negligències en el procés d’adjudicació

3.1 El principi de prevenció i la consideració de risc sismic
Sens dubte els terratrèmols viscuts a les poblacions veïnes han acaparat gran 

part de l’atenció política i mediàtica del projecte. No son la causa de la fallida de la 
Plataforma però sí la conseqüència més tangible de les deficiències i negligències 
del Castor.

Són també part central del patiment i del greuge viscut per la ciutadania arran de 
les negligències del projecte (juntament amb les possibles indemnitzacions futures 
amb càrrec al sistema gasístic o als pressupostos generals).

La pregunta central és si era admissible no incloure una avaluació del risc sísmic 
a l’hora d’autoritzar el projecte i si, amb les dades i els recursos tècnics d’aleshores, 
hi havia prou coneixement d’aquest risc com per avantposar el principi de precaució 
a la construcció del projecte.

Sobre aquest punt farem tres consideracions:
1. Antecedents: Abans de la construcció de la Plataforma Castor ja era coneguda 

la possibilitat de originar episodis de sismicitat induïda per la injecció o extracció 
de fluids.

Els camps de gas natural de Lacq, en els Pirineus francesos (2.000 terratrèmols 
en els últims 40 anys), terratrèmols induïts en pous de gas i petroli, també per l’ex-
tracció de gas mitjançant la tècnica de fractura hidràulica o el més recent de mag-
nitud 5,6 a Oklahoma fruit de la injecció de gas per al seu emmagatzematge son 
alguns dels exemples recents sobre episodis de sismicitat induïda.

Sembla evident doncs que donats els precedents no era eludible, almenys de for-
ma injustificada, el risc de generar terratrèmols amb l’entrada en funcionament de 
la Plataforma Castor.

2. Coneixement cartogràfic: Les falles actives de la zona d’Amposta havien si-
gut cartografiades ja l’any 1992 pel Dr. Eduard Roca de la Universitat de Barcelona. 
Era doncs coneguda la presència de falles actives en l’emplaçament del magatzem 
de gas.

Per tant, calia exigir un estudi de riscos sobre la possibilitat de generar episodis 
de sismicitat donades les dades ja sabudes sobre el seu emplaçament.

El Dr. Hèctor Perea (compareixent en la pròpia comissió) en la seva tesi docto-
ral publicada l’any 2006 determina que la falla està afectant els reflectors propers a 
la superfície. En conclusió, que la falla és una falla activa, que s’ha anat movent en 
períodes recents i que per tant no es pot descartar que pugui generar terratrèmols.

L’any 2014 l’IGME va cartografiar amb quaranta perfils de refracció la zona més 
activa de la falla, determinant que la falla activa és de 16 km de longitud i que po-
dria originar terratrèmols de fins a 6,6 graus en la escala Richter.

Per tant, la zona havia sigut estudiada i com han demostrat els informes poste-
riors era possible caracteritzar les falles de la Conca d’Amposta. Tot projecte que 
pogués alterar els estats tensionals del sistema hauria doncs d’incloure un anàlisis 
del risc sísmic que podia originar.

3. Principis de prevenció i de precaució: Tant si és un risc demostrable (preven-
ció) com si és la pròpia incertesa científica la que alerta dels possibles riscos (pre-
caució) ambdós principis formen part tant del dret internacional i comunitari com 
del dret espanyol i català.
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Ni l’empresa Escal UGS ni l’administració pública van fer cas dels advertiments 
d’organismes com l’Observatori de l’Ebre o l’Institut Geològic de Catalunya, que 
exigien un estudi de risc sísmic per a realitzar una activitat reconeguda com a in-
ductora de terratrèmols.

Tampoc l’Administració de l’Estat va exigir, a pesar de les al·legacions presen-
tades en aquest sentit, que s’inclogués un informe de risc sísmic en el propi procés 
d’adjudicació. El Ministeri d’Industria, Energia i Medi ambient va aprovar el projec-
te i la declaració d’impacte ambiental sense la consideració d’aquest risc.

Aquesta nul·la aplicació dels principis de prevenció i precaució no només va tenir 
com a conseqüència la aprovació negligent del projecte, sinó també la seva execució.

No consta que, derivat d’aquest possible risc, s’hagués realitzat correctament la 
fase de proves injectant gas a molt baixa pressió i estudiant amb el temps suficient 
la resposta del terreny. Tampoc la implementació de una xarxa de detecció capaç de 
registrar microsismes i sorolls. Sense aquests instruments i protocols no es podien 
establir mecanismes de previsió in situ sobre la resposta del terreny a les injeccions 
de gas.

3.2 L’avaluació d’impacte ambiental i la delimitació del projecte
Un dels instruments principals de l’administració per introduir en el procés d’ad-

judicació els principis rectors del dret ambiental, com el principi de precaució i de 
prevenció, son les avaluacions d’impacte ambiental.

Sobre el procés d’avaluació fem dues consideracions:
1. Es va subdividir el Projecte Castor en procediments administratius diferen-

ciats per tal d’evitar i limitar els processos d’avaluació ambiental. En contra dels 
criteris que regeixen aquests tipus d’avaluacions, es va trossejar un projecte unitari 
per tal de minimitzar els controls ambientals als que havia d’haver-se sotmès.

En el cas del gasoducte, el Tribunal Suprem i l’Audiència Nacional han declarat 
il·lícit el desmembrament del gasoducte en dos projectes diferents per evitar sotme-
tre’l al estudi d’impacte ambiental.

2. La Secretaria d’Estat per al Canvi climàtic no va tenir en consideració en la 
Declaració d’Impacte Ambiental el risc sísmic a pesar de les al·legacions de particu-
lars, de l’Observatori de l’Ebre, la Plataforma Ciutadana de les Terres del Sénia i la 
pròpia Generalitat de Catalunya.

Els dos darrers punts poden constituir una infracció greu en matèria d’avaluació 
ambiental tal i com recull el Reial Decret Legislatiu 1/2008.

3.3 Altes irregularitats en el procediment d’adjudicació
Per últim voldríem recollir alguns elements del procediment d’adjudicació que 

considerem que cal tenir en consideració per a la seva avaluació:
1. Mitjançant una correcció d’errades el Ministeri de Foment va modificar les co-

ordenades marítimes del projecte un any després de la seva publicació per tal d’ubi-
car-lo exclusivament en aigües pertanyents a la Generalitat Valenciana.

Aquesta correcció es va produir després que la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya efectues les seves consi-
deracions de millora sobre l’estudi d’impacte ambiental del projecte.

Aquesta modificació va ser injustificada i, per tant, no respon a criteris tècnics ni 
cartogràfics. Sembla evident que respon exclusivament a la voluntat de que el pro-
jecte no s’establís en aigües pertanyents a la Generalitat de Catalunya.

2. Se li va atorgar la concessió a ESCAL UGS, una empresa sense cap experièn-
cia en projectes similars ni directament ni a través de cap empresa filial. Que conta-
va amb sis treballadors l’any 2007, sense maquinaria ni mitjans tècnics per assumir 
el projecte. Per últim, qualificada financerament com de risc alt o molt alt.

Així doncs, un projecte al que se’l considera urgent i d’importància estratègica 
per garantir el subministrament energètic del país recau sense concurrència a una 
empresa inexperta i sense mitjans tècnics ni humans propis per desenvolupar-la.
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3. Tal com evidencia la pròpia Secretaria d’Estat d’Energia en un informe del 
2012, la figura del contractant i del contractista és la mateixa: ACS. El que suposa 
un monopoli extractiu sense concurrència del projecte.

ACS es propietària del 66% d’ESCAL UGS i a la vegada s’autoadjudica sense 
concurrència d’altres empreses diferents fases de la construcció del Projecte Castor.

Aquest monopoli ha comportat un increment injustificat del marge de benefici 
industrial del 5% al 17% i un increment dels costos del projecte total sense justifi-
cació.

La pròpia Secretaria d’Estat d’Energia diu, en referència a l’adjudicació de la 
planta terrestre d’operacions: «No hubo un sistema transparente de adjudicacion ni 
otras oferta. Fue autoadjudicado sin precio». Remarca també, en diverses fases del 
projecte la insuficiència de les justificacions aportades per la empresa, per tal de no 
realitzar concursos d’adjudicació.

Aquesta auto-adjudicació pot ser la causa dels abusius increments de costos en 
els que ha incorregut el projecte donat que al ser la pròpia empresa qui es contracta 
a sí mateixa garantint-se beneficis, a major cost més beneficis per la empresa.

4. L’activitat d’emmagatzematge no ha tingut mai una llicència definitiva per a la 
seva posada en marxa, havent iniciat l’activitat amb una llicència provisional.

5. Es van ampliar de 10 a 20 anys el càlcul de les amortitzacions del projecte 
(via Ordre IET/849/2012) i de 5 a 25 anys el període per a renunciar a la concessió 
injustificadament.

ESCAL UGS va formalitzar la renuncia el 18 de juliol del 2014, sis anys i escaig 
després de la concessió. Així doncs, quatre anys i vuit mesos després de la conces-
sió, mitjançant una instrucció tècnica es va ampliar el període sense el qual no s’ha-
gués pogut fer la renuncia.

6. Per últim, es va incloure una clàusula que considerem abusiva, per la qual 
l’Administració pública es compromet a compensar l’extinció anticipada de la con-
cessió fins i tot en el cas que aquesta extinció fos conseqüència d’una actuació dolo-
sa o negligent de l’empresa.

4. Arquitectura financiera del projecte Castor
El projecte Castor més enllà dels seus errors i irregularitat en la seva previsió, 

disseny i concessió presenta un arquitectura financera d’una alta complexitat i amb 
singularitats pròpies que la fan extremadament diferent de altres projectes de grans 
infraestructures amb participació o impulsades directament per les administracions 
públiques.

El projecte Castor (com s’ha mencionat en l’apartat 3.3.6) conté una clàusula inè-
dita en la seva adjudicació (realitzada el maig del 2018 amb Miguel Sebastian com a 
Ministre d’Indústria), que permetia a la empresa concessionària ESCAL UGS recu-
perar la inversió a través d’una indemnització fins i tot en cas de dol o de negligència 
de la pròpia empresa.

Aquesta clàusula que com va explicar el periodista Jordi Évole en la seva compa-
reixença no existia en altres projectes de construcció de plataformes de Gas, com la 
de Yela i la de la Gaviota, va ser clau per tal de poder finançar el projecte, i per tant 
per fer possible la seva construcció tal com van reconèixer en el seu moment l’exmi-
nistre d’Industria Joan Clos, Recadero del Proto, president del Consell d’Administra-
ció d’ECAL UGS o el mateix Florentino Pérez, president del Consell d’Administració 
d’ACS en la seva compareixença.

En la seva compareixença el Conseller Delegat del Banc Santander també va ex-
plicitar que el fet de que el projecte estigués plenament garantit pel que fa a la seva 
retribució era un dels elements claus per tal de fer sostenible el finançament bancari 
en un projecte d’aquestes característiques a interessos raonables que no els fessin 
inviable.
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4.1 Primera fase financera del projecte Castor
La primera fase financera de projecte s’inicia el juliol del 2010, per dur a terme 

Castor, l’empresa concessionària ESCAL UGS es va finançar a través d’un crèdit 
sindicat, dirigit per l’entitat bancaria Banesto, filial del Banc Santander.

El 2010 a través d’un «project finance» liderat pel Banc Santander ES va estruc-
turar el finançament de 1.184M€ conjuntament amb Banesto, Bankia Crédit Agrico-
le i Société Générale amb un 12% de participació de cada entitat. Posteriorment es 
van incorporar al crèdit sindicat 16 entitats financeres més, entre elles l’ICO.

El crèdit incloïa un préstec pont, una línia d’avals i un derivat dels tipus d’interès, 
operacions comuns en un «project finance» segons va expressar el conseller delegat 
del Banco Santander, el senyor José Antonio Álvarez Álvarez en la seva comparei-
xença en la comissió.

Segons va explicar també el conseller delegat de CaixaBank, el senyor Gónza-
lo Cortázar, en els informes que disposava el banc només es parlava risc geològic, 
sense citar específicament el risc sísmic, que quedaria difuminat sota el concepte de 
risc geològic. Si que fa referència que l’informe tècnic de l’any 2010 que afirmava 
que s’havia fet un estudi de la ubicació del magatzem de gas i que s’havien fet di-
versos estudis geològics, incloent els sísmics i situava diversos riscos entra d’altres 
també la pressió de la injecció del gas en el jaciment de la plataforma Castor.

4.2 Segona fase financera del projecte Castor
La segona fase financera del projecte comença en el moment que aquest deute 

s’ha de refinançar o en previsió de la necessitat de fer-ho més endavant degut als 
canvis en el termini de la concessió a través d’una instrucció tècnica mesos després 
de la primera concessió.

Es produeix l’arribada del BEI, passant d’un finançament declarat de 800M€ 
(tot i que realment eren 1184M€, tal com va explicar Gónzalo Cortázar, conseller 
delegat de la CaixaBank en la seva compareixença) a 1431M€ tal com va explicar 
Mónica Guiteras, membre de l’observatori de la globalització del deute en la seva 
compareixença.

Segons va explicar el President del Consell d’Administració d’ACS, Florentino 
Pérez, el finançament de les entitats financeres decau quan el Ministre Soria deci-
deix canviar l’amortització del projecte de 10 a 20 anys, produint-se un canvi segons 
ell mateix en la retribució i per tant el risc que ESCAL UGS fes efectiva la renúncia 
al projecte.

És aleshores quan es produeixen converses entre el Ministeri i Florentino Pérez 
per tal de buscar «solucions» a la falta de finançament.

Així l’any 2013, amb Govern del PP i Mariano Rajoy, el projecte Castor es con-
verteix en el primer projecte que va ser finançat per bons de la Unió Europea, a 
través del «Project Bond Credit Enhancement» que tenia com a principal objectiu 
impulsar grans infraestructures a través del Banc Europeu d’Inversions (BEI). Com 
va afirmar l’Eurodiputat Ernest Urtasun en la seva compareixença en la comissió 
d’investigació, el BEI «és un actor clau de la operació».

El finançament a través del Banc Europeu d’Inversions permetia un fiançament 
amb unes condicions molt avantatjoses. El BEI va adquirir 300M€ del mateix pro-
jecte Castor, com a «anchor investor» (inversor principal), i va signar una carta de 
garantia per valor de 200M€ que actuava com a assegurança fet que va propiciar 
que a fos un inversió amb un rating molt atractiu per els inversors, amb una quali-
ficació de «BBB+».

El total de la emissió arribava fins els 1400M€ en bons a 17 anys a un preu del 
5,7%, uns cent punts bàsics sobre el cost de deute sobirà.

L’emissió dels bons con explica l’eurodiputat Ernest Urtasun, es va dur a terme 
a través d’una empresa creada expressament per a l’emissió i radicada a Luxem-
burg, bàsicament per través de Luxemburg (degut a les avantatges fiscals properes 
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a un paradís fiscal), anomenada «Watercraft Capital», amb capital 100% holandès, 
i amb un únic administrador, Harald Tuc. L’emissió dels bons es va dur a terme el 
2 d’agost del 2013.

El prospecte elaborat per «Watercraft Capital» regulava les condicions vincula-
des a l’emissió, i els aspectes financers fonamentals. El coordinador de la transac-
ció va ser el Banc Santander. Els bancs estructuradors van ser Bankia, Natixis, 
CaixaBank, Societé Générale Corporate & Investment, Crédit Agricole Corporate 
and Investment Bank, Santander Global Banking and Markets. Les assegurado-
res adjunts van ser BNP Paribas, Santander Global Banking & Markets, Bankia, 
CaixaBank, Crédit Agricole, Natixis, i Société Générale Corporate and Investment 
Banking. El coordinador adjunt de l’emissió era el Banc Popular.

En l’emissió que va realitzat per Watercraft s’establia clàusules que al nostre en-
tendre eren totalment excepcionals, i que no es té coneixement que s’hagin utilitzat 
en altres projectes del BEI.

Es va determinar per exemple:
1. Que els bonistes rebrien la seva inversió independentment de l’ús de la infra-

estructura, garantint gairebé al 100% el cobrament de la seva inversió.
2. Els contractes també fixaven que les obligacions en cas de renuncia per part de 

l’empresa s’havien de fer efectives en la següent data de pagament.
3. Es va establir també que si el novembre de 2014 la infraestructura no estava 

operativa, ESCAL UGS es comprometia a que els bonistes cobressin immediata-
ment el principal de la seva inversió.

Tal com va afirmar l’eurodiputat Ernest Urtasun: «El BEI, un banc públic d’in-
versions va participar en una operació amb unes condicions sorprenentment bene-
ficioses tant per l’empresa concessionària com per al conjunt dels bonistes, que van 
ser 29 inversors, incloent-hi bancs i fons de pensions».

Com va explicar l’eurodiputat, estem davant un esquema financer molt complex 
especialment si ho comparem amb altres projectes finançats per el BEI, que bàsica-
ment consistien en una ajuda financer directe a una sola empresa.

ESCAL UGS va demanar en el seu moment permís al BEI per tal de renunciar 
el projecte. El Govern de l’Estat va acceptar la petició de renúncia el 18 de juliol de 
2014.

Aquesta renuncia, sis anys després de la concessió, va ser possible gràcies a una 
instrucció tècnica que va ampliar el període de renúncia de 5 a 25 anys (tal com 
s’explica en l’apartat 3.3.5).

Més endavant va ser aprovat mitjançant el Reial Decret 13/2014 el termini mà-
xim de 35 dies per tal que ESCAL UGS rebés els 1350M€ per part d’Enagas. De fet 
aquest 35 dies coincideixen exactament amb la clàusula del contracte, abans menci-
onada, que fixava que després de la renúncia les obligacions s’havien de fer efecti-
ves en la següent data de pagament que era precisament el 31 de desembre de 2014.

Degut a que tots els bonistes sèniors van cobrar en el moment estipulat amb el 
mecanisme establert al Reial Decret Llei, els 200M€ de la carta de garantia del 
BEI van quedar cancel·lats el 20 de novembre de 2014.

El 2015 es va produir un pronunciament del Parlament Europeu, concretament 
el 20 de març de 2015, on en un informe presentat per l’Eurodiputat Ernest Urtasun 
s’afirmava que:

«[El Parlament Europeu] lamenta el papel del BEI y de la Comisión en el Proyec-
to Castor, financiado en el marco de la iniciativa de proyectos, cuya evaluación de 
riesgos no tomo en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vin-
culado a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertan claramente 
de los peligros potenciales de esta operación.

Insta a la Comisión y al BEI a que tomen las medidas necesarias a fin de evitar 
que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público 
más elevado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, los 1300 millo-
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nes de euros, en compensaciones por un proyecto procedido de una evaluación des-
astrosa».

L’informe del mecanisme oficial de queixes del BEI reconeix errors que l’Estat 
fins ara no ha volgut reconèixer. Com per exemple que el Banc Europeu d’Inver sions 
no va avaluar l’historial d’estrès i el règim de futur d’estrès durant la injecció i la 
extracció de gas i que «no se consideró la sismicidad potencialmente inducida como 
un factor de riesgo durante las evaluaciones técnicas realizadas con anterioridad a 
los eventos del 2013».

Aquest és un punt important de la dimensió financera del projecte perquè dife-
rents compareixents tant en qualitat de testimonis com d’experts han explicitat de 
manera reiterada, començant per el mateix Florentino Pérez, que la clàusula on es 
va determinat que els bonistes rebrien la seva inversió independentment de l’ús de la 
infraestructura, garantint gairebé al 100% el cobrament de la seva inversió era fona-
mental.

Ho era precisament per ser un en un projecte amb risc geològic i sísmic Un risc 
mai reconegut ni per part l’empresa ESCAL UGS ni per part del Govern de l’Estat 
que van evitar que els estudis d’impacte ambiental incloguessin el risc sísmic i geo-
lògic i van negar de manera reiterada que es pogués produir sismicitat induïda fins i 
tot quan ja s’estaven produït episodis sísmica per part del mateix Ministre d’Indus-
tria, Energia i Turisme.

Quan es produeix la renuncia per part d’ESCAL UGS, el pagament als bonistes 
només es possible si l’Estat accepta la renuncia abans del 30 de novembre de 2014, 
data límit per tal que l’empresa posés en marxa la instal·lació segons s’havia estipu-
lat en l’emissió dels bons.

De fet els bonistes sabien que era un escenari possible que el Govern de l’Estat 
Espanyol no acceptés la petició de ESCAL UGS de renunciar a les instal·lacions 
Castor al·legant que la promotora no havia cobert totes les seves obligacions.

Com també explica la Mónica Guiteras, membre de l’Observatori de la Globa-
lització del Deute, els dies abans que el govern espanyol prengués la decisió de l’ac-
ceptació de la renúncia d’ESCAL UGS els bons havien passat a la qualificació de 
bo escombraria.

Cal recordar que la indemnització estava condicionada a que la Plataforma Cas-
tor estigués realment operativa. Aquest és sens dubte és un dels elements més con-
trovertits, com posteriorment assenyalarem en la execució del projecte.

4.3 Tercera fase financera del projecte Castor
Amb el reial decret llei 13/2014 aprovat el 3 d’octubre de 2014 es posa en marxa 

la tercera fase de la operació financera. En aquest cas els costos derivats d’aquest 
real decret llei aniran més enllà dels 1400M€ arribant com a mínim als 3500M€ 
que correspondrien a la indemnitzacions inicialment previstes, els interessos a tren-
ta anys, els costos de manteniment de la plataforma mentre es manté en hivernació 
i el costos del seu possible desmantellament.

El Govern d’Espanya, a través del Real Decret Llei, encarrega a Enagás el man-
teniment de la instal·lació durant la seva hibernació. Enagas havia de fer-se càrrec 
per una banda del pagament de la indemnització a ESCAL UGS i per altra banda 
rebria una retribució per el manteniment i la inversió realitzada que el Govern va 
establir mitjançant un dret de crèdit del sistema gasista per un valor de 1350M€ du-
rant un termini de 30 anys.

El Govern va acordar per tant, que fossin els ciutadans i ciutadanes els qui pa-
guessin la plataforma del Castor a través de la factura del Gas durant 30 anys.

Enagas va posar en marxa un procés competitiu per vendre aquests drets a través 
de la modalitat de subhasta cega. El 4 d’octubre, només un dia després de l’aprova-
ció del Reial Decret Llei, es produeix l’adjudicació a tres entitat financeres per les 
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següents quantitats: Santander 668M€, Caixabank 460M€, i Bankia 202M€. Els co-
braments mensuals per part de les entitats financeres s’inicien l’abril de 2016.

Aquest procediment però va ser anul·lat mitjançant la sentència del Tribunal 
Constitucional 152/2017 de 21 de desembre, on es va declarar parcialment inconsti-
tucional el Reial Decret Llei, es va anul·lar l’esquema de pagaments, i per tant el dret 
de cobrament d’aquestes entitats financeres.

El 6 d’abril de 2018 els tres bancs van interposar una reclamació patrimonial 
davant el Ministeri d’Industria. El termini per a la seva resolució era de 6 mesos 
però encara no s’ha estimat o desestimat la seva reclamació segons va explicar el 
Conseller Delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, en la seva compareixença en 
la comissió.

Finalment les tres entitats bancàries van interposar un recurs davant el Tribunal 
Suprem per tal de recuperar el crèdit bancari per fer front a la indemnització que va 
rebre ESCAL UGS per fer front al pagament dels bonistes del BEI.

Fa pocs mesos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
ha reclamat a les entitat financeres el retorn de les quantitats percebudes, principal 
i interessos, com a conseqüència de la cessió dels dret cobrament fins a la sentència 
del Tribunal Constitucional.

4.4 La consideració d’ajudes il·legals d’estat
L’informe elaborat per l’eurodiputat Ernest Urtasun aprovat pel Parlament Euro-

peu reclamava a la Comissió Europea que, seguint les recomanacions dels defensor 
del Poble Europeu, investigués si les actuacions del govern espanyol sobre el finan-
çament del Castor es podrien considerar ajuda estatal prohibida.

La defensora del poble posteriorment, gràcies en part a la tasca feta per el Síndic 
de Greuges, va reclamar també a la Comissió si aquests procediments podien cons-
tituir ajudes d’Estat prohibides.

Al mateix temps, la Comissió Europea va haver de respondre a un requeriment 
presentat per diverses patronal, amb la CECOT al capdavant, presentada el juliol del 
2015 tal com va explicar el seu president Antoni Abad en la seva compareixença.

La Comissió va reclamar informació al Govern Espanyol i va concloure de ma-
nera preliminar que les indemnitzacions no constituïen ajuda il·legal d’Estat.

A partir de la sentència del Tribunal Constitucional que anul·lava el mecanisme 
de pagament diversos eurodiputats van reclamar el gener del 2018 a la Comissà-
ria Vestager, responsable de competència, que la Comissió tingués en consideració 
aquesta sentència en la seva investigació, ja que aportava elements considerats relle-
vants per tal de decidir la naturalesa d’aquesta indemnització.

La Comissió va tornar a negar que es tractés d’una ajuda il·legal d’estat. És cert 
que nou la Comissió Europea hauria d’avaluar de nou el cas davant la decisió de la 
Comisión Nacional del Mercados y Valores (CNMV) d’aturar els pagaments.

Tot i aquesta nova negativa, cal estar molt amatents a la decisió que prengui el 
govern Espanyol davant la sentència del TC que anul·la el pagament a través de la 
factura del gas, ja sigui a través d’un nou Reial Decret Llei o decidint incorporar els 
pagaments a les entitats financeres que van subscriure el crèdit sindicat amb Enagas 
en els pressupostos generals de l’Estat.

Cal recordar que si aquesta indemnització fos declarada ajuda il·legal d’estat, l’ac-
tor privat, en aquest cas ESCAL UGS, es veuria obligat a retornar els diners a les ad-
ministracions i per tant les conseqüències financeres del desastre del projecte Castor 
no recaurien en els ciutadans i ciutadanes de l’Estat Espanyol ja fos a través de la fac-
tura del gas o dels pressupostos generals de l’estat finançats a través dels impostos.

5. Execució del Projecte Castor
És evident que durant la execució i la posada en marxa del projecte es van pro-

duir errors que van contribuir a provocar la sismicitat induïda i que lògicament te-
nien el seu origen en els errors del model geològic, el model de flux, en el model 
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geomecànic i també en la manca d’un estudi real sobre el possible risc sísmic del 
projecte Castor.

El 5 de juliol de 2012 finalitzats els treballs de construcció de la plataforma Cas-
tor, la Dependència de l’Àrea d’Industria i Energia de la Subdelegació del Govern a 
Castelló va emetre l’acte de posada en servei provisional per al conjunt de la instal-
lació. Aquest acte a més d’habilitar l’empresa per a la injecció de gas matalàs esta-
bleix l’inici de la meritació de la retribució regulada de la instal·lació.

La injecció de gas matalàs estava programada en diverses fases, que de forma 
gradual, havien de permetre la validació i la posada en marxa de la instal·lació. La 
primera va tenir lloc entre els dies 14 i 25 de juny del 2013, i la segona entre el 19 
i el 23 d’agost del 2013, etapes que van tenir lloc sense incidències significatives.

Durant la tercera fase d’injecció, el mes de setembre de 2013, la xarxa de monito-
ratge del magatzem va detectar una sèrie d’esdeveniment sísmics amb una evolució 
caracteritzada per una primera fase amb un comportament sísmic induït on el ces-
sament de la injecció va ser seguit per un decreixement de la l’activitat i una segona 
fase de sismicitat disparada.

Segons Luis González de Vallejo, catedràtic d’enginyeria geològica de la Uni-
versitat Complutense de Madrid, les dates en que es van produir les injeccions eren 
massa properes en el temps. En conseqüència no es va fer realment una prova de 
carrega i descarrega que es fa lentament per esperar que les pressions s’estabilitzin 
(un fet que depèn de la permeabilitat del material i que es variable en cada cas).

A la vegada denuncià que no existien ni els instruments de control i registre ne-
cessaris per fer-ho. Segons va detallar en la seva compareixença abans dels terratrè-
mols es produeixen fractures, que cal registrar amb aparells acústics adients que no 
estaven instal·lats.

Els terratrèmols s’inicien el 8 de setembre amb hipocentre al sud del Delta de 
l’Ebre, davant de la Costa de Castelló i Tarragona, si bé fins el 13 de setembre 
aquests sismes tenien una magnitud molt baixa, inferior a 2 a l’escala de Richter.

El 13 de setembre es produeix un sisme de magnitud de 2,5 i es posa en marxa 
un protocol operatiu per part de protecció civil. La matinada del 24 l 25 de setembre 
es produeix un sisme de 3,6 i aquest es percebut pe la població de Sant Carles de la 
Ràpita. A partir del 29 de setembre els sismes superior a 3 s’incrementen i el 2 d’oc-
tubre es registra un sisme de 4,1 que es va percebre àmpliament i que va provocar 
129 trucades al telèfon d’emergències de Catalunya, el 112.

Ruben Juanes catedràtic de L’Institut de Tecnologia de Massachusetts i autor 
de l’estudi «Coupled Flow and Geomechanical Modeling and Assessment of Indu-
ced Seismicity at the Castor Underground Gas Storage Project» va concloure que 
els hipocentres del conjunt d’esdeveniments van tenir lloc molt a prop de les zones 
d’injecció.

Aquests episodis es van estendre en l’espai en gran mesura, seguits d’una se-
qüència tardana fins hi tot després que s’hagués acabat la injecció, en que els esde-
veniments es van centrar de manera dramàtica en les porcions tectònicament actives 
de la falla d’Amposta, inclòs el segment tectònicament actiu de la falla així com al-
gunes de les seves ramificacions.

Utilitzant dades del golf de Roses i del Golf de València, ESCAL UGS va deter-
minar que la pressió de factura podria variar entre 253-322 bar. Atès que la pressió 
d’injecció era de 212 bar, l’empresa va considerar que disposava d’un marge de se-
guretat de 41-110 bar.

Però tal i com va afirmar el Dr. Josep Giner utilitzant les mateixes dades ofertes 
per ESCAL UGS i aplicant els mètodes de càlcul estàndard en la indústria, es podia 
arribar a escenaris menys optimistes en que la roca es podria fracturar a 185-190 
bars.

En aquest sentit és destacable que el primer terratrèmol de magnitud superior a  
3 es produeix el 24 de setembre quan la pressió al magatzem es de 185 bar.
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L’informe del IMGE manifesta que els marges de seguretat geomecànic i de fu-
gues son bastant mes ajustats, gairebé inexistents. Això quedaria demostrat en el fet 
que la pressió inicial del magatzem era de 178 bar, per tant la pressió mínima a par-
tir de la qual s’havia d’injectar gas perquè pogués entrar al magatzem subterrani, i 
la pressió quan es produeix el primer terratrèmol de magnitud superior 3 com hem 
explicat era de 185 bar. Per tant es podrien haver produït com reconeix la mateixa 
ESCAL UGS sobrepressions de 7,9 bar durant la injecció del gas matalàs.

Partint d’aquesta afirmació del IMGE i que les dades parteixen de la mateixa 
empresa ESCAL UGS l’auditoria tècnica hauria de determinar si el 2011 podia ha-
ver arribat a la mateixa conclusió i que per tant no existia marge de seguretat per 
injectar gas i tot sabent que el projecte era inviable des d’un punt de vista tècnic es 
va decidir continuar endavant.

Finalment també és clau poder determinar si la roca segell s’ha fracturat o no, ja 
que per ara cap dels dos informes dels dos organismes que han tingut accés a les da-
des de la empresa, el MIT-Harvard i IGME, s’han posicionat sobre aquest aspecte.

Com va afirmar el Síndic de Greuges en la seva compareixença es desconeix en-
cara el cronograma complert de les injeccions de gas amb les seqüencies horàries 
exactes i els efectes que es produïen.

Per tant encara es fa difícil determinar, com va afirmar Ramon Pérez Mir repre-
sentant del Col·legi de Geòlegs de Catalunya en la seva compareixença en la comis-
sió d’investigació, si les injeccions es van fer correctament o no i de la millor manera 
possible o no.

De fet Raül Rovira, assistent jurídic de l’Associació d’Afectats pel Projecte Cas-
tor, en la seva compareixença va explicar que representants de la empresa van reco-
nèixer en seu judicial que el planning d’injecció va ser modificat per ESCAL UGS 
per tal d’augmentar el cabal d’injecció i reduir-ne el temps argumentant que tenien 
marcats uns terminis d’injecció que havien de complir.

Cal tenir present que des del punt de vista de la recessió de la concessió l’article 
del títol concessional fixa com a condició per compensar la inversió realitzada que 
les instal·lacions segueixin operatives.

En concret la sentència del Tribunal Suprem de 14 d’octubre de 2013 sobre el 
títol concessional destaca com recull el Síndic de Greuges en el seu informe de no-
vembre de 2014, que aquest requisit enllaça directament amb el fonament mateix de 
les compensacions, com indemnització al perjudici derivat de no poder explotar les 
instal·lacions durant tot el període de vigència de concessió i per tant l’enriquiment 
correlatiu per part de l’Administració que rescata unes instal·lacions que suposada-
ment pot utilitzar sense haver assumit el cost de la seva construcció.

La operativitat de la plataforma Castor va ser suspesa per la resolució de la Di-
recció General Polític Energètica i de Mines de 26 de setembre de 2013 i prorroga-
da per una resolució de 18 de juny de 2014. En el moment d’aprovar el Reial Decret 
Llei d’extinció, l’explotació de les instal·lacions i les operacions d’emmagatzematge 
de gas estaven suspeses.

El propi Reial Decret Llei estableix que les instal·lacions restin en situació d’hi-
vernació a l’espera dels estudis de seguretat necessaris i no descarta el seu possible 
desmantellament.

Segons el Síndic de Greuges amb aquest fets no es pot considerar que la platafor-
ma Castor estigui operativa, ja que es prohibeix explícitament la injecció o extracció 
de gas natural del dipòsit subterrani i encara menys es pot garantir que sigui explo-
table en el futur ja que no es descarta el desmantellament de la planta en funció dels 
pertinent estudis de seguretat de la plataforma Castor.

6. Conseqüències de la fallida del Projecte Castor
El Govern del PP liderat per Mariano Rajoy, amb José Manuel Soria al capda-

vant del Ministeri d’Industria, va fixar mitjançant un Reial Decret la indemnització 
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de 1.350M€ a ESCAL UGS. El pagament, finançat pels bancs Santander, Caixabank 
i Bankia, havia de generar un deute d’uns 3.500M€ al sistema gasista.

Aquest deute es preveia sufragar-lo a partir del pagament dels consumidors a tra-
vés de la factura del gas.

Finalment el Tribunal Constitucional va declarar nul·la la compensació al enten-
dre que no hi havia urgència per a fer-la a través d’un Decret Llei i posteriorment la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va suspendre el pagament a les 
entitats financeres a través del sistema gasista (94 milions d’euros durant 30 anys)

A hores d’ara, les tres entitats financeres reclamen els 1.350 milions d’euros pres-
tats i l’empresa ESCAL UGS espera també la resolució del pagament de la indem-
nització prevista.

Donats els precedents ja mencionats en aquest informe, la primera temptativa de 
compensació milionària a ESCAL UGS a costa de la factura de gas i la manca d’in-
terès públic que te la plataforma considerem que l’Administració de l’Estat hauria 
d’explorar les vies judicials corresponents per tal de fer recaure la responsabilitat a 
ESCAL UGS del tancament de la plataforma sense dret a indemnització.

Certament el Tribunal Suprem s’ha mostrat contrari a considerar l’article 14 del 
RD 855/2008 de concessió d’explotació de Castor com una clàusula abusiva, però 
tampoc li reconeix a l’empresa el dret a ser compensat de forma automàtica en cas 
de finalització anticipada de la concessió.

Aquesta compensació està condicionada al compliment de dues condicions: La 
operativitat de les instal·lacions i l’absència de dolo o negligència.

La compensació pel valor residual si existeix encara que concorri dolo o negli-
gència, però el Tribunal Suprem tampoc considera que sigui un dret que es produeixi 
de forma automàtica donat que es necessari, també en aquest cas, que les instal·laci-
ons siguin operatives.

La indemnització anul·lada pel Tribunal Constitucional sobreentenia que l’actua-
ció dolosa o negligent és imputable només a l’Administració i no a ESCAL UGS de 
la qual no entra a valorar la seva responsabilitat.

Però el propi RD 855/2008 deixa oberta la possibilitat a que la compensació es-
tigui condicionada a responsabilitats de l’empresa concessionària la qual cosa deixa 
la porta oberta a obrir, per la via judicial, la possibilitat d’establir a ESCAL UGS 
com a responsable del desmantellament de la plataforma sense dret a indemnització.

Entenem doncs, que l’objectiu de l’Administració ha de ser garantir el dret de la 
ciutadania a no pagar les conseqüències d’un projecte operativament fallit i mera-
ment especulatiu i que, per tant, el paper de l’administració ha de ser explorar la via 
judicial més adient per fer efectiva aquesta protecció de l’interès general.

7. El necessari desmantellament de la plataforma
El Reial Decret 13/2014 va servir també per posar la Plataforma Castor en hi-

bernació. Això en permet mantenir la utilitat pública i permet que manteniment del 
Castor es segueixi pagant a través del sistema gasista, gairebé 16M€ anuals, que es 
el mateix preu de manteniment d’un magatzem de gas que si està en funcionament 
com és el cas del Gaviota.

Un dels debats que està a sobre de la taula es qui hauria d’assumir el cost de des-
mantellament de la infraestructura. Si es demostrés que l’empresa va actuar de manera 
clarament negligent el desmantellament l’hauria d’assumir l’empresa. Alguns experts 
han situat el cos de desmantellament entre 140M€ i 300M€ per tal seguim parlant 
d’una xifra considerable, però evidentment més econòmica a mig termini que mante-
nir la plataforma Castor en hibernació.

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sènia va plantejar en la 
compareixença en la comissió d’investigació la necessitat del desmantellament de 
la plataforma.

Fascicle segon
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L’Estat tal com va destacar Ramon Pérez Ruiz, representat del Col·legi Oficial de 
Geòlegs de Catalunya, no es pot mantenir sine die la hibernació de projecte sense 
saber si realment aquesta infraestructura es operativa.

Precisament, tot semblaria indicar que no es possible tenint present que els mar-
ges reals per a injecció de gas son molt estrets o pràcticament inexistent tal com va 
apuntar l’estudi realitzat pels investigadors del MIT-Harvard.

El propi Rubén Juanes, catedràtic de L’Institut de Tecnologia de Massachusetts, 
considera que difícilment la infraestructura es podria tornar a utilitzar per emma-
gatzemar gas.

En primer lloc perquè els esdeveniment succeïts van desestabilitzar de la falla 
d’Amposta, i per tant consideren que el sistema es més propens a fallar en aquest 
moment que abans que s’autoritzés la injecció de gas. I, en segon lloc, degut que 
amb les dades de que disposen és molt difícil definir uns límits de funcionament se-
gurs, ja sigui amb màxima pressió, velocitat màxima o volum màxim.

Alhora tal com va destacar Joan Escuer, expresident del Col·legi Oficial de Ge-
òlegs de Catalunya, el magatzem Castor i el seu projecte d’explotació no està disse-
nyat per altres usos.

En la seva compareixença a la comissió, Llorenç Planagumà, coordinador del 
Centre de Sostenibilitat Territorial, va afirmar la necessitat de fer un projecte acurat 
per tal de desmantellar el projecte fent un anàlisi de riscos i que aquest desmante-
llament no porti nous problemes.

Finalment semblaria lògic que el BEI, després del erros comesos, hauria de par-
ticipar en el desmantellament de projecte i aquesta hauria de ser una de les deman-
des del govern de l’Estat.

8. Conclusions
Del conjunt de les compareixences realitzades durant la Comissió d’Investigació 

del Projecte Castor i de la informació a la que ha tingut accés, el Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú - Podem exposa les següents conclusions:

a. En relació a l’aposta pels cicles combinats que van motivar la urgència de la 
Plataforma Castor:

1. És evident que es va sobredimensionar la necessitat de generació d’energia 
mitjançant cicles combinats i, en conseqüència, les necessitats del seu emmagatze-
matge.

Segons un informe de la pròpia Red Eléctrica es podrien desmantellar unes  
10 centrals de cicles combinats sense perjudici per a cobrir la demanda.

2. Que aquesta sobredimensió ha tingut costos d’oportunitat a l’hora d’apostar 
per les energies renovables com a inversió energètica de futur.

3. Que els consumidors d’arreu de l’estat han pagat en els seus rebuts de la llum 
una recàrrec per donar ajudes a les centrals de gas segons la seva capacitat (i així 
cobrir les intermitències en la producció d’energies renovables) d’uns 700M€.

Que aquests «pagaments per capacitat» s’han dut a terme sobre un potència 
instal·lada clarament sobredimensionada, assumint la ciutadania els sobrecostos 
d’aquests pagaments.

A banda d’assumir, òbviament, dels costos derivats d’aquesta aposta. Especial-
ment, pel cas que ens ocupa, els que poden acabar repercutint sobre la ciutadania 
procedents del Cas Castor i del seu futur desmantellament.

4. Que en conclusió, la urgència del Projecte Castor és motivada per una aposta 
errònia i sobredimensionada en la producció elèctrica mitjançant cicles combinats.

b. En relació al disseny i modelització del projecte:
5. Que el model estàtic elaborat per l’empresa ESCAL UGS presenta discrepàn-

cies significatives amb els estudis posteriors realitzats per altres entitats i experts.
6. Que el model de flux i el model geomecànic elaborat per l’empresa ESCAL 

UGS presenta també discrepàncies significatives amb els estudis posteriors.
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7. Que aquestes discrepàncies qüestionen seriosament la viabilitat tècnica del 
projecte i, per tant, la capacitat de que la Plataforma Castor pugui ser operativa en 
un futur.

8. Que aquestes discrepàncies poden suposar una negligència per part de l’em-
presa ESCAL UGS doncs sobreestimen els marges de seguretat dels riscos geome-
cànics i de fuites.

Els càlculs posteriors rebaixen la pressió de fractura de la roca d’entre els 253-
322 bars calculats per ESCAL UGS a uns 185 bars.

Remarquem que el primer terratrèmol d’intensitat superior a 3 graus en l’escala 
de Richter es va produir el 24 de setembre de 2014 quan la pressió al magatzem es 
va situar a 185 bars.

c. En relació al procés d’adjudicació:
9. Considerem demostrat que donat els antecedents en la inducció de terratrè-

mols en projectes similars i el coneixement de l’existència d’una falla activa en la 
zona on s’anava a ubicar la plataforma d’injecció la no consideració del risc sísmic 
durant l’avaluació del projecte és contraria a dret.

10. Tanmateix és contraria a dret, com ja ha sigut reconegut en sentència fer-
ma, el desmembrament il·lícit del projecte en subprojectes per evitar les avaluacions 
d’impacte ambiental obligatòries per llei.

11. A banda d’aquestes dues irregularitats, n’hi va haver d’altres durant el proce-
diment d’adjudicació sobre les que l’administració pública hauria de donar resposta.

En son un exemple: El canvi injustificat de la ubicació del projecte via correc-
ció d’errades, la ampliació dels càlculs d’amortització o l’ampliació del període per 
a renunciar a la concessió (sense la qual ESCAL UGS no hagués pogut presentar la 
seva renúncia).

12. Es va incloure una clàusula evidentment abusiva i no contemplada en cap 
altre procediment d’adjudicació segons la qual l’Administració pública es compro-
metia a compensar l’extinció anticipada de la concessió fins i tot en el cas que fos a 
conseqüència d’una actuació dolosa o negligent de la pròpia empresa.

13. El procediment d’adjudicació va ser un procediment sense concurrència pú-
blica. Adjudicat a ESCAL UGS, una empresa sense experiència en el sector ni capa-
citat tècnica ni laboral per dur a terme l’obra.

14. ACS, accionista majoritari de ESCAL UGS, es va auto-adjudicar sense con-
currència pública diferents operacions de forma injustificada. Aquest sistema d’auto- 
adjudicacions va permetre no només no abaratir costos sinó incrementar-los en  
benefici de la pròpia empresa.

d. En relació a l’arquitectura financera del projecte:
15. És evident que es van produir contactes entre el president del Consell d’Ad-

ministració de ACS i el Ministre de Industria, reconegudes pel primer, com a mí-
nim en dues ocasions. En la primera per aconseguir nou finançament per un projecte 
concessionat per l’Estat a una empresa privada de les qual s’havien retirar les enti-
tats financeres al canviar les condicions de la retribució.

16. El Conseller Delegat del Banc Santander, el senyor José Antonio Álvarez Ál-
varez va reconèixer en la seva compareixença que la seva entitat va ser qui va lide-
rar el finançament del projecte en una primera fase i que era evident que havien fet 
una avaluació equivocada del risc sísmic i que en cas que hagués coneguda com una 
probabilitat alta haguessin dit no al projecte.

17. El BEI, un banc públic d’inversions, va participar en una operació amb unes 
condicions «sorprenentment» beneficioses tant per l’empresa concessionària com 
per al conjunt dels bonistes.

18. Alhora el BEI no va fer cap mena de seguiment del projecte, a pesar que a 
través del contracte entre el BEI i Escal UGS, el «projecte undertakingdeed», el banc 
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afirmava que faria un seguiment exhaustiu de projecte que òbviament no es va pro-
duir, com va reconèixer anys després el mateix BEI.

Cal incidir-hi per tal que inversions en projectes d’aquestes característiques tin-
guin l’anàlisi de riscos, no només financers, abans de la seva construcció i durant la 
execució de projecte.

19. El Govern Espanyol va acceptar la renuncia de ESCAL UGS a través del real 
decret llei 13/2014 activant el pagament dels bonistes del BEI a traves d’un crèdit 
sindicat contret per ENAGAS quan la plataforma Castor no estava realment opera-
tiva com ha quedat acreditat.

e. En relació a l’execució del projecte:
20. No es van fer correctament les proves de càrrega i descarrega necessàries per 

estudiar la resposta del terreny durant la fase inicial de les injeccions. Les dates en 
que es van produir les injeccions eren massa properes en el temps.

21. La empresa no va disposar els instruments necessaris durant les primeres 
injeccions de gas per estudiar acuradament la resposta del terreny (registre i estudi 
acústic i de la microsismicitat).

e. En relació a les conseqüències de la fallida del Projecte Castor:
22. El Govern del Partit Popular, mitjançant el RDL 13/2014 va voler fer recaure 

el cobrament de les indemnitzacions a ESCAL UGS (i als inversionistes) sobre el 
conjunt de la ciutadania a través de la factura del gas.

Aquesta fórmula, a més d’inconstitucional, és deliberadament garantista amb els 
interessos especulatius d’ACS i les entitats financeres responsables del projecte. I és 
alhora una desprotecció deliberada de l’interès general i dels drets de la ciutadania.

23. Tal com estableix el Tribunal Suprem, l’empresa no te un dret reconegut a ser 
recompensada de forma automàtica en cas de finalització anticipada com ha succeït.

Aquesta compensació està condicionada a l’absència de dolo o negligència i a 
l’operativitat de la Plataforma. Considerem que és impossible afirmar que ni hi ha 
hagut negligència ni que la planta és operativa.

f. En relació al desmantellament de la Plataforma Castor:
24. Considerem que donat l’estat actual de la Plataforma, i les negligències ob-

servades en el seu disseny, cal assumir el desmantellament de la planta per la seva 
manca d’operativitat i els seus alts costos de manteniment.

Cal doncs avaluar si la planta és operable i si hi ha hagut negligències de l’em-
presa per tal que aquesta faci front als costos del desmantellament.

Recomanacions i propostes de millora
Del conjunt de les compareixences realitzades durant la Comissió d’Investigació 

del Projecte Castor i de la informació a la que ha tingut accés, el Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú - Podem exposa les següents recomanacions:

1. Elaborar una auditoria tècnica del projecte i avaluar la responsabilitat de ESCAL  
UGS en el disseny i justificació del projecte.

2. Elaborar una auditoria del procediment administratiu i dirimir responsabili-
tats sobre què va fallar durant aquest per tal que pogués entrar en funcionament un 
projecte d’aquestes característiques sense informe de risc sísmic i amb les irregula-
ritats observades durant el procediment.

3. Instar a Comissió Europea a avaluar de nou si la indemnització a ESCAL 
UGS suposa una ajuda il·legal d’Estat, especialment davant la decisió de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors d’aturar els pagaments a través de la factura del gas.

4. Assumir per via judicial la necessitat de determinar la inoperativitat de la Pla-
taforma Castor degut a les negligències en el disseny i la execució per part de ES-
CAL UGS.

5. Impulsar, per tal d’evitar els costos de manteniment, el desmantellament de la 
Plataforma Castor.
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6. Instar al BEI, després del erros comesos, a participar en el desmantellament 
de projecte.

7. La necessitat de la posada en marxa per part del Govern de la Generalitat del 
Cos d’Ambientòlegs de Catalunya com a una eina fonamental per evitar que es re-
produeixin de nou episodis similars.

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 47248)

1. Introducció i funcionament de la comissió
La comissió de referència (CIPC es constitueix a l’octubre de 2018 i s’aprova el 

pla de treball consistent en la compareixença d’un grup de testimonis i un altre d’ex-
perts juntament amb la petició de diversa documentació.

L’objecte d’aquesta comissió d’investigació és el coneixement, l’estudi i l’anàlisi 
de tota la informació en relació al Projecte Castor i l’activitat sísmica que va tenir 
lloc l’any 201 3, la suposada vinculació amb la injecció de gas al dipòsit submarí i 
la valoració de possibles irregularitats en tot el procés del projecte fins a l’actuali-
tat. En aquest sentit es dona l’oportunitat a tots els testimonis i experts a exposar el 
seu coneixement i punt de vista sobre el tema, tenint així un ventall d’informació 
provinent de diferents àmbits, tant de la comunitat científica i acadèmica com de la 
societat civil i responsables polítics.

El total de les 14 sessions de la CIPC s’han realitzat entre l’octubre de 2018 fins 
a juliol de 2019.

Cal remarcar que l’article 67 del Reglament del Parlament de Catalunya, sobre 
Comissions de recerca, en el seu apartat 1 especifica que:

El Ple del Parlament, a proposta de dos grups parlamentaris, de la cin-
quena part dels membres del Parlament, de la Mesa del Parlament, un cop 
escoltada la Junta de Portaveus, o del Govern, pot acordar la creació duna 
comissió d’investigació sobre qualsevol assumpte d’interès públic que sigui 
competència de la Generalitat.

De fet, es va iniciar la tramitació per tal de crear una comissió de les similars al 
Congrés dels Diputats, malgrat que no s’ha arribat a desenvolupar per decaïment de 
la legislatura.

Per tant, i com correspon, Grup Parlamentari de Cs ha centrat el seu pla de tre-
ball i la present proposta de conclusions en tot allò relacionat amb l’administració 
autonòmica catalana i les responsabilitats del propi Parlament de Catalunya pel que 
fa al control al Govern de la Generalitat.

2. Conclusions
Després de totes les compareixences i l’anàlisi de la documentació aportada a la 

CIPC s’ha estimat més aclaridor agrupar les conclusions en diferents punts:

2.1. Cronologia del projecte
1. Setembre 1996. S’atorga el permís d’investigació del projecte, que té per ob-

jecte determinar la seva viabilitat.
2. Gener de 2004. Concessió del permís d’investigació de «España Canadá Re-

sources, Inc, Sucursal en España» a favor de «Escal UGS, SL».
3. Juliol 2004. Pròrroga del permís d’investigació fins a setembre de 2007.
4. Març 2008. Correcció d’errades que modifiquen les coordenades marines del 

projecte Castor de manera que passen a estar en aigües de la Comunitat Valenciana 
i no en les catalanes.

5. Maig 2008. S’atorga la concessió a Escal UGS,SL per a l’explotació del magat-
zem subterrani de gas natural, que és l’inici de la fase de explotació.
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6. (sense determinar el mes) 2008. La Generalitat de Catalunya efectua algunes 
consideracions en relació a millores de l’estudi d’impacte ambiental tramitat pel Mi-
nisteri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí.

7. Octubre 2008. Declaració d’impacte ambiental del projecte de magatzem sub-
terrani de gas natural Amposta. No té en consideració el risc sísmic.

8. Gener 2010. La Subdelegació del Govern a Castelló respon a les al·legacions 
en relació a l’activitat sísmica de la zona: L’empresa no va apreciar raons per inclou-
re a l’avaluació d’impacte ambiental un estudi de freqüència d’activitat sísmica atès 
que a la zona l’acceleració sísmica bàsica representa un risc sísmic baix.

9. Febrer 2010. La Generalitat Valenciana atorga a Escal UGS, SL l’autorització 
ambiental integrada de la planta d’operacions en terra per al servei del magatzem 
estratègic de gas natural Castor de Vinaròs.

10. Abril 2010. El Ministeri de Medi Ambient atorga la concessió d’ocupació del 
domini marítim-terrestre a les instal·lacions marines

11. Juny 2010. La Direcció General de Política Energètica i Mines atorga a Escal 
UGS, SL l’autorització administrativa i el reconeixement de utilitat pública de les 
instal·lacions i serveis necessaris per al desenvolupament del magatzem subterrani 
Castor.

12. Abril 2013. La Sala del Contenciós-Administratiu de l’Audiència Nacional 
anul·la la decisió de no sotmetre a avaluació d’impacte ambiental el projecte de con-
nexió del sistema gasista amb el magatzem subterrani Castor.

13. Setembre-Octubre 2013. Es produeixen més de 1 000 moviments sísmics 
d’intensitat variable, el major de 4,2 graus a l’escala de Richter.

14. Setembre 2013. El Ministeri d’lndústria, Energia i Turisme ordena el cessa-
ment temporal de tota activitat al magatzem subterrani de gas Castor mentre es de-
mana informació sobre l’activitat sísmica.

15. Octubre 2013. La Fiscalia de Castelló obre una investigació d’ofici per clari-
ficar si el projecte Castor és el causant dels sismes.

16. Octubre 2013. La Generalitat Valenciana activa el Pla de risc sísmic i la Ge-
neralitat de Catalunya declara l’alerta sismològica SISMICAT.

17. Octubre 2013. El Tribunal Suprem desestima el recurs presentat pel Govern 
d’Espanya contra la disposició que preveu indemnitzacions a Escal UGA, SL al cas 
d’extinció o caducitat de la concessió. El TS reconeix el dret del concessionari de la 
plataforma Castor condicionat a dos requisits: operativitat de les instal·lacions i ab-
sència de dol o negligència. La compensació pel valor residual opera en cas de dol 
o negligència però no de manera automàtica. A més, és condició necessària que les 
instal·lacions es puguin explotar.

18. Octubre 2014. Reial Decret-llei 1 3/2014 pel qual s’adopten mesures urgents 
amb relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears, accepta la re-
núncia de la concessió del magatzem de gas Castor i fixa una indemnització per a la 
companyia de 3500 milions d’euros que repercutiran sobre els consumidors.

18. Novembre 2014. Es publica l’lnforme del Projecte Castor del Síndic de Greu-
ges de Catalunya.

19. Març 2018. Es publica Projecte Castor: bases per a una auditoria del Síndic 
de Greuges de Catalunya.

2.2. Declaració d’obra d’interès general
Alguns compareixents mostren dubtes en relació amb si va ser correcta la decla-

ració del projecte Castor com a projecte d’interès general. Els compareixents més 
relacionats amb aspectes energètics i industrials expliquen que, a la data d’activació 
del projecte, la demanda energètica industrial era creixent i la Unió Europea exigia 
unes garanties de subministrament energètic de 30 dies pel que fa a les reserves de 
gas per a la producció d’energia elèctrica amb cicles combinats.
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Cal descartar l’opció de magatzems superficials de gas, atès que la capacitat 
d’emmagatzematge en superfície és d’una escala inferior i clarament insuficient res-
pecte a l’emmagatzemament• en cavitats subterrànies com és el cas del Castor.

En qualsevol cas, de les compareixences s l extreu clarament que la declaració 
d’obra d’interès general és competència del Govern d’Espanya.

2.3. Relació causa-efecte entre I’activitat del Castor i l’activitat sísmica
Inicialment es plantejaven dubtes en relació amb el fet que els terratrèmols que 

es van produir a la zona durant els mesos de setembre i octubre de 201 3 tinguessin 
el seu origen en l’activitat del Castor, concretament la injecció de gas al magatzem 
subterrani.

Actualment sembla haver-hi un consens majoritari pel que fa a que les injeccions 
de gas van produir una sismicitat induïda i que va ser l’origen dels moviments sís-
mics, encara que no existeixen informes tècnics concloents en relació a les causes.

2.4. Aspectes tècnics del projecte, auditoria tècnica
Segons diversos informes tècnics, entre els quals compten els del MIT-Harvard, 

els de l’lnstituto Geológico Minero de España i informes d’Escal UGS, es reconei-
xen mancances en la fase d’avaluació geològica, que s’interpreten des d’insufici-
ències, o falta d’experiència fins a irregularitats o errors, en funció de l’organisme 
investigador.

No existeix consens tècnic del que realment va ocórrer i les conseqüències, i 
s’al·lega la mancança d’un mapa geològic de base. Però el fet que aquest projecte no 
hagi estat un èxit, no pressuposa que s’hagi de descartar sistemàticament els usos 
del subsòl, encara que sí que caldrien estudis contundents

previs. Es proposa una Taula de Consens Tècnic per tal d’avaluar tècnicament 
els fets i basar-se exclusivament en informes tècnics publicats i validats per la co-
munitat científica.

Per aquesta mateixa raó, i en una línia similar, a l’informe del Síndic de Greu-
ges de març de 201 8 es recomana efectuar una auditoria tècnica per tal d’investigar 
si l’empresa Escal UGS, abans de les injeccions de gas i amb les dades disponibles 
l’agost i el setembre de 201 3, podia haver previst el que finalment va ocórrer, i si es 
podien haver pres mesures per tal d’evitar els terratrèmols i, en aquest cas, la raó per 
la qual no es van prendre, ja que no hi a consens sobre aquest punt.

Les conclusions d’aquesta auditoria permetran valorar les actuacions d’Escal 
UGS i determinar si va haver-hi negligència, incompetència o dol. Això és clau per 
establir a qui correspon fer-se càrrec del desmantellament i per determinar si la in-
demnització realitzada és o no procedent.

Aquesta Auditoria Tècnica o Taula de Consens tècnic és reclamada per més d’un 
compareixent en relació a les proves de càrrega per validar els models i supòsits teò-
rics en comparació a les bones practiques que s’estableixen en obres amb risc de sis-
mologia induïda com és el cas dels envasaments o els magatzems de gas subterranis.

En relació a aquesta Taula, donat que les competències de nou recauen en el Go-
vern d’Espanya, es considera que hauria de ser d’àmbit nacional.

2.5. Afectació a la població
Cap dels compareixents poden afirmar que els terratrèmols hagin produït greus 

danys físics a les persones o al seu patrimoni, ni existeixen proves al respecte.
El que sí que exposen uns compareixents són danys morals per la incertesa i 

l’alarma que van produir els moviments sísmics, i s’argumenta manca d’informa-
ció prèvia a la població en relació als possibles riscs sísmics i la seva intensitat. En 
aquest sentit es plategen accions judicials de rescabalament pels danys morals patits 
per part de la població.

Especial rellevància ha tingut l’afectació als consumidors finals del sistema ga-
sista que van començar a pagar amb la factura del gas els costos de la indemnització 
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per la renúncia de la concessió. De nou, de les compareixences s ð extreu clarament 
que la repercussió de costos del sistema gasista és competència del Govern d l Es-
panya.

2.6. Desmantellament
Pel que fa al desmantellament de la plataforma, es plantegen un seguit d’interro-

gants: la necessitat de desmantellament o la possible utilització del magatzem per al-
tres usos, quins riscs poden existir en aquesta operació de desmantellament, quines 
precaucions calen tenir en compte i qui ha de fer-se’n càrrec.

Davant la disparitat de criteris tècnics en relació a la viabilitat d’aprofitament de 
les instal·lacions, tan sols un estudi tècnic complert pot determinar-ne les possibili-
tats reals. No es plantegen problemes tècnics davant el desmantellament.

3. Consideracions finals
Cal tenir present que el projecte Castor és un projecte d’àmbit nacional i que 

és en el Govern d’Espanya, i en el Congrés dels Diputats on recau la competència  
i estan representats tots els partits nacionals, és per això que aquest document, més 
enllà del seu caràcter informatiu i de seguiment, no ha entrat a valorar molt dels as-
pectes exposats pels compareixents.

De la mateixa manera no s’ha entrat en el detall de tot allò que pogués estar re-
lacionat amb qualsevol tràmit judicial.

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 47249)

1. Conclusions
L’emmagatzematge de gas natural projectat enfront de les costes de Castelló pre-

tenia en origen atendre la demanda energètica espanyola de gas natural en cas d’es-
cassetat o cessament de les importacions. El 1996 va ser el ministre Josep Piqué qui 
va atorgar el primer permís per al projecte Castor mitjançant un Reial Decret signat 
el 6 de setembre de 1996 publicat en el BOE en data 27-09-1996.

La decisió de construir magatzems de gas, no obeïa a cap interès espuri, era fruit 
de les necessitats energètiques del país en línia amb la planificació energètica apro-
vada i seguint les directrius de l’UE.

Recordar que hi havia activitats en aquest àmbit que s’havien liberalitzat per mit-
jà de de la Llei 54/1997 del sector elèctric, i la Llei 34/1998 del sector d’hidrocar-
burs, però hi havia activitats que continuaven, i avui continuen, regulades amb els 
canvis que s’hi han anat incorporant al llarg d’aquests anys, entre ells el del trans-
port de l’energia.

El setembre del 2002 el Govern presidit per José María Aznar, va aprovar la 
planificació dels sectors de l’electricitat i del gas, desenvolupament de les xarxes de 
transport 2002-2011. Aquesta planificació integrava el desenvolupament dels siste-
mes elèctrics i gasista en l’horitzó temporal del 2002-2011.

El març del 2006 s’aprova pel Consell de Ministres la revisió de la planificació 
dels sectors de l’electricitat i del gas per al període 2002-2011, i més concretament 
pel que fa al període 2005-2011.

En aquella revisió es van tenir en compte, a més a més, els efectes d’altres polí-
tiques energètiques aprovades o en fase d’aprovació en aquell moment pel Govern 
d’Espanya, com l’Estratègia espanyola d’estalvi i eficàcia energètica 2004-2010, el 
seu Pla d’acció 2005-2007, la revisió del Pla de foment de les energies renovables 
2005-2010, el Pla nacional, primer, d’assignació de gasos d’efecte hivernacle per al 
període 2005-2007 i el seu Pla nacional de reducció d’emissions, fruit, evidentment, 
de les directives europees després de la supressió de l’acord de Kyoto; el futur Pla 
de la mineria, que s’acabaria també instrumentant, negociant i acordant en aquest 
període de temps, que implicava la reducció del carbó nacional i la reducció també 
de les ajudes a la seva extracció.
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Per situar-nos en el context d’aquest moment cal tenir present que el consum 
d’energia primària a Espanya havia crescut de l’any 90 al 2004 un 54,4 per cent, 
mentre que el PIB havia crescut un 43,7 per cent. La intensitat energètica, havia aug-
mentat significativament. La demanda d’energia elèctrica havia augmentat un 78,8 
per cent també en aquest període, i la del gas un 491 per cent; el petroli i els seus 
derivats, diguem-ne, només un 48,2 per cent.

Creixia l’economia, creixia el consum energètic, creixia la població –Catalunya 
havia deixat de ser la Catalunya dels 6 milions, que molts recordem de determinades 
campanyes–, creixia l’ocupació i altres coses també creixien, que després algunes 
d’elles esdevindrien letals, com l’endeutament del conjunt d’empreses i famílies del 
país, la bombolla immobiliària.

En aquest document de planificació es preveia el decrement en el consum de 
carbó, un consum de petroli inferior al creixement de l’economia, fruit, entre altres 
coses, dels compromisos europeus que el Govern anava adquirint, fruit de Kyoto, 
de les directives europees, dels instruments, també, del mateix Govern de l’Estat, 
dels compromisos amb la societat. Hi havia un increment substancial del consum de 
biocarburants i un creixement important del consum de gas, la gasificació de molts 
municipis, però sobretot per la necessitat de gas per al cicle combinat en aquell mo-
ment, que hauria de substituir les centrals de fuel i de carbó que avui a Catalunya, 
ningú recorda, però aquí teníem centrals en aquells moments de fuel i de carbó–, i, 
per tant, per poder servir de suport a les energies renovables, tenint en compte, que 
el sol i el vent, entre altres, no són estables, i que en la planificació tampoc havia 
irromput el debat sobre la necessitat d’emmagatzematge pel que fa a les renovables. 
A més a més es produïa en aquell període el primer tancament de la primera central 
nuclear, Zorita.

Es fixava com a objectiu apropar el consum d’electricitat al creixement mitjà 
anual del PIB per al període de la planificació; la intensitat havia crescut i estava el 
creixement del consum d’energia molt per sobre del creixement de la mateixa eco-
nomia. La nostra potència instal·lada al final del 2004 era de 66.784 megawatts; avui 
és de l’ordre de l’entorn d’uns 104.000 megawatts instal·lats, un 64 per cent més, 
malgrat que, evidentment, s’han tancat moltes centrals, sense anar més lluny, a Ca-
talunya les centrals de carbó, Cercs o Cubelles, que ja no estan en funcionament.

L’objectiu aleshores era el descens de la intensitat energètica, el consum d’ener-
gia final amb relació al PIB, situant-lo del 2 per cent, entre el 2005 i el 2011.

Les energies renovables havien de contribuir el 2011, dèiem, al balanç total amb 
el 12,5 per cent del total d’energia demandada aquell any, en línia amb el que esta-
va previst en el Pla d’energies renovables 2005-2010. No es comptava que tres anys 
després, del 2005 al 2008, per ser més exactes, la crisi sistèmica de l’economia des-
truiria totes les previsions, aquí i en molts altres països.

El gas, representava l’any 2004, cal recordar-ho, el 17,4 per cent del consum to-
tal d’energia primària, quan a la Unió Europea representava, de mitjana, a l’entorn 
del 25 per cent.

La nostra dependència gasística era i és total. En aquells moments el sistema 
s’abastia en a través del gasoducte del Magrib, d’algunes connexions menors amb 
França, i alguna connexió amb Portugal, i fonamentalment amb el sistema de rega-
sificadores. S’havien anat desenvolupant infraestructures de gasoductes i estacions 
de compressió, regasificadores i algun magatzem subterrani, insuficients per aten-
dre la demanda creixent de gas, tant pel que fa al mercat domèstic com també per 
a l’industrial i per a la generació d’electricitat per mitjà dels cicles combinats que 
havien de substituir en gran part les centrals de carbó, que calia tancar, fruit dels 
compromisos internacionals que teníem, les centrals de fuel, i òbviament, també, en 
previsió de les centrals nuclears, que anirien caducant el seu període també de vida. 
De l’any 90 a l’any 2004 el consum del gas a Espanya havia augmentat més d’un 400 
per cent i les reserves escasses, entre 20 i 25 dies.
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La revisió es produeix després d’un llarg període de consultes amb els operadors, 
altres administracions i amb el conjunt de les comunitats autònomes afectades.

Entre les noves infraestructures previstes recollides en el sector del gas, un cente-
nar llarg, hi figuraven estacions de compressió, gasoductes, regasificadores i magat-
zems subterranis, un d’ells l’anomenat Castor, també d’altres, avui en funcionament 
sense els problemes associats en aquest.

En el projecte Castor, l’Estat va donar el 96 una llicència a l’empresa canadenca 
Eurogas, que, a dia d’avui, es diu Dundee Energy, perquè fes unes prospeccions i 
explorés la possibilitat de que un antic jaciment de petroli es convertís en un magat-
zem. Anys després, ACS va entrar a l’accionariat i es va crear Escal UGS, de la qual 
ACS tenia un 67 per cent de l’accionariat.

És aquesta empresa l’encarregada de fer tots els estudis i de desenvolupar el pro-
jectes de gas subterrani i de la planta regasificadora al municipi de Vinaròs i de sol-
licitar la Declaració d’Impacte Ambiental.

Declaració d’Impacte Ambiental (DIA), venia avalada per informes tècnics i in-
formava adequadament d’acord amb el millor coneixement científic disponible en 
aquell moment. Informes posteriors de Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), 
han avalat l’avaluació de riscos que van fer els tècnics del Ministeri en la DIA.

L’expedient que acompanya a la DIA va establir la instal·lació d’un sistema de 
detecció sismogràfic en temps real per avaluar i corregir qualsevol qüestió que po-
gués sorgir. En la mesura que la informació geològica i ambiental aconsellava i no 
va tenir oposició de cap dels agents implicats.

El sistema va funcionar de forma òptima i va oferir dades d’activitats sísmica des 
d’una setmana abans del tancament del Castor.

Episodis sísmics en els treballs previs d’entrada en funcionament del magatzem 
en la fase d’injecció del gas matalàs.

Analitzant els diversos testimonis d’experts i documentació aportada, no hi ha 
consens cientificotècnic sobre si el model dinàmic del projecte era correcte, si es 
van efectuar totes les avaluacions de risc associat a qualsevol activitat de tipus ener-
gètic industrial i quines van ser les causes que van desencadenar els terratrèmols un 
cop es va començar a injectar el gas matalàs, tot i que l’informe del Institut Tecnolò-
gic de Massachusetts (MIT), així com el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto 
Geológico y Minero apunten en aquesta direcció.

Assenyala l’informe del MIT, «ens permet establir les relacions potencials entre 
les falles regionals, la seqüència de terratrèmols de setembre-octubre de 2013 i les 
operacions en l’emmagatzematge subterrani Castor». «La injecció de gas desenca-
denar sismicitat en falles del jaciment i en segments pròxims del sistema de la falla 
d’Amposta», insisteix l’informe.

No tots els geòlegs coincideixen amb que la falla desestabilitzada sigui l’Am-
posta.

Caldria analitzar si la injecció de gas matalàs, es va produir a unes pressions i a 
una velocitat superior a la que el model permetia, qüestió aquesta que no s’ha pogut 
veure en la comissió atès que la documentació no s’ha facilitat i que hi ha un procés 
judicial encara obert.

El juliol del 2010, per dur a terme el projecte Castor, Escal es va finançar amb 
un crèdit sindicat dirigit Banesto, filial del Santander, i va acumular la participa-
ció d’un total de dinou entitats financeres, aquest crèdit no es va arribar mai a fer 
efectiu, perquè el 2013, ja amb Mariano Rajoy al Govern, Castor es converteix en la 
primera iniciativa finançada pel projecte de bons de la Unió Europea, conegut com 
a Project Bond Credit Enhancement, per impulsar l’avenç d’infraestructures amb el 
suport del Banc Europeu d’Inversions.

El setembre del 2013 s’atura el projecte pels sismes causats per les injeccions 
de gas i l’evidència del risc que suposa el projecte. Així s’activen en cadena les di-
ferents clàusules dels contractes firmats amb els inversors que volen recuperar els 
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diners (clàusula induïda per les entitats financeres, segons manifesten en les seves 
compareixences). Escal va demanar llavors permís al BEI, com a garantista, per re-
nunciar a explotar la concessió. El Govern va presentar, el 18 de juliol del 2014, la 
petició de renúncia, que queda aprovada amb el Reial Decret 13/2014, i es van esta-
blir trenta-cinc dies, que era el màxim, perquè Escal rebés els 1.350 milions d’euros 
per part d’Enagas.

Així, el Govern Rajoy aprova el Real Decreto ley 13/2014, de 3 de octubre, por el 
que se «adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad 
de centrales nucleares».

S’extingeix la concessió, es posen en hibernació les instal·lacions sota la super-
visió d’Enagas i es compensa de forma immediata Escal UGS amb 1.350 milions 
d’euros a través d’un crèdit sindicat pel Banc Santander, CaixaBank i Bankia al 
4,3 per cent a trenta anys, però, alhora, s’estableix que Enagas podrà recuperar els 
diners mitjançant el cobrament d’un recàrrec extraordinari a les factures del gas a 
la ciutadania.

Va ser bastant sorprenent la forma jurídica que pren aquesta decisió.
Es fa a través d’un Reial Decret Llei, quan la concessió havia sigut estrictament 

un reial decret; la diferència, és que un reial decret pot ser recorregut per la via del 
contenciós administratiu, cosa que un reial decret llei obliga a tornar a passar pel 
Parlament. Això, es va interpretar com que era una manera absoluta de que cap tri-
bunal pogués, bloquejar la indemnització si algú ho recorria per la via del conten-
ciós administratiu. Amb un Reial Decret Llei això ja no era possible.

El grup parlamentari socialista, entre d’altres, també al Parlament de Catalunya 
va recórrer al Tribunal Constitucional, que va declarar nul el procediment emprat 
pel Govern d’Espanya.

A destacar en aquest sentit, que es va interposar davant de la Audiència Nacio-
nal una demanda que exigia responsabilitat penal per a la indemnització fixada pel 
cessament de l’activitat del magatzem Castor, la demanda considerava que existia 
«concert Criminal».

Doncs bé la demanda ha estat desestimada i arxivada, al considerar que els fets 
no són constitutius d’aparença delictiva i els magistrats exclouen el concert crimi-
nal, al considerar que els diversos actes administratius es van adoptar en governs 
diferents, i descarta que hi hagués una actuació buscada a propòsit per acordar una 
actuació injusta «no tota revisió de l’actuació administrativa implica un delicte de 
prevaricació». També considera que no hi ha indicis de sobrecost atès que en el de-
cret que recollia correcció d’errors en el projecte, s’indicava l’existència d’auditories, 
s’indicava els costos pendents de factures i quantificava la inversió.

És innegable però, el cost emocional no quantificable, que es produeix a les co-
marques de les Terres de l’Ebre, el Montsià i el Maestrat quan succeeixen els epi-
sodis de sismicitat produïts en el moment de la injecció del gas matalàs que porta 
posteriorment a la hivernació del magatzem castor.

Hivernació que porta a un altre debat, que fer amb el magatzem i com desman-
tellar la instal·lació.

Per totes aquestes raons el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
presenta les següents:

2. Recomanacions i propostes de millora
El Parlament de Catalunya considera:
1. Que el Magatzem Castor obeïa a una estratègia energètica planificada a finals 

dels anys 90 i principi dels 2000, en línia a les previsions energètiques d’Espanya 
i Catalunya i en línia a les planificacions de la Unió Europea en matèria d’energia 
i gas.

2. Que els informes encarregats per esbrinar el que va succeir, malgrat no hi ha 
una posició unívoca dels experts, tot sembla indicar que la sismicitat produïda és 
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induïda i te causa en la injecció del gas matalàs. També indiquen que amb els es-
tàndards de la industria en aquell moment, no es podia preveure el fenomen de sis-
micitat.

3. Que cal revisar els protocols i les avaluacions ambientals que han de portar a 
l’aprovació de la Declaració d’impacte ambiental de infraestructures considerades 
estratègiques i d’interès general, per tal de garantir la seguretat i minimitzar els ris-
cos associats a l’activitat industrial, així com el control posterior en fase d’execució 
garantint en tot moment la informació, la transparència i la participació pública.

4. Que cal iniciar el desmantellament de la plataforma Castor, començant pel 
segellat dels pous amb condicions de seguretat que impedeixin un canvi en les pres-
sions dels mateixos i evitar qualsevol mena de risc.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
5. Fer les gestions pertinents amb el Govern de l’Estat perquè aquest, en l’àmbit 

de les seves competències, garanteixi els interessos dels contribuents, pel que fa a 
la indemnització per la no posada en marxa de la instal·lació i escatir les possibles 
responsabilitats i negligències de la concessionària.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 47253)

Document de conclusions
Índex

1. Introducció
1.1. Antecedents i primeres fases del projecte Castor
a. Primeres evidències de risc sísmic per les activitats petroleres prèvies en la zona
b. Primera llicència administrativa per a la investigació de la viabilitat del projecte Castor
c. Canvi de titularitat del permís d’investigació:
1.2. Inclusió del magatzem de gas al Pla d’Instal·lacions Gasistes Estratègiques
1.3. Alertes de l’impacte ambiental i sísmic
1.4. Informació pública de la concessió en ple agost del 2007
1.5. Modificació arbitrària i interessada dels límits marítims
1.6. Concessió per a l’explotació i projecte constructiu del magatzem del Castor
1.7. Declaració d’impacte ambiental del projecte de connexió
1.8. La llicència d’obres de la planta terrestre
1.9. Execució de l’obra amb sobrecost sense concurrència efectiva ni control administratiu
1.10. El finançament del projecte
1.11. Les proves de posada en funcionament, episodi sísmic i aturada del projecte
1.12. Hibernació del magatzem i indemnització a la concessionària
1.13. La sentència del Tribunal Constitucional del 2017
1.14. Decisió pendent sobre el desmantellament del Castor
1.15. L’assumpció pendent de responsabilitats

2. Conclusions

Introducció
La crisi sísmica de la tardor del 2013 a les Terres de l’Ebre i al Maestrat, i la 

indemnització de 1.350 milions d’euros a l’empresa concessionària ESCAL UGS, 
controlada per Florentino Pérez, van ser els principals moments de fulgor mediàtic i 
d’indignació social davant el considerat com un dels majors escàndols tècnics, eco-
nòmics i polítics recents: el projecte Castor.

Però com s’establirà en aquestes conclusions, enmig d’aquests dos moments més 
coneguts públicament, el projecte gasista ja estava condemnat d’antuvi al fracàs com 
coincideixen en afirmar la majoria de les persones expertes consultades. Als errors 
tècnics en totes les fases del projecte, i a l’aplicació d’un inadequat model d’organit-
zació empresarial, cal sumar encara més evidències: ni el projecte del magatzem de 
gas subterrani era necessari per a les necessitats energètiques de l’Estat espanyol, ni 
el model escollit era l’idoni, atès el risc d’incidències sismològiques a la zona on es 
va decidir ubicar-lo, i l’avaluació de riscos, que hauria d’haver previst la possibilitat 
dels moviments sísmics, va ser pràcticament inexistent o totalment ignorada.
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Per això, atesa la llarga durada en el temps des dels primers plantejaments del 
magatzem de gas, fa prop de 25 anys, i la immensitat d’accions, negligències, con-
ductes reprovables, responsabilitats i fets derivats, sumat a la gran quantitat de do-
cumentació analitzada i les compareixences que s’han pogut substanciar davant la 
Comissió d’Investigació i atesa també la complexitat política i jurídica de tot aquest 
cas, objecte d’investigació, fan que la millor manera de presentar l’avaluació sigui 
amb una certa lògica cronològica detallada de la seqüencia de fets, que inclogui con-
crecions sobre la participació individualitzada des de l’inici dels actes preparatoris 
fins a anar establint l’evident consumació d’un pla il·lícit amb l’obtenció de beneficis 
irregulars i les diferents responsabilitats de diferents actors que han ocasionat un 
risc i un perjudici quantificable a l’interès públic.

En el recull que es presenta abans de detallar les conclusions concretes, es fa un 
repàs per alguns dels episodis més destacats de la complexa història del Castor; des 
del primer permís d’investigació l’any 1996, les planificacions estratègiques dels mi-
nistres Rato i Montilla, els antecedents de risc sísmic a la zona, la primera informa-
ció pública de la concessió en ple agost i en un temps record al 2007, la manipulació 
dels límits marítims entre les províncies de Tarragona i Castelló, les tramitacions 
sistemàticament irregulars de les diferents llicències i autoritzacions, la concessió 
definitiva del 2008 i la construcció dels gasoductes, les plataformes «offshore» i la 
planta terrestre, la inflació galopant i concertada amb l’administració dels costos 
de construcció, el finançament europeu pioner i alhora garantista per als interessos 
empresarials, el tràgica intent de posada en funcionament de la planta, els terratrè-
mols i l’alarma social, l’aturada i la hibernació del projecte, el pas del negacionisme 
fins a assumir, per part del Govern de l’Estat, la sismicitat induïda, la indemnitza-
ció il·legítima i procedimentalment irregular suspesa pel TC –arran d’un recurs del 
Parlament de Catalunya–, amb l’intent fallit de socialitzar les pèrdues que deriva en 
un foc creuat d’accions legals entre els principals poders econòmics del Regne d’Es-
panya i els diferents responsables de les polítiques energètiques de l’administració 
de l’Estat.

A tot això, restem davant d’una història inacabada pendent de resoldre’s infinitat 
de procediments judicials i recursos administratius, pendents sobretot d’esclarir res-
ponsables, responsabilitats, causes, i sobretot, pendents de resoldre qui paga la festa 
d’aquest despropòsit i que se’n fa d’unes instal·lacions «hivernades» que hauran cos-
tat als espanyols, i per desgràcia també als catalans, prop de 2.000 milions d’euros.

En acabar aquest repàs, entrarem a concretar i precisar una trentena de conclu-
sions, que van des de constatacions d’irregularitats fetes per l’administració i per la 
concessionària, reconeixements a la tasca feta per la Plataforma Ciutadana en De-
fensa de les Terres del Sénia, del Síndic, de CECOT o del grup d’entitats impulsores 
del Cas Castor, així com també conclusions que pretenen impulsar iniciatives que 
permetin aprendre dels prolífics errors acumulats amb el projecte Castor.

1.1. Antecedents i primeres fases del projecte Castor
El projecte pretenia aprofitar l’antic jaciment petrolífer esgotat del camp d’Am-

posta, situat a 21 quilòmetres de la costa mediterrània, davant de la costa entre Al-
canar i Vinaròs. Aquesta estructura geològica en alta mar, segons descriu el propi 
promotor «està composta per calcàries cretàciques karstificades cobertes per llimbs 
i argila, proporcionant un total d’1.900 milions de metres cúbics de capacitat d’em-
magatzematge de gas, dels quals aproximadament un terç serà gas de coixí i dos 
terços de gas de treball.»

La voluntat dels promotors era la d’injectar al dipòsit subterrani gas natural pro-
vinent de la xarxa estatal de gasoductes a una profunditat de 1.750 metres baix 
del mar, amb l’objectiu d’ajudar a equilibrar l’oferta i la demanda de gas natural a 
l’Estat, a més de servir de reserva estratègica. Es divulgava aquest projecte com un 
 element per garantir la seguretat energètica, per diversificar les fonts energètiques 
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i afavorir la importació del gas. Es conceptualitzava com un reservori de gas per 
proveir pics de demanda, per comprar gas a l’estiu a un preu inferior i vendre’l a 
l’hivern a un preu més car.

El projecte està format per dues plataformes «offshore». Una és un conjunt de cap-
çals que suporta tretze pous, i l’altre és una plataforma de processament. Aquestes 
dues plataformes estan enllaçades a les instal·lacions «onshore» de Vinaròs, amb una 
canonada d’alta pressió d’uns 30 quilòmetres de longitud. La instal·lació «onshore» 
inclou plantes de compressió, processament i dosificació.

a) Primeres evidències de risc sísmic per les activitats petroleres prèvies en la zona
El 15 de maig de 1995, quan ja s’estava gestant la idea del projecte de magatzem 

de gas Castor de la ma la societat «Explotación y Desarrollo de Estructuras Natu-
rales» (EDEN), un terratrèmol de 4,8 graus en l’escala Richter va sacsejar la costa 
catalana. Localitzat al voltant de la plataforma petrolera «Casablanca» de Repsol, 
davant de la costa de l’Ebre, el sisme va fer que l’aleshores Institut Geològic de Ca-
talunya i l’Observatori de l’Ebre volguessin instal·lar el primer sismògraf submarí 
de l’Estat espanyol. Per a justificar el projecte, la sismòloga de l’Observatori, va 
redactar un estudi sobre l’increment de l’activitat sísmica a la zona durant el perío-
de de producció d’hidrocarburs per part de Repsol i Shell. Aquest estudi concloïa 
la necessitat d’avaluar el risc sísmic potencial de les activitats industrials aleshores 
existents com de les futures.

Tretze anys més tard, enmig d’un procés d’al·legacions i rebuig al projecte Castor 
que analitzarem aquí, la Plataforma Ciutadana en defensa de les Terres del Sénia va 
trobar part d’aquest document i el va batejar com l’»informe Shell» comprovant que 
els seus temors sobre el projecte del magatzem de gas, ja en marxa però que encara 
no havia iniciat la construcció, eren fonamentats però van ser totalment desatesos 
per l’administració responsable i fins i tot titllats d’alarmistes per l’empresa promo-
tora, ESCAL UGS i pel seu president, Recaredo del Potro.

b) Primera llicència administrativa per a la investigació de la viabilitat del projecte 
Castor

En el context de preexistència d’aquesta explotació petroliera duta a terme a l’in-
dret esmentat per la companyia multinacional Shell, i del seu abandó a comença-
ments de la dècada dels 90 per esgotament dels recursos en clau de rendibilitat, es 
produeix l’atorgament d’un permís d’investigació sol·licitat per l’empresa canaden-
ca Dundee Corporation, majoritàriament participada per la multinacional Under-
ground Gas Storage UPS.

La llicència administrativa es va atorgar durant el setembre de 1996 sense cap 
incidència per mitjà del RD 2056/96, un decret prospectiu i provisional, és a dir, no 
es tractava pas de regular drets i deures futurs entre l’Administració i concessionà-
ria, sinó que es tractava exclusivament d’una habilitació temporal per a dur a terme 
«in situ» els estudis tècnics adients que permetessin als experts determinar si les 
«coves» ubicades a 1.750 metres de profunditat i a 21 kilòmetres de la costa eren 
operatives en clau de seguretat i idoneïtat per a servir de futur magatzem de gas. El 
punt exacte era, doncs, davant del litoral de les Terres de l’Ebre en aigües catalanes 
just al llindar amb la línia marítima que històricament ha servit de «delimitació in-
tangible» entre Catalunya i el País Valencià.

c) Canvi de titularitat del permís d’investigació
L’Ordre ECO/3805/2003, de 17 de desembre de 2003, va significar tot un revul-

siu en l’evolució del projecte, atès que malgrat ser formalment una simple pròrroga 
i una cessió del permís d’investigació tècnica en favor de la societat ESCAL UGS 
(llavors propietat de la canadenca Eurogas), que seria presidida per Recaredo del 
Potro i controlada més endavant (2007) amb un 66% de les accions per Florentino 
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Pérez a través de l’accionista majoritària ACS, el que realment es va produir va ser 
un gir radical en els objectius i calendaris afegits al canvi de titularitat.

L’any 2004 mitjançant l’Ordre ITC/2631/2004, de 14 de juliol es va prorrogar el 
període de vigència del permís d’investigació per a un període de tres anys (fins al 
setembre de 2007). Temporalitat durant la que es determinaria la viabilitat del pro-
jecte en la fase d’investigació per donar pas a la fase d’explotació.

1.2. Inclusió del magatzem de gas al Pla d’Instal·lacions Gasistes Estratègiques
Al setembre del 2002, el Ministeri d’Energia dirigit per Rodrigo Rato (PP) havia 

inclòs el projecte Castor dins de la Planificació dels Sectors de l’Electricitat i Gas, 
a desenvolupar en l’horitzó temporal del 2002-2011; de manera que havia despertat 
l’interès pel projecte i els seus hipotètics beneficis futurs.

Seguint la mateixa política que els governs populars, el Consell de Ministres va 
aprovar el 31 de març de 2006 la revisió de la planificació dels sectors de l’electri-
citat i del gas per al període 2005-2011 en la qual, sent Ministre d’Indústria, José 
Montilla, es va tornar a considerar el magatzem subterrani Castor com a urgent  
i prioritari.

Unes planificacions realitzades en el context de la «bombolla del gas» amb uns 
creixements del consum energètic molt importants, i amb la justificació geopolítica 
de la necessitat de reduir la dependència energètica de Rússia, es van impulsar grans 
infraestructures, per a promoure un combustible fòssil, d’un elevat cost que avui han 
quedat, o bé en desús, o bé amb un ús molt per sota de l’esperat i que han convertit 
el sistema gasista en deficitari.

De fet, la intenció dels nous titulars de la concessió pretenia que en cinc anys la 
plataforma estigués ja construïda i amb capacitat d’entrar en funcionament, com re-
cull l’exposició de motius del projecte presentat a la Direcció General d’Industria i 
Energia. El seu pla, però, finalment trigà 12 anys a desenvolupar-se per complet. Tot 
i que la voluntat dels promotors públics (Govern espanyol en mans fins l’any 2011 
del PSOE i fins el 2017 en poder del PP) i els empresaris particulars ja esmentats era 
d’executar el magatzem en el mínim temps possible, el retard en la finalització de la 
construcció de les instal·lacions marítimes i terrestres previstes, junt amb els dos ga-
soductes que permetien la connexió amb la planta d’explotació i distribució del gas, 
va dur a que la seva posada en funcionament no es produí fins al 2013.

1.3. Alertes de l’impacte ambiental i sísmic
Tal i com s’ha pogut establir a la comissió d’investigació amb diferents compa-

reixences de personalitats expertes i tal i com preveien diferents estudis i corroboren 
informes posteriors, la sismicitat induïda, com la que es va acabar provocant, tant 
per casos d’injecció com per extracció és un fet conegut que ha provocat centenars 
de moviments sísmics al llarg de la història, alguns dels quals de tràgiques conse-
qüències.

Per destacar alguns casos, és molt conegut el cas de les Muntanyes Rocoses 
(Denver, Colorado) on una injecció de fluids al subsòl va produir terratrèmols de fins 
a 4,3 graus. També altres casos prop de Catalunya, a Pau, al Camp de Lacq (Fran-
ça), on es van produir més de dos mil terratrèmols amb intensitats fins als 4,2 graus. 
Casos més recents, al 2011 a Oklahoma, on la injecció d’aigua salina va produir 
terratrèmols de fins a 5,7. Tal i com manifesta Luis González de Vallejo (Catedràtic 
d’Enginyeria Geològica de la Universitat Complutense de Madrid) a la seva compa-
reixença a la Comissió: «la sismicitat induïda, tant per la injecció com per l’extracció 
de fluids, és un fet conegut i rellevant. Per tant, en cap cas, no és una sorpresa [...]».

Es tracta d’un factor important en projectes d’aquest estil i en cap cas una sor-
presa sobrevinguda i per tant hauria d’haver estat modelat en els estudis previs al 
projecte o durant la fase d’al·legacions en la que es va advertir de la possibilitat dels 
terratrèmols, i més tenint en compte la ubicació de la falla d’Amposta.
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L’Observatori de l’Ebre va efectuar al·legacions ja durant el primer tràmit d’es-
tudi d’impacte ambiental dels primers avantprojectes del Castor, encarregades a la 
mateixa sismòloga que havia realitzat l’estudi de l’anomenat «Informe Shell». El 
 document, que consta en l’expedient de tramitació del projecte, tornava a advertir 
sobre la necessitat d’efectuar un estudi de risc sísmic i monitoritzar de forma acura-
da una activitat «coneguda mundialment com a inductora de terratrèmols», tal i com 
totes les compareixences tècniques han corroborat a la comissió d’investigació sota 
el concepte «sismicitat induïda» per la injecció de gas.

L’empresa va rebutjar de forma sistemàtica i reiterada –tal i com consta, fins i tot, 
en els documents d’Avaluació d’Impacte Ambiental– la necessitat d’estudiar aques-
ta possibilitat basant-se en una concepció geològica del magatzem i un modelatge 
incorrecte, tal i com s’ha manifestat pels diferents experts. Un altre fet corroborat 
pels experts en les sessions de comissió és l’error flagrant de partir d’aquest model 
simplista i no d’un model més complert que plantegés fractures i falles com la rea-
litat existent.

Aquest primer període immediatament previ a la materialització física del pro-
jecte, és important perquè permet estendre retroactivament les responsabilitats po-
lítiques i jurídiques en l’etapa en la que el Govern espanyol i els grups empresarials 
amb concessions atorgades o futures ja es posaven il·lícitament d’acord per a eludir 
els obstacles plenament ajustats a dret que diferents institucions catalanes podien 
posar al projecte, des de l’ajuntament d’Alcanar fins a la Generalitat. Aquest concert 
de voluntats (entre el Govern espanyol i les empreses per dur a terme el seu pla amb 
finalitats especulatives i de frau al consumidor) és, a més, una conseqüència clara 
i ineludible dels efectes derogatoris de la Sentència 152/2017, dictada pel Tribunal 
Constitucional, com s’exposarà més endavant.

A nivell d’estudis destaca també la tesi elaborada per Hèctor Perea, del Depar-
tament de Geofísica i Geodinàmica adscrit a la Universitat de Barcelona, feta pú-
blica al març de 2006, tractada a la Comissió amb el seu redactor, que analitza i 
avalua els riscos associats a les falles actives de la zona marítima entre Catalunya  
i el País Valencià. Una de les conclusions més rellevants de la tesi, que duu per títol 
«Falles actives i perillositat sísmica al marge nord-occidental del solc d’Amposta i 
Castelló», és l’advertiment que els terratrèmols que podia registrar la zona podien 
arribar als 7 graus, molt superior a la mitjana de de 3,2 graus detectada en els 50 
anys anteriors.

Les al·legacions i els estudis eren, doncs, prou alarmants com per a ser ignora-
des, cosa que va fer el Ministeri en aprovar sense ni tant sols fer-ne esment la Ordre 
ITC/3995, de 29 de desembre de 2008, reguladora del sistema de retribució dels 
magatzems subterranis de gas natural. En l’esmentada Ordre Ministerial només es 
fa una breu referència al dictamen emès per l’Institut Geològic Miner (IGME) pel 
que les característiques del magatzem subterrani eren aptes per a encabir sense risc 
el gas natural i l’estructura de la roca permetia suportar la pressió afegida per la 
injecció i extracció acumulades. Com veurem més endavant, els informes encarre-
gats a experts i publicats l’any 2014 contradiuen frontalment aquelles previsions del 
IGME (organisme estatal dirigit en aquella època per Jesús Gómez de las Heras, alt 
funcionari posteriorment jutjat per l’enfonsament de les mines d’Aznalcóllar).

1.4. Informació pública de la concessió en ple agost del 2007
El 2 d’agost del 2007, en plenes vacances d’estiu, la Subdelegació del Govern de 

Castelló publica al BOE l’anunci oficial en que sotmetia a informació pública durant 
20 dies la concessió a ESCAL UGS per a l’explotació d’un magatzem de gas natural 
submarí davant la costa de Castelló; vulnerant totalment alguns dels principis del 
dret administratiu d’objectivitat, publicitat, igualtat i concurrència; i sense respectar 
tampoc els principis generals del dret ambiental en un procediment administratiu 
que hauria de tenir especial precaució i prevenció en aquest aspecte. Amb només un 
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termini de 20 dies, en ple mes d’agost, amb dates inhàbils i de vacances, dificultant 
l’obtenció i l’anàlisi de la informació que deixava sense garanties de participació 
ciutadana. La majoria de la documentació, a més, era en anglès, dificultant així en-
cara més la comprensió de l’expedient.

Malgrat les dificultats, tant l’ajuntament d’Alcanar com la ciutadania que ja es 
començava a organitzar, i una vintena més de persones físiques i jurídiques, entre 
les quals GEPEC, Esquerra Republicana de Catalunya, el Bloc de Vinaròs i alguns 
particulars afectats com el compareixent Mariano Suñer, van poder presentar-hi les 
primeres al·legacions.

El 2 de setembre de 2007 es produeix ja la primera mobilització de 5.000 perso-
nes a Alcanar. En aquell moment, la principal queixa era la proximitat de la planta 
terrestre al nucli urbà d’Alcanar, inicialment projectada a tan sols 1 kilòmetre. La 
denúncia dels moviments socials durant el període 2008-2013 va anar creixent foca-
litzant-se en la manca d’informació i participació, en els riscos sísmics i en les irre-
gularitats de les diferents tramitacions administratives del projecte.

1.5. Modificació arbitrària i interessada dels límits marítims
En el BOE de 5 de març de 2008, mitjançant una breu i senzilla correcció d’er-

rors i sense procediment administratiu previ, el Ministeri de Foment va modificar, 
de forma completament irregular, el RD 638/2007 de 18 de maig pel que es regulen 
les capitanies marítimes i els districtes marítims, canviant les coordenades marines 
del projecte Castor, ja que part d’aquestes coordenades estaven situades en aigües de 
Catalunya i van passar així a aigües valencianes.

El Govern de la Generalitat i el Parlament, així com diversos ajuntaments de 
les Terres de l’Ebre havien iniciat accions per oposar-se i per exigir una tramitació 
transparent i amb garanties tècniques i ambientals que com a mínim, suposessin 
prendre mesures cautelars. Sense cap procediment previ ni garanties el Ministeri de 
Foment va canviar barroerament els límits impossibilitant algunes accions d’oposi-
ció de les institucions catalanes i definint unes coordenades sense cap sentit tècnic 
ni geogràfic, amb una fórmula arbitrària i contrària a dret, sense expedient adminis-
tratiu que impossibilitava un tràmit d’audiència.

1.6. Concessió per a l’explotació i projecte constructiu del magatzem del Castor
Arribats a l’atorgament de la concessió de construcció de la plataforma marina i 

ulterior explotació, concedida pel RD 855/2008, de 16 de maig, prèvia autorització 
de la Comissió de Medi Ambient de les Corts Valencianes a qui la modificació de 
límits marítims atorgava la plena competència, el BOE de 17 de setembre de 2008 
va publicar l’anunci d’informació pública del projecte constructiu amb declaració 
d’infraestructura d’interès públic, i atorgament dels corresponents beneficis fiscals.

Tant l’Ajuntament d’Alcanar com la Direcció General de Política de Sostenibi-
litat de la Generalitat de Catalunya hi van presentar al·legacions, oposant-se fron-
talment a l’inici de les obres i exigint un estudi d’impacte ambiental integrat molt 
més complet, a l’efecte de garantir la mínima afecció al medi natural proper i als 
veïns potencialment afectats per aquest projecte, i amb l’objectiu d’adoptar mesures 
correctores i preventives per intentar minimitzar els impactes que aquest projecte 
pogués causar a l’entorn. En les consideracions jurídiques d’aquesta oposició, es feia 
referència explícita a la manca d’un informe pericial geològic específic que avalués 
el risc de moviments sísmics, perill real del que ja havia advertit el treball acadèmic 
de la Universitat de Barcelona. S’hi van afegir la Plataforma Ciutadana en  defensa de  
les Terres del Sénia i l’Observatori de l’Ebre. Els portaveus de la Plataforma, fins 
i tot, van aconseguir traslladar la inquietud que els havia generat el contingut dels 
diferents informes o estudis històrics directament als representants de la pròpia em-
presa promotora, ESCAL UGS, en el marc dels contactes que van establir imme-
diatament. El seu president, Recaredo del Potro, i altres representants de l’empresa 
concessionària els van titllar d’»alarmistes» negant de forma taxativa que existís cap 
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perill sísmic. Una advertència que ja es va ignorar de manera encara més formal, 
amb el primer tràmit d’estudi d’impacte ambiental del projecte.

En data 7 de gener de 2010, però, la Subdelegació del Govern a Castelló dona 
resposta (a través de l’empresa ESCAL UGS) a les al·legacions presentades per la 
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, amb relació a l’activitat 
sísmica de la zona. L’empresa no va apreciar raons per incloure a l’estudi d’impac-
te ambiental un estudi de freqüència de l’activitat sísmica, atès que, d’acord amb la 
Norma de construcció sismoresistent (NCS-02), tant les instal·lacions del magatzem 
subterrani com el traçat del gasoducte s’ubiquen dins una zona de la península en la 
qual l’acceleració sísmica bàsica representa un risc sísmic baix.

Amb el canvi de Govern, anys després, sorprèn la reacció sobtada del Ministeri 
en quan a l’aprovació per via d’urgència de l’Ordre de 17 d’abril del 2012 declarativa 
de lesivitat de l’incís final de l’últim paràgraf de l’article 14 del RD 855/2008, que 
escau recordar era el títol habilitant de la concessió, i que regulava el règim indem-
nitzatori en cas d’aturada del projecte. El Consell de Ministres la va ratificar en data 
11 de maig i va ordenar al Servei Jurídic de l’Advocacia de l’Estat que interposés un 
recurs contenciós administratiu ordinari davant la Sala 3ª del Tribunal Suprem, en 
petició d’anul·lació d’aquella norma.

Aquesta inesperada iniciativa governamental obeïa a que el nou Govern del Par-
tit Popular va voler cobrir-se les esquenes en cas de reclamació econòmica i de 
responsabilitats polítiques futures si el projecte fracassava, atès que fins l’any 2011 
totes les decisions les havia pres l’anterior Executiu sota direcció del PSOE. Es trac-
taria doncs d’una mesura d’autoprotecció en benefici propi, no pas protegint la se-
guretat pública ni del medi ambient ja que el projecte continuava endavant amb tots 
els seus riscos però l’única mesura de precaució havia estat denunciar la clàusula 
indemnitzatòria. També es pot qualificar la decisió com a simple acte de negligèn-
cia per no haver intervingut, davant les sospites de fracàs del projecte, de forma més 
eficient, és a dir ordenant la suspensió temporal del projecte i paralitzant les proves 
d’injecció de gas en el magatzem fins a gaudir d’un complet estudi sismològic, com 
l’any 2015 després de la crisi sísmica.

1.7. Declaració d’impacte ambiental del projecte de connexió
La Secretària d’Estat per al Canvi Climàtic, Teresa Ribera Rodríguez havia 

 ordenat la publicació de la Resolució de 23 d’octubre de 2009 (BOE 272 d’11 de 
novembre), on s’atorgava el vistiplau a l’execució de la infraestructura gasista sub-
terrània amb la declaració d’impacte ambiental del projecte magatzem subterrani de 
gas, amb falta d’atenció al risc sísmic. Aquesta resolució va ser posteriorment com-
pletada per la de 7 de juny de 2010 (BOE de 15 de juny) a fi i efecte d’incloure en la 
llicència d’obres i declaració d’utilitat pública de totes les infraestructures terrestres 
necessàries per a connectar el magatzem marítim de gas amb els gasoductes que 
l’havien de transportar fins la planta de distribució a la xarxa.

Un mes més tard, el mateix ministeri, en data 23 de novembre, va resoldre no 
sotmetre al procediment d’avaluació d’impacte ambiental al projecte de connexió de 
gas amb el magatzem. Una resolució, que, com veurem, va ser declarada nul·la uns 
anys més tard.

Ambdues resolucions tenen en comú que la seva finalitat era no sotmetre el pro-
jecte i l’activitat d’ESCAL UGS als controls necessaris i previstos, evitant i desa-
tenent un gran volum d’al·legacions abocades per diferents administracions locals.

El 15 d’abril de 2013, la sentència de l’Audiència Nacional (Sala Contenciosa Ad-
ministrativa) va estimar el recurs interposat per Río Cenia, SA, per la qual s’anul·la 
la Resolució de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Am-
bient i Medi Rural i Marí, de 23 de novembre de 2009, sobre la decisió de no sotme-
tre a avaluació d’impacte ambiental el projecte de connexió del sistema gasista amb 
l’emmagatzematge subterrani.
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El 10 de juny de 2015 el Tribunal Suprem avalava la sentència dictada per l’Au-
diència Nacional del 15 d’abril, que anul·lava la resolució de la Secretaria d’Estat de 
Canvi Climàtic, de 23 de novembre de 2009, per considerar que el gasoducte era un 
«element inescindible i indissociable del magatzem», el qual no es podia fraccionar, 
i desmembrar, per eludir l’avaluació d’impacte ambiental en el seu conjunt, com es 
va fer contravenint la pròpia legislació estatal.

1.8. La llicència d’obres de la planta terrestre
En clau de la política local, el projecte va gaudir en tot moment del suport de 

l’Ajuntament de Vinaròs. Clars exemples en són la tramitació de la llicència d’obres de 
la planta terrestre, ubicada en terreny agrícola, en sol·licitud del tràmit un 23 de desem-
bre de 2009 i fent-se efectiva en Junta de Govern extraordinària el dia 28 de desembre 
a les vuit del matí, només cinc dies més tard comptant jornades festives. Al gener del 
2015, el jutjat contenciós administratiu número 2 de Castelló va resoldre la demanda 
interposada per l’empresa «Río Cenia», declarant nul·la la llicència municipal ja que 
els terrenys en la que es va construir la planta no eren urbanitzables.

Eren habituals i conegudes les visites de Recaredo del Potro a la localitat expli-
cant les bondats del projecte i participant en activitats populars. L’empresa ESCAL 
UGS va finançar viatges a Bermeo a responsables polítics i veïns i veïnes de la po-
blació, amb l’excusa de visitar una instal·lació similar (Magatzem Gaviota); malgrat, 
com s’ha demostrat, les característiques geològiques d’un i altre projecte no tenen 
res a veure.

El criteri i voluntat de l’ajuntament, sens dubte, eren influïts pels importants in-
gressos econòmics que significaria l’atorgament de les llicències urbanístiques ne-
cessàries en relació als terrenys ubicats dins del terme municipal i els impostos 
vinculats. També arribaven les recomanacions continuades que el, en l’època de 
planificació del Castor, Secretari d’Estat, Ignasi Nieto (PSC) traslladava als respon-
sables municipals.

1.9. Execució de l’obra amb sobrecost sense concurrència efectiva ni control ad-
ministratiu

Un fet objectiu que demostra la connivència de l’empresa concessionària ESCAL 
UGS, participada amb un 66% per ACS, amb el holding constructor del magatzem, 
titularitat de Florentino Pérez, i per tant, el concert previ de voluntats, rau en que 
tant les obres de la plataforma marítima com les de les instal·lacions terrestres van 
ser adjudicades a ACS i a UTEs del mateix holding. No cal dir, que aquestes ad-
judicacions es van fer pel Ministeri amb una concurrència efectiva extremadament 
restrictiva, i amb requisits de màxima limitació, la qual cosa ens permet afegir una 
nova irregularitat al cas.

Queda clar que ESCAL UGS va esdevenir un instrument dirigit i controlat per 
ACS i la seva xarxa empresarial i d’interessos econòmics. El president del con-
sell d’administració d’ESCAL UGS, Recaredo del Potro, era persona de confiança 
d’ACS en l’àmbit energètic com demostra el fet que també ostentava la vicepresidèn-
cia de la societat INVEXTA ENERGY, filial d’ACS.

Prèviament, com s’ha comentat, entre 2007 i 2008 ja es detecten anomalies que 
podrien ser indicis d’una intenció de recavar un altíssim benefici empresarial de la 
construcció de la infraestructura, de la seva explotació i la materialització del finan-
çament sense risc per l’empresa, i a través de mecanismes contractuals irregulars. 
Al ser una activitat regulada dins el sistema gasista, a la vegada en un mercat regulat 
en part, es podien donar les condicions que permetrien aquest objectiu de benefici 
il·lícit en el cas de connivència per part dels poders públics.

Per a aconseguir-ho va ser necessària la concertació dels principals responsa-
bles de les polítiques energètiques i d’infraestructures del Govern espanyol que va 
facilitar cada un dels actes administratius per a que fos possible, prenent decisions, 
com s’ha demostrat, que es poden considerar irregulars, arbitràries, injustes i amb 
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risc per la seguretat i la salut pública, prioritzant l’interès particular de les empreses 
participants i contràries a l’interès general.

Els requisits per a l’adjudicació de l’obra tenien altes limitacions per a la concur-
rència efectiva, amb només ACS com a empresa prequalificada i implicava tenir un 
volum anual superior a 4.000 milions d’euros. Posteriorment es van produir subcon-
tractes per obres específiques, com ara la de la planta de terra de les instal·lacions 
a UTE Cobra-Sener o altres a Dragados Offshore, que també pertanyia a ACS, in-
flant el marge de benefici industrial en molts casos, del 5% estipulat per contracte al 
17% sense justificacions, tal i com més tard s’establiria en una auditoria referida a la  
memòria del RDL 13/2014 pel que el Castor quedaria en hibernació i es pagaria  
la indemnització a l’empresa constructora.

Destaca el fet que la pròpia Comissió Nacional d’Energia (CNE) assegurés que 
no hi va haver un sistema transparent d’adjudicació, ni altres ofertes, i ho qualifica 
d’«autoadjudicació» sense preu fixat. L’empresa que havia de definir i explotar el 
projecte (ESCAL UGS) hauria preparat un concurs a mida perquè s’adjudiqués la 
construcció de la planta a ACS. En tots els casos la figura del contractista (ESCAL 
UGS) i del contractat (ACS o UTE Cobra-Sener) coincideixen, una realitat que en 
els informes d’Indústria i Energia es descriu com «un conflicte d’interessos» o un 
«incentiu pervers» que no contribueix a optimitzar els costos, ja que «com més alta 
sigui la inversió en el projecte més gran serà la retribució assignada al promotor». 
Aquesta dinàmica provoca que els preus s’acabin fixant unilateralment.

En aquesta època, el contracte d’obra fou supervisat per la Comissió Nacional 
de l’Energia (CNE) que va realitzar un «Informe de supervisió sobre la forma de 
contractació de les principals partides d’inversió en l’emmagatzematge subterrani 
Castor durant el primer semestre de 2009». La seva tasca, ni era però una auditoria 
ni un control estricte del projecte d’obra, senzillament registrava els costos de la ins-
tal·lació i realitzava informes puntuals. En el dit informe i respecte al procediment 
de contractació la CNE observa:

«Al no haber existido más que una empresa precalificada el proceso de concur-
rencia efectiva no tuvo lugar. [...] Desde el punto de vista económico, dado que no 
hubo concurrencia suficiente de ofertas no es posible valorar la adecuación econó-
mica del coste de los servicios contratados con ACS. [...]. Este método de facturación 
basado en porcentajes no incentiva a ACS a la reducción de costes del proyecto, ya 
que, a mayor coste del proyecto, mayor es su beneficio.»

ENAGAS, el gestor tècnic de la xarxa d’infraestructures i magatzems gasistes 
tenia l’obligació d’adquirir el 33% d’ESCAL UGS quan es posés en marxa el magat-
zem. El representant d’ENAGAS, en aquesta època ja feia un any que havia deixat 
d’assistir als consells d’ESCAL UGS perquè «discrepava de les decisions adoptades 
per l’empresa».

Fins i tot el Ministeri d’Indústria, encara amb Miguel Sebastian, va limitar per 
decret el cost de la planta a 1.272 milions després d’aquests incontrolats augments 
de preu de les partides, cost que finalment es va acabar superant amb escreix.

Tal i com també es recull en la querella ciutadana «Cas Castor» en els esmen-
tats informes de la CNE de 2012 també es critica ja obertament la planificació ga-
sista dels anys anteriors: «Los actuales modelos retributivos de las instalaciones de 
transporte, regasificación y almacenamiento subterráneo [...] generan incentivos a 
los promotores a construir estas instalaciones cuando la retribución es suficiente-
mente atractiva incluso aunque no sean necesarias por errores de la planificación 
y, de otro lado, se trasladan a la Administración y por ende al consumidor final los 
riesgos derivados de la incertidumbre en la evolución de la demanda de gas y por 
tanto de los ingresos».

La CNE també va criticar durant aquesta època que entressin instal·lacions en 
funcionament que no eren necessàries i que provocarien augments significatius de les 
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tarifes, en velades al·lusions al magatzem Castor, sobre el que ja havia mostrat en di-
ferents comunicacions la seva preocupació.

El grup ACS, de Florentino Pérez, actuava de comissionista del Castor i inflava 
el benefici industrial del 5% al 17%; tant és així, que la Comissió Nacional ho va 
advertir clarament a través d’informes com el de l’any 2012 on denunciava que no 
s’havien seguit en el Castor procediments concurrencials, que garantissin els prin-
cipis bàsics de publicitat i concurrència. Al BOE número 2, de 2 de gener de 2007 
(Anuncio de Precalificación para la realización de un contrato de ingeniería, sumi-
nistro y construcción (EPC), en la modalidad «llave en mano», para la construcción 
y puesta en operación comercial de un almacenamiento subterráneo de gas natural 
[...] ) ja determinava qui tenia les de guanyar «Habida cuenta de la necesidad obje-
tiva de reducir el número de candidatos hasta un nivel que garantice el equilibrio 
entre el procedimiento de licitación y los medios necesarios para llevarlo a cabo, 
no se garantiza que todos los solicitantes que reúnan las condiciones mínimas esta-
blecidas a continuación y cumplan con los criterios de selección establecidos por la 
entidad contratante resulten seleccionados para presentar ofertas [...] »

S’observa en aquest punt que els càlculs que van servir per a les fases inicials 
suposaven només una inversió de 250 milions (2003) que teòricament havia de ser 
molt més barat que 14 esferes de gas liquat i una regasificadora: 1.650 milions. 
Malauradament, el cost final, doncs, va ser de l’ordre que el cost d’un projecte molt 
més fiable i conegut; sense que ningú ho impedís en cap moment.

Les obres públiques sovint presenten un decalatge entre el valor del pressupost 
inicial i el cost final, atès que es tracta d’infraestructures complexes on les incidèn-
cies no previstes gairebé són inevitables. Tanmateix, l’experiència consolidada en 
el sector admet un marge de sobrecost entre el 15 i el 30%, tot i que inclús les dife-
rents legislacions i reglaments per la contractació pública tenen topalls màxims molt 
inferiors per obligar a revisions acurades del projecte i limitar el descontrol econò-
mic de l’obra. Una repercussió final de més de 50% del cost del projecte original, 
com va ser aquest cas, comportaria almenys una revisió detallada del projecte i una 
nova adjudicació, i no una revisió constant de preus, partides i costos, com va ser. 
Tot plegat fa aflorar una presumpció legal d’estafa qualificada, en afectar a béns de 
titularitat pública. De fet, com comentarem, la factura indemnitzatòria pagada per 
l’Estat espanyol l’any 2014 va ser fins i tot superior, uns 1.350 milions en total, amb 
la sorpresa que el valor net de la inversió (criteri indemnitzatori previst en el RDL 
13/2014) va ser fixat per una auditoria privada encarregada per la pròpia empresa 
concessionària, valor econòmic que el Govern espanyol, presidit per Mariano Rajoy, 
ni tant sols va contrastar, i menys encara discutir o rebutjar. Ans al contrari, el va fer 
efectiu en el curt termini de 35 dies.

1.10. El finançament del projecte
Cal fer esment arribats en aquest punt a un reial decret que gairebé va passar 

inadvertit en aquell moment, malgrat la seva posterior transcendència econòmica. 
Es tracta del RD 1383/2011, de 7 d’octubre, que modificava un dels apartats del tí-
tol habilitant de la concessió, el RD 855/2008, en el sentit d’ampliar el marge de la 
inversió en el projecte Castor de 750 a 1.273 milions d’euros, és a dir, mig miler de 
milions més que el previst en la planificació del sector energètic. Aquesta ampliació 
del marge d’inversió per decret va tenir una doble conseqüència jurídica i econòmica 
a tenir en compte i és que va servir per la participació del Banc Europeu d’Inversi-
ons (BEI).

La construcció del projecte es va executar mitjançant un crèdit sindicat per 19 
entitats financeres, coordinat i estructurat per Banesto (filial del Banc de Santan-
der) al juliol de 2010 per 1.285 milions d’euros a pagar en 7 anys. Van participar 
també de l’operació el propi Banc de Santander, Bankia, Crédit Agricole i Société 
 Générale. El tipus d’interès es va fixar en Euribor més 300 punts bàsics.
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L’entitat financera comunitària (Banc Europeu d’Inversions), al 2013, amb l’ex-
ministra socialista Magdalena Álvarez com a vicepresidenta, va aprovar el primer 
«project bond» perquè ESCAL UGS refinancés la inversió a un interès del 5,76, 
participació que va ser clau per a la materialització d’un projecte que el Govern so-
cialista espanyol havia classificat anys abans amb la més alta prioritat com a «pro-
jecte d’interès europeu». Es va refinançar el crèdit sindicat mitjançant la Iniciativa 
de Bons de Projectes (Project Bond Iniciative), amb l’emissió d’eurobons adreçada 
a inversors institucionals per valor de 1.434 milions d’euros passant a un període de 
amortització de 21,5 anys. En aquesta operació un grup de set entitats financeres 
espanyoles i franceses (Bankia, Natixis, CaixaBank, Société Générale Corporate 
& Investment, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Santander Global 
Banking & Markets) liderades en aquest cas pel Banc Santander, es van encar-
regar d’estructurar el bo i comercialitzar-lo al mercat institucional. Els assegura-
dors adjunts van ser BNP Paribas, Santander Global Banking and Markets, Bankia, 
CaixaBank, Crédit Agricole, Natixis i Société Générale Corporate and Investment 
Banking. El coordinador adjunt de l’emissió era el Banc Popular.

El BEI va assumir el paper d’inversor principal i va adquirir 300 milions de 
l’emissió de bons del tram de deute subordinat, de major risc, augmentant així la 
qualificació creditícia dels bons (triple B per Standard&Poor’s i triple B+ per Fitch) i 
va habilitar una línia de liquiditat de 200 milions addicionals per garantir l’operació.

Per a l’emissió d’aquests bons els responsables d’ESCAL UGS i d’ACS van crear 
a l’efecte una societat mercantil Watercraft Capital SA amb domicili social a Lu-
xemburg amb l’única finalitat d’obtenir beneficis fiscals.

Com ha transcendit per l’impacte que va tenir posteriorment, el BEI va incloure 
en l’emissió dels eurobons una clàusula en el contracte segons la qual, si el magat-
zem de gas submarí no entrava en funcionament abans del 30 de novembre de 2014, 
se li havia de retornar l’import total de la inversió. Una operació blindada i extrema-
dament beneficiosa tant per a la concessionària com per als bonistes.

El finançament impulsat pel BEI poc coherent quan des de la UE ja es destacava 
la importància de la inversió en infraestructures per assolir els objectius de la UE en 
matèria de clima i energia definits en el marc «20-20-20» i la transició cap a una 
economia baixa en carboni per al 2050, quan és evident que el Projecte Castor por-
ta a la perpetuació d’un model energètic basat en combustibles fòssils que s’allunya 
fins i tot de la pròpia estratègia de la UE «20-20-20», ja que s’estan destinant gran 
part dels pressupostos a instal·lacions gasistes.

Per tant, es pot afirmar amb una base sòlida que es van executar la major part de 
les obres i instal·lacions sense que l’empresa concessionària privada arrisqués cap 
capital ni els seus accionistes fessin cap aportació. A més, la legislació espanyola 
d’hidrocarburs exigeix que la societat mercantil que vulgui ser designada adjudica-
tària de qualsevol infraestructura pública, es presenti a concurs amb una plica on 
ofereix en dipòsit un important percentatge del cost total de la inversió, garantia 
dinerària que no li serà retornada fins la finalització satisfactòria de l’execució del 
projecte. La prevenció de garantia econòmica és òbvia atès que aquest tipus d’obres 
sempre gaudeixen de subvencions, bonificacions i beneficis tributaris; en conse-
qüència, escau assegurar la finalització dins del termini previst i sense deficiències.

En aquest context i empès per les esmentades ajudes financeres, el desenvolupa-
ment de les obres tant en el sector marítim com terrestre va executar-se sense més 
incidències durant tot l’any 2012 i primer trimestre del 2013.

1.11. Les proves de posada en funcionament, episodi sísmic i aturada del projecte
El dia 8 d’abril es va produir un primer avís de moviments sísmics (3,5 graus a 

l’escala de Richter) detectat per l’equip de Sismografia de l’Observatori de l’Ebre. 
Malgrat que, aquest terratrèmol d’intensitat lleu-moderada va ser immediatament 
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comunicat al Ministeri d’Indústria i Energia, ningú va adoptar la més mínima pre-
caució.

Al contrari, la concessionària va decidir el següent 12 d’abril començar sense 
dilacions les proves d’injecció de gas «matalàs» en l’interior del magatzem Castor, 
tot i ser conscients que no disposava de cap estudi geològic favorable entorn de l’es-
mentat risc de moviments sísmics.

Pel que s’ha pogut corroborar en les compareixences, no només es va plantejar 
un model geomecànic incorrecte en els estudis per al projecte, sinó que també per 
a la injecció inicial del gas en la que, a principis de setembre de 2013 es va incre-
mentar sobtadament el cabal d’injecció que es va convertir en el desencadenant dels 
sismes i de l’aturada durant la fase de proves i quan només s’havia omplert poc més 
d’un 5% dels 1.900 milions de metres cúbics que el magatzem preveia teòricament.

A l’Observatori de l’Ebre (CSIC-Universitat Ramon Llull) se li va encomanar la 
monitorització sísmica a les proximitats del magatzem geològic de gas Castor din-
tre del programa de vigilància i control del propi projecte. Per dur a terme aquesta 
tasca, l’Observatori va dissenyar una xarxa de sensors sísmics amb la qual es realit-
za un seguiment continu de l’activitat sísmica a la zona d’interès amb anterioritat a 
l’activitat industrial. La xarxa de l’Observatori va detectar una major freqüència de 
sismes al voltant del magatzem Castor des del 5 de setembre de 2013 arribant a un 
miler de terratrèmols el 10 de setembre. L’anàlisi d’aquestes dades va fer plantejar 
de seguida que era un cas de sismicitat anticipada deguda a la injecció del gas. En 
les compareixences, des de l’Observatori, es va detallar com a partir del dia 5 de 
setembre, progressivament, fins al dia 10 augmentava el nombre de sismes registrats 
i sense cap comunicació prèvia amb ESCAL UGS. Sorprenentment, ells mateixos 
van haver de prendre la iniciativa de consultar-ho i confirmar que s’estava injectant 
gas a més pressió des de feia cinc dies, amb unes tasques previstes per ESCAL UGS 
des del 5 de setembre al 15, i no comunicades al mateix Observatori.

Per tot plegat, entre els dies 5 i 13 de setembre de 2013 es van produir milers de 
terratrèmols a la zona, de diferents intensitats, registrant oscil·lacions entre 2,3 i 4,2 
graus a l’escala Richter, incloses les rèpliques.

El Ministeri d’Indústria i Energia va reaccionar al cap d’uns dies, tot ordenant 
la «hibernació» del projecte i l’aturada temporal de tota activitat a la plataforma 
marina, llevat de les tasques de manteniment imprescindibles. Simultàniament, va 
encarregar un dictamen urgent a l’Institut Geològic i Miner Espanyol (IGME) amb 
l’objectiu que aclarís en el termini màxim de 30 dies les causes concretes dels múl-
tiples sismes. Sobta especialment l’encàrrec d’aquest dictamen a l’IGME, ja que 
aquest mateix Institut era el qui havia realitzat l’informe l’any 2008 on afirmava que 
el magatzem era apte per a la funció d’emmagatzematge i que no hi havia risc sís-
mic. Durant la Comissió d’Investigació, Juan José Duran, director del Departament 
de Recursos Geològics d’aquest Institut, no va comparèixer malgrat la petició dels 
integrants, així com tampoc no es va aportar cap document dels sol·licitats al propi 
IGME.

La suspensió temporal d’activitats va donar pas a una sèrie d’accions de signe 
oposat per part de tots els afectats.

D’una banda, el Ministeri d’Indústria al front del qual ja es trobava José Manuel 
Soria, va insistir que el moviment de les plaques tectòniques tenia un origen natu-
ral, si bé admetia que la injecció del gas matalàs en el magatzem subterrani podia 
haver actuat com a causa desencadenant. En qualsevol cas, la posició oficial del Go-
vern espanyol seguia essent que el projecte només estava temporalment paralitzat, 
que la intenció era reiniciar l’explotació en fase de proves tant bon punt els infor-
mes encarregats a l’IGME i altres experts fossin concloents en ordre a la seguretat, 
i que ja estava pendent de dictar-se sentència en el recurs interposat davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, on es demanava la declaració de 
lesivitat per a l’interès públic de la clàusula 14 del RD 855/2008 que garantia a la 
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concessionària el cobrament de la inversió neta efectuada, fos quin fos el motiu  
de l’extinció de la concessió.

De l’altra, tant la Fiscalia de Medi Ambient de la província de Tarragona com l’en-
titat cívica Ecologistes en Acció van presentar una denuncia judicial contra els mà-
xims responsables de l’empresa ESCAL UGS per presumpte delicte contra el medi 
ambient, amb petició de mesures cautelars urgents consistents en la prohibició de no-
ves injeccions de gas en el magatzem subterrani.

1.12. Hibernació del magatzem i indemnització a la concessionària
En aquest punt, resulta indiciària la voluntat de «blindar» l’enriquiment il·lícit 

d’ACS amb l’aprovació prèvia el 27 de desembre per part del ministre José Ma-
nuel Soria de 2012 de l’Ordre IET/2805/2012 per la que es modificava l’Ordre 
ITC/3995/2006, de 29 de desembre, per la que s’estableix la retribució dels magat-
zems subterranis de gas natural. Aquesta ordre va permetre l’ampliació de 5 a 25 
anys del període durant el qual les concessionàries podien renunciar a la concessió. 
Aquesta ampliació afectava a tots els magatzems de l’Estat, però va ser especial-
ment convenient a ESCAL UGS. Just en aquell moment la concessió feia 4 anys i 
vuit mesos que havia estat adjudicada, i per tant, sense aquesta arbitrària i extensa 
ampliació, la renúncia d’ESCAL UGS del juny de 2014 hauria estat impossible, per-
què hagués estat fora del termini permès.

En data 14 d’octubre de 2013 es va fer pública la sentència del Tribunal Suprem. La 
Sala va desestimar la petició de nul·litat de l’article 14 del Reial Decret impugnat, en 
considerar que la hipotètica lesivitat del contingut del paràgraf primer quedava resolta 
per la clàusula compensatòria prevista en l’incís final, és a dir, no apreciava contra-
dicció sinó complementarietat entre ambdues disposicions: «Lo anterior (recuperació 
de la inversió en cas de caducitat o extinció de la concessió) no será de aplicación en 
caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, en cuyo caso la 
compensación se limitará al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras 
responsabilidades de la empresa concesionaria.»

Malgrat l’ampli marge de maniobra que interpretava el Tribunal Suprem en rela-
ció a l’article 14 de la concessió i malgrat les informacions contingudes en la pròpia 
memòria relatives a l’informe de supervisió de la CNE o de les auditories, el minis-
tre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria va aprovar el RDL 13/2014, de 
3 d’octubre segons el qual s’accepta la renúncia de la concessió atorgada a l’empresa 
ESCAL UGS, anunciada el 25 de juny del 2014. Aquest RDL declara el magatzem 
Castor en situació legal d’hibernació (concepte jurídic indeterminat fins llavors in-
existent en la terminologia administrativa) i acorda compensar la inversió d’ESCAL 
UGS per un valor de 1.461.420.000 euros, import al qual cal descomptar la retribu-
ció provisional ja abonada de 111.691.360 euros, i per tant reconeixent un import a 
favor de ESCAL UGS d’1.350.729.000 euros.

Semblava incoherent que es pogués mantenir l’obligació de pagament automà-
tic i gairebé immediat (un mes de termini) d’una indemnització de 1.350 milions 
d’euros, i alhora preveure que en cas de dol o negligència contrastada de l’empresa 
concessionària aquella indemnització hauria de ser minorada o fins i tot íntegrament 
reintegrada igualment per l’Administració de l’Estat.

Aquí cal tenir en compte que la planta es trobava en període de proves, per tant 
no-operativa. L’operativitat de la planta era un dels requisits per fer efectiva la in-
demnització, tal i com indicava el RD de concessió 855/2008, cosa que va ser ig-
norada al acceptar la renúncia, i com estableix la Llei d’hidrocarburs de 1998 en el 
seu article 34 sobre els termes de l’extinció de la concessió. De fet mai va tenir una 
llicència definitiva per a la posada en marxa, només una autorització provisional, 
per tant no es podia considerar que la planta hagués estat en operativitat i en con-
seqüència no podia ser acceptada la renúncia ni assumir la indemnització. A més, 
tot i que en aquestes instal·lacions ni s’extreu, ni s’injecta gas natural per a l’emma-



BOPC 493
13 de desembre de 2019

3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació 65 

gatzematge es manté la utilitat pública i per tant la imputació dels costos i ingressos 
del sistema gasista.

Destacar que, la decisió per part del Govern de l’Estat de dur a terme aquest pro-
cediment mitjançant un reial decret llei, quan la concessió va ser atorgada per un 
reial decret, evidenciava possiblement la voluntat de l’administració espanyola d’evi-
tar que el seu contingut fos recorregut per la via del contenciós administratiu i es 
pugues bloquejar la indemnització via judicial. Emprant la formula jurídica del reial 
decret llei s’obligava a qui ho volgués recórrer a emprar la via del Tribunal Consti-
tucional, molt més lenta, complexa i restrictiva.

Tornant als riscos per als inversors, el mateix prospecte d’emissió de bons de la 
societat «Watercraft Capital SA» reconeixia diversos riscos per a la concessionària 
del projecte Castor i per als bonistes. Riscos que mai es van produir atès l’injusti-
ficat tracte de favor de les institucions. En primer lloc el prospecte recordava que 
la renúncia de la concessionària podia no ser acceptada pel Govern espanyol, per 
motius d’interès públic o fins i tot ser sotmesa a determinades condicions, com el 
requeriment de determinades tasques a la concessionària. En segon lloc, el prospec-
te també fa esment a que el dret a compensació si la concessió acabava, la quantitat 
podia variar segons les circumstàncies en que la concessió finalitzés, i que en cap 
cas es garantitzava que es poguessin cobrir la totalitat de les obligacions amb els 
bonistes.

Cap d’aquests escenaris de risc per a la concessionària i els bonistes contemplats 
com a plausibles en el prospecte va acabar materialitzat en les decisions preses pel 
ministre José Manuel Soria en el RD 13/2014. Al contrari, aquest decret va apressar 
el pagament ja que una de les condicions de l’emissió de bons a complir per part de 
la concessionària era el compliment d’una data límit per a l’inici de l’operació: el 30  
de novembre de 2014. En cas contrari la concessionària havia d’avançar el pagament de  
la totalitat dels trams de deute acordats.

És evident, doncs, que coneixedor d’aquesta circumstància el ministre, actuant 
d’esquenes a l’interès públic, va provocar que ACS cobrés la milionària quantitat 
fins i tot amb anterioritat a la data límit prevista en el prospecte dels bons.

Les urgències en el pagament es van dur a terme desatenent les comprovacions 
que la pròpia sentència del Tribunal Suprem de 14 d’octubre de 2013 recomanava, 
i fent cas omís de totes les veus autoritzades que reclamaven no es fes el pagament 
automàtic de la compensació a l’empresa concessionària fins que es gaudís dels in-
formes objectius necessaris per a determinar si estàvem o no davant d’un cas de 
«negligència greu o frau intencionat».

Malauradament, el deute i les pèrdues, doncs, han estat socialitzats, a càrrec 
d’ENAGAS es retornarien als bancs (al 4,27% d’interès) i es repercuteixen a la factu-
ra del gas dels usuaris durant 30 anys, per la qual cosa el deute total podria ascendir 
finalment a 4.700 milions d’euros.

El RDL 13/2014 imposava a Enagás Transporte, SAU, l’obligació de pagament 
a ESCAL UGS dels 1.350 milions, alhora que li atribuïa la titularitat d’un dret de 
cobrament per part del sistema gasista que havia de compensar el pagament de la 
indemnització. Traslladant el deute a ENAGAS, l’Estat s’estalviava haver d’incre-
mentar el seu deute públic, que en aquella època superava en molt els límits impo-
sats per Europa.

ENAGAS començaria a cobrar de la Comissió Nacional dels Mercats i la Com-
petència a partir de la primera liquidació del sistema gasista corresponent a la fac-
turació mensual per peatges d’accés i cànons meritats des de l’1 de gener de 2016 
durant 30 anys. En cadascun d’aquests 30 anys, ENAGAS seria remunerada per un 
import fix més una taxa de retribució financera.

Per dur a terme el finançament d’aquest import, el 4 d’octubre de 2014, ENAGAS 
va optar per un procés obert de subhasta on les entitats financeres interessades po-
dien adquirir aquests drets de cobrament contra el sistema gasista amb uns elevats 
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interessos del 4,27%. D’aquesta manera, ENAGAS va revendre els drets de cobra-
ment a les entitats adjudicatàries: Banc de Santander amb 688 milions, Caixabank 
amb 460 milions i Bankia amb 202 milions (un total de 1.350 milions).

Per altra banda, el decret deixava el magatzem en un indefinit i «innovador» 
estat d’hibernació, amb un manteniment anual necessari de l’ordre de 15 milions 
d’euros, facturats per ENAGAS, empresa encarregada pel RDL de l’administració i 
manteniment de les instal·lacions hivernades des de la paralització del projecte, com 
a gestor tècnic del sistema gasista espanyol i amb un 5% de participació estatal. En 
un nou despropòsit, la memòria del RDL 13/2014 justifica l’estat d’hibernació del 
magatzem així: «la actual coyuntura de la demanda de gas no requiere de la incor-
poración de dicha infraestructura al sistema gasista, al menos en un horizonte de 
medio plazo».

Anualment, el Ministeri ha anat aprovant les ordres per les que s’establien els 
costos provisionals de manteniment i operativitat derivades de les obligacions indi-
cades a l’article 3.2 del RDL 13/2014. Al 2014 es va pagar a ENAGAS a costa dels 
sistema gasista 1.592.873 €, i per a cadascun dels exercicis entre el 2015 i el 2018 es 
van pagar 15.718.229 € (un total de 64.465.789 €).

1.13. La sentència del Tribunal Constitucional del 2017
El Parlament de Catalunya, a instàncies del Grup Parlamentari d’ERC, va apro-

var interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional 
contra el RDL 13/2014. Recurs que també va ser interposat pel Govern català i per 
més de 50 diputats del PSOE al Congrés. El 22 de desembre de 2017, com a resposta 
als recursos presentats, el TC va emetre sentència que declarava nuls i inconstitu-
cionals els articles 4 a 6, així com l’article 2.2, la disposició addicional primera i la 
disposició transitòria primera del RDL 13/2014.

Malgrat que amb la sentència s’anul·lava la indemnització per considerar que no 
es van donar les raons d’audiència adduïdes per aprovar aquesta mesura, ni aquest 
reial decret llei excepcional, no es va frenar la publicació al BOE dels cànons i peat-
ges del magatzem de gas, tot carregant aquests sobrecostos damunt dels consumi-
dors, fins les sentències posteriors del Tribunal Suprem del novembre de 2018.

Posteriorment, i davant d’aquest fet, al maig del 2018, el Parlament català va pre-
sentar un incident d’execució davant del TC perquè fes efectiva la sentència sobre el 
Castor, sol·licitant un requeriment al Govern espanyol perquè «compleixi i apliqui» 
les mesures de responsabilitat patrimonial en base a la nul·litat del RDL que va fi-
xar-ne la indemnització.

Els tres bancs adjudicataris dels drets de cobrament van començar a recuperar la 
inversió a l’abril del 2016, ingressant 6,7 milions mensuals, però aquests cobraments 
van ser interromputs per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència al 31 
de gener del 2018 després de la sentència del Tribunal Constitucional. Per tant, ha-
vien cobrat abans de la sentència tan sols 141 milions.

El 6 d’abril de 2018, els tres bancs afectats van interposar una reclamació de res-
ponsabilitat patrimonial davant el Ministeri d’Indústria. El termini de resolució de 
la reclamació era de sis mesos, i al no haver-se resolt, el 21 de desembre de 2018, els 
tres bancs van interposar un recurs davant el Tribunal Suprem, sol·licitant el reco-
neixement del dret a la indemnització.

Arran de la sentència del Tribunal Constitucional, la patronal catalana CECOT 
va presentar recursos davant del Tribunal Suprem contra diverses de les mesures de 
l’Estat adreçades a carregar al sistema gasista els costos de manteniment del Castor 
i l’amortització de la indemnització.

El 7 de novembre de 2018, la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Suprem va estimar el recurs de CECOT contra l’Ordre IET/2445/2014 de 19 de 
desembre pel que s’establien el peatges i cànons associats a l’accés de tercers a 
les instal·lacions gasistes, obligant al Govern espanyol a tornar 18 milions d’eu-
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ros als consumidors de gas corresponents als cànons del 2014 i 2015. El 29 de no-
vembre de 2018, la mateixa Sala torna a fallar a favor de CECOT contra l’Ordre 
IET/2736/2015, de 17 de desembre, esperant-se iguals resolucions per a les ordres 
del 2017 i del 2018.

Com a conseqüències d’aquestes dues sentències del Suprem, el Ministeri de 
Transició Ecològica va decidir recular i finalment va deixar fora de l’ordre anual  
de peatges i canons del sistema gasista per al 2019 els drets de cobrament d’ENA-
GAS que ja havien estat paralitzats per la CNMC a primers del 2018.

Arran d’aquesta decisió, ENAGAS va presentar el passat 27 de desembre de 2018 
una reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Estat com a legislador en la 
que sol·licita la devolució dels costos per les seves tasques de manteniment i segure-
tat del magatzem subterrani de gas Castor, estimades en uns 65 milions des del 2014 
quan se li va encomanar les tasques de manteniment i seguretat de les instal·lacions.

La segona sentència del Suprem que falla a favor de CECOT, a més a més, obliga 
a retornar la primera quota anual de 80,6 milions de retorn del crèdit de 1.350 mi-
lions, així com l’import en concepte de costos de manteniment per part d’ESCAL 
UGS entre el 3 d’octubre i el 30 de novembre de 2014 per 4,5 milions.

El passat 5 de juliol de 2019, el ple del Consell de la CNMC en complement de 
les sentències va aprovar vàries resolucions exigint el reintegrament al sistema de 
liquidacions del sector del gas natural de 209.721.751 euros per part d’ESCAL UGS, 
34.553.812 euros per part d’ENAGAS, així com el corresponen al principal més in-
teressos que les tres entitats financeres havien percebut com a conseqüència de la 
cessió dels drets de cobrament fins a la data de la sentència del TC: 22.671.278 eu-
ros (BANKIA), 51.472.393,34 euros (CAIXABANK), 76.998.185 euros (Banc de 
Santander).

1.14. Decisió pendent sobre el desmantellament del Castor
Després de l’aturada del projecte, el RDL 13/2014 decreta al seu primer article 

que el Consell de Ministres podrà posar fi a la hibernació, prèvia valoració dels cor-
responents estudis tècnics. A tal fi, el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital 
va encarregar un informe a un equip de set professors del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) i de la Universitat de Harvard en les disciplines de geomecàni-
ca, sismologia i geologia estructural. Els treballs van començar a l’octubre del 2015 
però no van ser presentats pel Ministeri fins al 3 de maig de 2017. El dictamen post-
mortem liderat pels professors Ruben Juanes i John H. Shaw alertava que la posta en 
marxa del magatzem desestabilitzaria encara més la falla d’Amposta amb sismes de 
fins a 6,8 graus Richter. Corroborant, doncs, la relació entre la injecció de gas i els 
terratrèmols. Aquests estudis elaborats van situar un llindar de seguretat de pressió 
un 50% superior al calculat pel projecte per a ser considerat viable, dada que demos-
tra en sí mateixa la negligència dels titulars de la concessió i dels seus supervisors.

El Ministeri, a partir de les conclusions de l’informe, va decidir no tornar a posar 
en funcionament el projecte Castor, i va anunciar el mateix 3 de maig de 2017 que 
estudiaria què fer amb la infraestructura. Després de més de 2 anys des de l’anunci, 
i després de 6 anys des de l’aturada del projecte, no hi ha cap decisió presa mentre 
que, com hem vist, el cost de mantenir les instal·lacions en hibernació es troben ja 
sobre els 65 milions d’euros, alhora que desmantellar-les en costarien també desenes 
de milions. Després de la sentència del TC, tan els Governs de Rajoy com de Sán-
chez, estan aplicant la tàctica del silenci administratiu esperant a que es pronuncien 
els jutges mentre la factura va pujant i la litigiositat creuada entre els actors afectats, 
Banc de Santander, Caixabank, Bankia, CNMC, ENAGÁS, ESCAL UGS, ACS, 
usuaris del sistema gasista afectats i ministeri arriba ja a extrems insostenibles.

Mentre, ENAGAS ha deixat de cobrar per dur a terme el manteniment i la vi-
gilància de les instal·lacions, trobant-nos una situació preocupant davant la manca 
de recursos econòmics necessaris per dur a terme la correcta supervisió, operació i 
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control de les instal·lacions que garantissin la seguretat per a les persones i el medi 
ambient.

1.15. L’assumpció pendent de responsabilitats
Des de múltiples instàncies, a partir dels moviments sísmics del setembre i octu-

bre de 2013, s’activen molts mecanismes per exigir l’esclariment de les causes i de 
les responsabilitats sobre un projecte que costarà a l’erari públic milers de milions, 
que ha provocat centenars de terratrèmols, que està farcit de decisions i tràmits que 
es poden considerar irregulars, arbitràries, injustes i amb risc per la seguretat i la 
salut pública, prioritzant l’interès particular de les empreses participants i contràries 
a l’interès general.

En detallem algunes d’aquestes iniciatives encaminades a l’esclariment de les 
causes i responsabilitats per estricte ordre cronològic:

– Arran dels moviments sísmics, al mes de setembre de 2014 la Plataforma en 
Defensa de les Terres del Sénia va lliurar al Síndic de Greuges més de 500 queixes 
en les quals s’assenyala la importància d’exigir responsabilitats a les administra-
cions. Informes del Síndic de Greuges, ja des del novembre de 2014, reclamaven in-
demnització a les persones afectades, dictàmens independents a través de l’execució 
d’una auditoria tècnica, desmantellament del Castor, depuració de responsabilitats, 
entre d’altres, i sol·licitava a la Defensora del Poble Europeu que reclamés a la Co-
missió Europea la investigació d’ofici de l’actuació de l’Estat espanyol, en concret 
en el RD 13/2014 com un ajut d’estat prohibit pel Tractat fundacional de la Unió 
Europea.

– El Parlament de Catalunya, a instàncies del Grup Parlamentari d’ERC, va 
aprovar, primer sol·licitar el 12 de novembre de 2014 un dictamen previ al Consell 
de Garanties Estatutàries, i després, interposar un recurs d’inconstitucionalitat da-
vant el Tribunal Constitucional contra el RDL 13/2014. Recurs que també va ser in-
terposat pel Govern català i per més de 50 diputats del PSOE al Congrés, provocant 
la sentència del TC que declarava nuls i inconstitucionals alguns articles del RDL 
13/2014, i que ha estat clau per al desenvolupament del projecte.

– A 26 de gener de 2015 es van incoar diligències prèvies per part del Jutjat 
d’Instrucció número 4 de Vinaròs, a denúncia de la Fiscalia de Medi Ambient, con-
tra 18 persones físiques, tot i que més endavant es va ampliar a dues persones més, 
per presumpta prevaricació mediambiental i delictes contra el medi ambient en la 
tramitació de la concessió d’explotació del projecte Castor. Entre els investigats es 
troben càrrecs polítics i tècnics de l’administració de l’Estat, de l’IGME i vuit dels 
màxims directius d’ESCAL UGS. La causa va ser declarada complexa, ha estat sot-
mesa a diverses pròrrogues i ja han estat 4 els jutges que han passat per la causa. Des 
de diferents instàncies, s’ha reclamant mesures de reforç per completar i accelerar 
la investigació i la sentència.

– El 20 de març de 2015, el Ple del Parlament Europeu es pronuncià de forma 
crítica al paper del BEI i de la Comissió Europea en el projecte, els quals van haver 
de donar també explicacions en reiterades ocasions davant de la Comissió d’Afers 
Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu. El Parlament Europeu es pronuncia 
en els següents termes: «Lamenta el paper del BEI i de la comissió en el projecte 
Castor amb una avaluació de riscos que no va prendre en consideració el risc d’aug-
ment de l’activitat sísmica vinculada a la injecció de gas, tot i l’existència d’estudis 
que alertaven clarament dels perills potencials de l’operació. Insta a la comissió i 
al BEI a que prenguin mesures a fi d’evitar que els ciutadans espanyols tinguin que 
abonar, bé mitjançant un dèficit públic més elevat, bé mitjançant l’augment dels 
costos de l’energia, 1.300 milions d’euros en compensacions. Demana a la comis-
sió que segueixi les recomanacions del defensor del poble europeu i investigui si les 
decisions del Govern espanyol sobre Castor poden considerar-se ajudes d’estat.»
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– Al 2 de juliol del 2015, diverses entitats industrials i empresarials (CECOT, 
Consell Intertèxtil Espanyol, Centre Metal·lúrgic) van presentar una denúncia de ca-
ràcter administratiu davant la Comissió Europea (CE) per ajuts d’estat en contra del 
pagament dels 1.350 milions d’euros d’indemnització pel magatzem Castor per alte-
rar la competitivitat. Aquesta mesura era entesa pels denunciants com un avantatge 
per a una empresa privada en concret al rebre aquesta una indemnització malgrat 
que la construcció de la infraestructura va ser fallida. S’entén aquesta com una me-
sura selectiva al gaudir d’un entramat jurídic diferent a altres concessions similars, 
que limitava la possibilitat d’entrar altres operadors en el sector i que no estava justi-
ficada per l’interès general. Després d’una llarga investigació, el 13 de gener de 2017, 
la Comissió Europea concloïa de forma preliminar que no es donaven suficients ba-
ses o raons per continuar amb una investigació.

– El 28 de juny de 2017, 39 senadors de diferents grups polítics van demanar al 
Senat la creació d’una Comissió d’Investigació sobre el Castor. El Ple del Senat va 
rebutjar-ne la creació de la Comissió amb els vots contraris del PP. Altres intents de 
constituir una comissió d’investigació va ser també frustrats en diverses ocasions.

– El 6 de juny de 2018, a proposta dels grups parlamentaris d’ERC, Junts per Ca-
talunya, Catalunya en Comú i la CUP, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar 
la creació d’una comissió d’investigació que ha vingut treballant des de l’11 d’octu-
bre de 2018 fins a l’octubre del 2019.

– El 25 de setembre de 2018, a petició del grup parlamentari de Podemos es va 
aprovar per pràctica unanimitat la creació d’una comissió d’investigació sobre el 
Castor al Congrés de Diputats. Malauradament, no es va activar fins al 22 de febrer 
de 2019, deu dies abans de la dissolució de la Cambra parlamentària.

– La querella criminal, presentada davant l’Audiència Nacional el 27 de febrer 
de 2018 contra tots els ministres implicats i diferents representants de l’empresa 
promotora, va ser promoguda per la xarxa X-Net, l’Observatori del Deute i la Glo-
balització i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, i va ser el fruit de les conclu-
sions del judici popular celebrat el 17 de juny de 2017. La querella pels delictes de 
prevaricació, frau a l’administració pública i malversació de fons públics va ser de-
sestimada per l’Audiència Nacional, així com també va ser rebutjat el 30 de gener 
de 2019 el recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional per la vulneració del 
dret fonamental a la tutela judicial efectiva, fet que permetrà en el futur que la que-
rella es pugui traslladar a instàncies europees.

– Finalment recollirem amb cert detall per la seva rellevància l’informe del Sín-
dic de Greuges de març de 2018, «Projecte Castor: bases per a una auditoria». L’in-
forme ha estat participat pel Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya, pel Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i pel Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya i compta amb la seva conformitat i suport tècnic.

L’informe posa de manifest les deficiències del projecte Castor «en l’elabora-
ció dels models de flux, dels models geomecànics i de l’anàlisi sísmica«[...] «es pot 
concloure que hi ha prou indicis, en totes i cadascuna de les fases d’avaluació geo-
lògica sobre la qual es fonamenta el projecte, d’irregularitats, insuficiències, errors 
i contradiccions que s’haurien d’investigar en una auditoria tècnica». «L’auditoria 
tècnica hauria d’investigar tots els informes elaborats per a ESCAL UGS abans de 
la injecció de gas per estimar si amb les dades disponibles l’agost-setembre de 2013 
es podia haver previst el que finalment va ocórrer, si es podien haver pres mesures 
per evitar els terratrèmols i, si aquest fos el cas, per què no es van executar aquestes 
mesures.» «[...] per dilucidar si el Projecte Castor es podia considerar un projecte 
geològic tècnicament i econòmicament viable i robust o bé s’havia de qualificar com 
a especulació pseudocientífica.»

L’informe del Síndic conclou:
«De l’estudi dels informes a què s’ha tingut accés, se’n desprèn que hi ha prou 

indicis que els terratrèmols de setembre-octubre de 2013 originats als voltants de la 
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plataforma Castor són el resultat final de la seqüència de decisions empresarials i 
tècniques preses per ESCAL UGS:

– Iniciar un projecte altament especulatiu des del punt de vista geològic i basat 
en unes previsions de recuperació de petroli impossibles de materialitzar,

– Elaborar un model geològic del magatzem amb uns paràmetres extraordinaris 
sense una base objectiva comprovable,

– Estimar unes pressions de fractura de la roca segell superoptimistes quan les 
dades apuntaven a escenaris molt més conservadors, que han estat confirmats en 
injectar gas.»

I acaba amb una explicació tècnica coincident amb la majoria d’informes emesos al 
respecte: «La injecció de cabals excessius de gas per a un magatzem amb paràmetres 
molt més modestos del que va estimar ESCAL UGS van desembocar en el desenvolu-
pament de sobrepressions excessives. Aquestes sobrepressions van poder fracturar la 
roca segell i donar lloc a fuites de gas i petroli, que en entrar a la falla d’Amposta van 
causar-ne la desestabilització i el moviment. El moviment de la falla d’Amposta, al fi-
nal de la seqüència d’esdeveniments descrita, és el que desencadena la sèrie de terra-
trèmols els últims dies de setembre i primers d’octubre de 2013.»

2. Conclusions

Conclusió 1
Denunciem que per a dur a terme el projecte Castor va ser necessària la concer-

tació i la connivència dels principals responsables de les polítiques energètiques i 
d’infraestructures del Govern espanyol del període 2000-2014 que va facilitar cada 
un dels actes administratius per a que fos possible, prenent decisions que es poden 
considerar irregulars, arbitràries, injustes i amb risc per la seguretat i la salut públi-
ca, prioritzant l’interès particular de les empreses participants i contràries a l’interès 
general.

Conclusió 2
Constatem que, tal i com recull el Síndic de Greuges, l’afectació causada pel 

projecte Castor als ciutadans dels municipis veïns és inqüestionable, i no només des 
del punt de vista de la inseguretat i sensació de perill real derivada dels terratrèmols 
patits als mesos de setembre i octubre de 2013, amb sismes d’intensitat de fins a 4,2 
de l’escala Richter, i dels danys materials que ha comportat en alguns casos, sinó 
també dels anys d’angoixa i preocupació dels ciutadans de les Terres del Sénia en 
veure que s’estava tramitant un projecte sobre el qual hi havia la certesa, basada en 
informes tècnics, de risc sísmic.

Conclusió 3
Requerim al Govern de l’Estat que es donin resposta i s’atenguin als danys ma-

terials i morals dels veïns i institucions públiques afectades. També al Govern de 
la Generalitat que presti un servei d’assessorament i de suport als afectats perquè 
s’acompanyin les reclamacions que es troben en curs.

Conclusió 4
Constatem que del contingut de les compareixences dels experts en geologia i 

dels informes tècnics aportats, no hi ha cap dubte que els moviments sísmics ocor-
reguts durant el 2013 al Maestrat i a les Terres de l’Ebre van ser provocats per la 
injecció de gas al magatzem subterrani Castor.

Conclusió 5
Constatem que l’empresa concessionària ESCAL UGS i el conjunt de l’admi-

nistració de l’Estat van fer cas omís de tots els advertiments i antecedents de risc 
 sismològic induït a l’entorn de la falla tectònica Amposta.
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Conclusió 6
Instem al Govern de l’Estat espanyol a emprendre les mesures necessàries per 

tal de recuperar les indemnitzacions i costos que es van pagar indegudament a l’em-
presa promotora del projecte Castor, ESCAL UGS.

Conclusió 7
Considerem que l’administració de l’Estat i els respectius governs que han parti-

cipat en la tramitació del projecte Castor han vulnerat els principis del dret adminis-
tratiu d’objectivitat, publicitat, igualtat i concurrència. Les adjudicacions han estat 
fetes amb una concurrència efectiva extremadament restrictiva.

Conclusió 8
De la mateixa manera, considerem que també han estat expressament vulnerats 

per part de l’administració de l’Estat i els respectius governs els principis de parti-
cipació pública i de facilitar l’accés a la informació. Han estat sistemàtiques les li-
mitacions a la participació de les administracions catalanes, ajuntaments i al propi 
Govern de Catalunya, arribant-se a manipular els límits marítims, així com ha estat 
norma la manca d’acceptació de la participació dels moviments socials i ciutadans 
durant tota la tramitació.

Conclusió 9
Constatem que els costos previstos per al projecte (250 milions d’euros al 2003) 

es van incrementar exponencialment amb el temps, i l’administració de l’Estat no va 
aplicar mecanismes de control eficients, aplicant per altra banda mètodes retributius 
i sistemes d’auditoria de costos per a les instal·lacions de transport, regasificació i 
emmagatzematge subterrani que ni són eficients ni incentiven el control i l’optimit-
zació de costos.

Conclusió 10
Constatem que, tal i com afirmava la Comissió Nacional d’Energia (CNE), la 

manca de concurrència efectiva per al desenvolupament del projecte feia inviable 
valorar l’adequació econòmica del cost dels serveis subcontractats a ACS o a altres 
empreses del propi grup.

Conclusió 11
Denunciem que ESCAL UGS va preparar un concurs a mida perquè s’adjudiqués 

la construcció de la planta a ACS. La CNE destaca que no hi va haver un sistema 
transparent d’adjudicació, ni altres ofertes, i ho qualifica d’«autoadjudicació» sense 
preu fixat. ESCAL UGS va esdevenir un instrument dirigit i controlat per ACS i la 
seva xarxa empresarial i d’interessos econòmics.

Conclusió 12
Denunciem que va ser el mateix Govern de l’Estat qui mitjançant el RD 

1383/2011, de 7 d’octubre, que modificava un dels apartats del títol habilitant de la 
concessió, el RD 855/2008, va ampliar el marge de la inversió en el projecte Castor 
de 750 a 1.273 milions d’euros.

Conclusió 13
Reprovem la manca de rigor, de recursos tècnics, de transparència i de defensa 

de l’interès general de les autoritats dels ministeris competents en matèria d’indús-
tria, d’energia i de medi ambient de l’Estat espanyol en el decurs del desenvolupa-
ment del projecte Castor.

Conclusió 14
Constatem que els informes emesos amb caràcter previ per part de l’Institut 

Geo lògic i Miner (IGME) van ser incapaços de detectar les greus deficiències tèc-
niques dels estudis i projectes presentats per l’empresa promotora ESCAL UGS.
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Conclusió 15
Reprovem també la manca de capacitació tècnica i rigor, de responsabilitat so-

cial i ambiental de l’empresa concessionària ESCAL UGS.

Conclusió 16
Constatem que el paper del Banc Europeu d’Inversions ha estat clau per tal de 

poder finançar en projecte Castor, i que els seus mecanismes d’avaluació de riscos 
van resultar del tot incompetents. El BEI va aprovar el finançament d’un projecte 
tècnicament insostenible, impulsat per un empresa sense experiència en el sector, i 
que s’allunya dels objectius ambientals de la pròpia Unió Europea. La «Project Bond 
Iniciative» desenvolupada per la Comissió Europea i el BEI, que serví per finançar 
el projecte Castor, no entra a valorar les clàusules de les concessions, sent aquestes 
responsabilitat dels estats membres.

Conclusió 17
Denunciem que ESCAL UGS i ACS desenvolupen un projecte de gran risc tèc-

nic sense assumir pràcticament riscos de caràcter econòmic ni aportacions econò-
miques (contràriament al que determina la legislació espanyola d’hidrocarburs) com 
a conseqüència de la cobertura del BEI, mitjançant l’emissió dels «project bonds», 
en primera instància, i del RDL 13/2014, posteriorment, traslladant el deute i les 
pèrdues a ENAGAS i a la factura del gas dels usuaris durant 30 anys.

Conclusió 18
Reconeixem la tasca de defensa dels interessos públics i de la ciutadania per part 

de l’ajuntament d’Alcanar, de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del 
Sénia i dels promotors de la querella ciutadana «Cas Castor».

Conclusió 19
Mostrem el reconeixement i donem suport a l’Informe emès pel Síndic de Greu-

ges el març del 2018 i les seves conclusions, així com també creiem necessària la 
seva petició de dur a terme una auditoria tècnica que permeti esbrinar l’abast dels 
dèficits detectats en la construcció de les instal·lacions del magatzem de gas i recla-
mar-ne les possibles responsabilitats, determinant si ens trobem davant d’un cas de 
dol o negligència, o de mala fe - si l’empresa ja hagués estat conscient de la inviabi-
litat tècnica del projecte amb anterioritat als terratrèmols.

Conclusió 20
Reprovem la no assistència a la Comissió d’Investigació del Projecte Castor al 

Parlament de Catalunya d’alguns del màxims responsables de l’administració de 
l’Estat, durant el mandat dels quals es va desenvolupar el projecte Castor.

Conclusió 21
Considerem pertinent impulsar les modificacions legislatives que permetin la 

participació amb plenitud de drets de les administracions públiques en les tramita-
cions administratives quan l’impacte ambiental i social de l’actuació afecti al terri-
tori del qual n’és competent, tot i no estar ubicada en el seu territori d’actuació.

Conclusió 22
Requerim al Govern de Catalunya que procedeixi a reclamar al Govern espanyol 

que es deixi sense efectes la correcció d’errades del Reial decret 638/2007, de 18 de 
maig, de les capitanies marítimes i els districtes marítims, publicada al BOE del 5 
de març de 2008 pel Ministeri de Foment.

Una correcció d’errades que a efectes pràctics duia a terme un canvi competen-
cial sobre la plataforma marítima del projecte Castor entre la Generalitat valenciana 
i la catalana, alhora que restringia la capacitat de participació en la tramitació del 
projecte d’aquesta darrera.
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Conclusió 23
Considerem que cal dur a terme una revisió crítica dels mecanismes de planifica-

ció dels sectors de l’electricitat i del gas que van portar a realitzar durant la dècada 
del 2000 previsions molt allunyades de la realitat i dels objectius ambientals apro-
vats per les diferents instàncies internacionals. No té cap sentit continuar invertint 
en promoure el consum de combustibles fòssils quan les mesures de lluita contra el 
canvi climàtic ens obliguen a avançar decididament cap a les energies renovables.

Conclusió 24
Constatem que les polítiques impulsades per part dels diferents governs espa-

nyols d’impuls de grans infraestructures gasistes d’un elevat cost, que avui han que-
dat infrautilitzades, han convertit el sistema gasista espanyol en deficitari i car per al 
consumidor. De fet, el propi RD 13/2014 justifica l’estat d’hibernació del magatzem 
Castor en el fet que «l’actual conjuntura de la demanda de gas no requereix de la 
incorporació d’aquesta infraestructura al sistema gasista».

Conclusió 25
Considerem que la informació pública del 2 d’agost de 2007 de la concessió a 

ESCAL UGS per a «l’explotació d’un magatzem de gas natural submarí davant 
la costa de Castelló» per part de la Subdelegació del Govern a Castelló va vulne-
rar volgudament els drets de participació i de transparència propis per a un tràmit 
d’aquesta complexitat.

Conclusió 26
Reprovem que l’ordre, de 27 de desembre de 2012 aprovada pel Ministre José 

Manuel Soria que modificava els mecanismes de la retribució dels magatzems sub-
terranis de gas natural ampliant el període de renuncia a la concessió de cinc a vint-
i-cinc anys, fos aprovada ad-hoc perquè ESCAL UGS pogués optar a la renúncia i 
a la posterior indemnització.

Conclusió 27
Considerem que la Secretaria d’Estat del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi 

Ambient i Medi Rural i Marí va actuar de mala fe fragmentant la tramitació del ga-
soducte de connexió del sistema gasista amb la planta marítima del Castor amb la 
finalitat d’evitar l’avaluació d’impacte ambiental (23 de novembre de 2009), tramita-
ció que tan l’Audiència Nacional com el Tribunal Suprem van anul·lar.

Conclusió 28
Considerem altament preocupant que la llicència municipal d’obres de la planta 

terrestre fos atorgada per l’Ajuntament de Vinaròs només 5 dies després de la seva 
sol·licitud, un 28 de desembre de 2009. Llicència que fou declarada nul·la al gener 
del 2015 pel jutjat contenciós administratiu número 2 de Castelló, ja que els terrenys 
en la que es va construir la planta no eren urbanitzables.

Conclusió 29
Denunciem el cúmul de despropòsits que se’n deriven de l’aprovació i aplicació 

del RDL 13/2014, de 3 de octubre, pel que s’adopten mesures urgents en relació amb 
el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears.

La decisió per part del Govern de l’Estat de dur a terme aquest procediment 
mitjançant un reial decret llei, quan la concessió va ser atorgada per un reial decret, 
evidenciava possiblement la voluntat de l’administració espanyola d’evitar que el seu 
contingut fos recorregut per la via del contenciós administratiu i es pugues bloquejar 
la indemnització via judicial.

En primer lloc, el Govern de l’Estat va pagar abans de disposar dels informes ob-
jectius necessaris per a determinar si estàvem o no davant d’un cas de «negligència 
greu o frau intencionat».



BOPC 493
13 de desembre de 2019

3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació 74

En segon lloc, el càlcul del valor net de la inversió (criteri indemnitzatori previst 
en el RDL 13/2014) va ser fixat per una auditoria privada encarregada per la pròpia 
empresa concessionària, valor que el Govern no va contrastar suficientment.

En el moment de publicar-se al BOE l’ordre de pagament, no es complien cap 
dels dos requisits que el RD 855/2008, de 16 de maig, exigia. Quan l’empresa 
 ESCAL UGS presenta la renuncia, que probablement no hauria d’haver estat mai 
acceptada, les instal·lacions ni estaven operatives ni l’explotació comercial havia co-
mençat encara.

Per altre costat, el Govern de l’Estat, en el reial decret llei, fixa el termini de pa-
gament en funció dels interessos de l’empresa concessionària, evitant superar el 30 
de novembre de 2014, data fixada en les condicions de l’emissió dels bons. Urgència 
que, la sentència del Tribunal Constitucional de 22 de desembre de 2017, va consi-
derar com a injustificada.

Les urgències en el pagament es van dur a terme desatenent les comprovacions 
que la pròpia sentència del Tribunal Suprem de 14 d’octubre de 2013 recomanava, 
i fent cas omís de totes les veus autoritzades que reclamaven no es fes el pagament 
automàtic de la compensació a l’empresa concessionària fins que es gaudís dels in-
formes objectius necessaris per a determinar si estàvem o no davant d’un cas de 
«negligència greu o frau intencionat».

Conclusió 30
Denunciem l’extrema gravetat del fet que ni el Consell General del Poder Judi-

cial ni el Ministeri de Justícia hagin dotat a l’oficina judicial del Jutjat d’Instrucció 
número 4 de Vinaròs dels recursos humans i tècnics adients per a poder avançar de 
forma urgent i definitiva en la conclusió del procediment penal en curs. Un procedi-
ment que des de primers del 2015 investiga a 18 persones per presumpta prevarica-
ció mediambiental i delictes contra el medi ambient.

Conclusió 31
Considerem que el Govern espanyol ha de fer efectiu el desmantellament de les 

instal·lacions del Castor garantint la seguretat mediambiental i ciutadana així com 
també amb la màxima transparència en tots els tràmits per dur-lo a terme. El cost del 
desmantellament del Castor en cap cas s’ha de fer en diners públics, havent-se d’as-
sumir per part d’ESCAL UGS com a constructora i explotadora del magatzem de  
gas i responsable principal d’aquest projecte fallit.

Conclusió 32
Denunciem la manca de recursos econòmics per dur a terme la correcta super-

visió, operació i control de les instal·lacions hivernades que garantissin la segure-
tat per a les persones i el medi ambient, des de que la CNMC va deixar de pagar a 
 ENAGAS per aquestes tasques.

Conclusió 33
Considerem la necessitat de desenvolupar un seguiment de les conclusions 

d’aquesta Comissió d’Investigació, tan a nivell del Govern de Catalunya, com a ni-
vell parlamentari, pel mateix Síndic de Greuges, o per altres administracions locals 
afectades directament pel futur del projecte.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 47254)

Conclusions de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor del 
Grup Parlamentari de Jxcat

1. Introducció
La creació de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor va ser sol·li-

citada per diferents grups parlamentaris i aprovada per tots per tal de posar llum a 
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diferents qüestions que planen sobre aquesta infraestructura de gas que hi ha instal-
lada a terra i a mar a uns 20 kilòmetres de la costa de Vinaròs i que va reconvertir 
un antic jaciment petrolífer en un magatzem de gas. Convé aclarir si hi ha hagut 
males pràctiques al voltant de Castor i la implicació de diferents agents públics i 
privats. Retre comptes amb els diferents grups parlamentaris i intentar esbrinar per 
què aquest projecte va fracassar tan prematurament era un objectiu i és per això que 
des del grup parlamentari de Junts per Catalunya, interessat en mantenir la màxima 
transparència en el sistema, i alhora preocupat perquè les possibles males pràctiques 
embruten, vam donar suport a la iniciativa des del primer moment.

El setembre i octubre de 2013, coincidint amb la primera gran injecció de gas, es 
van produir centenars de terratrèmols el més gran dels quals fou de magnitud 4.3 de 
l’escala de Richter. Aquests fets van produir molta alarma social en la població que 
patí aquests terratrèmols, donada la manca total d’informació que es tenia sobre les 
activitats en les plantes marítima i terrestre d’aquesta instal·lació.

La problemàtica dels magatzems tipus Castor és molt complexa però no per això 
poc coneguda. Des dels anys seixanta la injecció de fluids i gasos ha provocat ter-
ratrèmols en diverses instal·lacions terrestres i marines de tot el món. La sismicitat 
induïda no és un problema nou que apareix al magatzem Castor, sinó que són molts 
els casos coneguts anteriorment. A més, tampoc la magnitud dels terratrèmols que 
es produïren al setembre de 2013 és excepcional. En d’altres casos foren semblants 
o fins i tot es superà arribant a valors de magnitud de més de 5. En conseqüència, no 
es pot considerar com un fet excepcional i sorprenent.

Un resum cronològic de les dates principals podria ser el següent: el 1996 es 
dona una llicència a l’empresa Eurogas per determinar mitjançant unes prospec-
cions si un antic camp petrolífer podria ser idoni com a magatzem de gas. Poste-
riorment, l’empresa ACS es fa càrrec d’un 67% de les accions i crea Escal UGS per 
fer-se càrrec del projecte. Aquesta empresa va demanar amb data 31 de gener de 
2006 la concessió d’explotació del Castor i el 16 de maig de 2008 el govern estatal li 
atorgà la concessió. El 23 d’octubre de 2009 la Secretaria d’Estado para el Cambio 
Climático formula la declaració d’impacte ambiental i el 7 de juny de 2010 la Di-
rección General de Política Energética y Minas atorgà l’autorització administrativa i 
reconeixement de la titularitat pública de les instal·lacions i serveis necessaris per al 
desenvolupament del projecte. El 5 de juliol de 2012 la Subdelegación del Gobierno 
a Castelló va emetre l’acta de posada en servei provisional i va habilitar la injecció 
de gas al Castor. La injecció de gas va començar el 14 de juny de 2013.

Per tal de dur a terme el projecte, Escal es va finançar amb un crèdit amb la 
participació de dinou entitats financeres, però, finalment, el 2013, és un projecte 
de bons de la Unió Europea qui ho finança amb el suport del European Investment 
Bank, emesa per Watercraft amb la participació de vint-i-nou inversors i essent el 
Banc Santander el coordinador de l’operació. El fet potser més destacable és que als 
inversors se’ls garanteix el cobrament de les seves inversions amb un interès d’uns 
cent punts bàsics sobre el cost del deute sobirà en aquell moment. En conseqüència, 
ni la concessionària ni els inversors assumien cap risc atès que tenien les seves in-
versions assegurades.

Després dels terratrèmols, el 18 de juliol de 2014, l’empresa Escal UGS va pre-
sentar un escrit al Ministerio de Industria, Energia y Turismo en el qual es comu-
nicava la seva decisió d’exercir el dret de renúncia de la concessió. El 4 d’octubre 
de 2014 el govern espanyol aprova el Real Decret Ley 13/2014 en el qual s’aprova la 
petició de renúncia presentada per Escal UGS, s’hiverna la instal·lació i es paga de 
forma immediata a Escal UGS els 1350.729 milions d’euros d’indemnització amb un 
crèdit sindicat pel Banco Santander, CaixaBank i Bankia a un interès del 4.3% a 30 
anys. Estava previst que el cobrament del crèdit es realitzés mitjançant un recàrrec a 
les factures del gas. A finals de 2017 el Tribunal Constitucional va suspendre aquest 
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mecanisme de pagament i la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
va decidir que s’aturessin els pagaments.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar el 7 d’octubre de 2014 pro-
moure totes aquelles accions jurídiques per a defensar els interessos dels ciutadans 
de Catalunya. La data més rellevant en aquest sentit és la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Real Decreto Ley 13/204 que va tenir una resolució 
favorable el 22 de desembre de 2017. Aquesta resolució va comportar que al mes 
de gener de 2018 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tal com 
ja hem esmentat, cancel·lés els pagaments destinats al cobrament de la indemnitza-
ció. A més, de les diverses impugnacions realitzades tres d’elles, les de 2015, 2016 i 
2017, ja han estat favorables i han suposat un estalvi de 215 milions d’euros per als 
usuaris del gas.

La síntesi d’aquest projecte és que ha estat un fracàs polític, empresarial, econò-
mic i social, que ha comportat uns costos de 1350.729 milions d’euros, riscos medi 
ambientals i inseguretat a les persones.

Hi ha indicis molt clars que es prengueren decisions equivocades basades en da-
des incompletes i contradictòries tal com quedarà reflectit en aquestes conclusions.

Les consideracions que es fan en els següents apartats deriven de les exposicions 
dels diferents compareixents i de diverses publicacions, especialment de l’informe 
realitzat per professors de l’MIT i Harvard l’abril de 2017 i l’informe del síndic de 
greuges de març de 2018.

2. Desenvolupament de les sessions
Constituïda el dia 11 d’octubre de 2019, la comissió Castor s’ha desenvolupat en 

un total de 14 sessions on han comparegut 40 persones proposades pels diferents 
grups parlamentaris.

Contràriament a la voluntat dels grups, i després de dos intents amb la convo-
catòria de dues sessions, no van comparèixer finalment José Manuel Soria López, 
 exministre d’Indústria, Energia i Turisme; Teresa Ribera Rodríguez, ministra de 
Transició Energètica i Medi Ambient i ex-secretària d’estat de Canvi Climàtic, i 
Juan José Durán, director del Departament de Recursos Geològics de l’Institut Geo-
lògic Miner d’Espanya. Les incompareixences de Soria i Ribera, exministres, posen 
de relleu la irresponsabilitat dels alts càrrecs de l’estat a l’hora de donar explicacions 
sobre aquest projecte gasista. Tal com han esdevingut les sessions i després d’escol-
tar testimonis i experts, es pot apuntar la connivència i la complicitat dels governs 
del Partit Popular (PP) i del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) en aquest pro-
jecte fallit. L’administració havia de garantir que tot es fes correctament i el desen-
volupament de tot plegat ha demostrat que precisament l’administració, liderada per 
aquestes dues forces polítiques, no ho va fer. Ningú ha assumit responsabilitats, ni 
tan sols les d’acudir a comparèixer quan el Parlament de Catalunya ho sol·licita for-
malment i això és un indici clar d’opacitat i de no cooperació institucional.

Alguns dels compareixents hi ha assistit com a experts i altres com a testimonis i 
tots han aportat a la comissió dades que ens han permès conèixer detalls relacionats 
amb la temàtica. Així doncs, hem escoltat perfils tècnics, perfils polítics i perfils so-
cials que han posat de relleu diferents aspectes interessants sobre el projecte Castor, 
entre els quals hi ha hagut algunes veus interessants del territori de les Terres del 
Sénia que van patir (i pateixen) en primera instància les conseqüències d’aquest des-
propòsit. Vegem-ne la relació final, per ordre:

Josep Giner, doctor en geologia i professor de la Universitat de Barcelona / Jor-
di Marsal, investigador, periodista i autor del llibre Castor: la bombolla sísmica / 
Alfons Pérez, membre de l’Observatori del Deute en la Globalització i cofundador 
del grup Cas Castor / Rafel Ribó, síndic de greuges / Cristina Reverter, membre de 
la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia / Juan Evelio Monfort, 
membre de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia / Alfons 
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Montserrat, exalcalde d’Alcanar, en qualitat de testimoni / Joan Ferrando, president 
de l’Associació d’Afectats pel Projecte Castor / Antoni Abad, president de la Cecot 
/ Ramon Pérez, representant del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya / Joan Es-
cuer, expresident del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya / Mònica Guiteras, 
membre de l’Observatori del Deute de la Globalització, de l’Aliança contra la Po-
bresa Energètica, cofundadora del grup Cas Castor i experta en finança-ment i re-
lació amb el Banc Europeu d’Inversions / Maria Campuzano, membre de l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica / Asun Cirera, advocada / David Altadill, Observatori 
de l’Ebre / Estefania Blanch, Observatori de l’Ebre / Llorenç Planagumà, geòleg i 
coordinador del Centre de Sostenibilitat Territorial / Oriol Altisench, degà del Col-
legi d’Enginyers de Camins / Ricard Vizcarra, president del Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya / Aitana de la Varga, jurista i professora de dret administratiu a la Uni-
versitat Rovira i Virgili / Héctor Perea, geòleg i investigador del Consell  Superior 
d’Investigacions Científiques / Luís González de Vallejo, catedràtic d’enginyeria ge-
ològica de la Universidad Complu-tense de Madrid / José Maria Garcia, Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya / David Bondia, jurista, integrant de l’equip 
tècnic del Castor i professor de dret internacional públic a la Universitat de Barcelo-
na / Mariano Marzo, catedràtic d’estratigrafia de la Universitat de Barcelona / Ruben 
Juanes, enginyer i redactor de l’informe del MIT-Harvard sobre el projecte Castor / 
Ernest Urtasun, eurodiputat / Jordi Évole, periodista / Jordi Aurich, ex-director ge- 
neral de Protecció Civil / Josep Huguet, exconseller d’Innovació, Universitats i Em-
presa / Pere Palacín, director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat 
Minera / David Fernández, periodista i membre del jurat popular sobre el projecte 
Castor / Javier Balada, exregidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vinaròs (Baix 
Maestrat) / Domènec Fontanet, regidor de Foment de l’Activitat Econòmica, Turis-
me, Comerç i Consum de Vinaròs (Baix Maestrat) / Recaredo del Potro, president 
del Consell d’Administració d’Escal UGS / Florentino Pérez, president del Consell 
d’Administració d’Actividades de Construcción y Servicios (ACS) / Mariano Suñer, 
propietari de l’empresa Río Cenia i dels terrenys expropiats per a construir la plan-
ta de gas terrestre / Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank / Antonio 
Aretxabala, geòleg / José Montilla, exministre d’Indústria, Comerç i Turisme / José 
Antonio Álvarez, conseller delegat del Banco Santander

3. Idoneïtat de l’emplaçament i construcció del magatzem
En molts indrets del món s’han construït més de sis-cents magatzems subterranis 

similars al del Castor i els problemes ocasionats no han estat mai de l’amplitud del 
que hem analitzat en aquesta comissió. Creiem que la qüestió fonamental està en la 
idoneïtat concreta del magatzem de Castor, especialment en el seu emplaçament i 
en la necessitat de tenir una infraestructura d’aquest tipus, no pas en el fet de ser un 
magatzem subterrani.

En el context econòmic-energètic de la fi del segle xx es pot considerar que la 
construcció d’un magatzem subterrani de gas natural era una iniciativa raonable i 
justificada tal com demostren els més de 600 magatzems existents a tot el món que 
ja hem esmentat. Als anys 90 del segle passat, quan es va sol·licitar el permís d’in-
vestigació del projecte Castor, les plantes de cogeneració tenien un paper important 
en el model energètic i d’aquí la necessitat de disposar d’un volum suficient de gas 
de reserva. Instal·lacions subterrànies com la Castor permeten tenir una més gran 
independència energètica i tenir un temps de resposta suficient davant de possibles 
agitacions polítiques que provoquessin que el flux de gas que prové dels països pro-
veïdors disminuís o, fins i tot, es parés.

Tanmateix, quan les injeccions de gas van tenir lloc aquestes raons ja no eren 
convincents. El principal motiu és que la Unió Europea ja havia decidit que les ener-
gies renovables a mig termini havien de compartir el mercat amb les fòssils i subs-
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tituir-les a llarg termini. Una altra raó és que el consum de gas no seguí les predic-
cions que es realitzaren i disminuí notablement.

Com ja s’ha comentat, l’emmagatzematge de gas en magatzems subterranis no 
és contraproduent en si mateix. La qüestió fonamental consisteix en si la localitza-
ció és l’adequada o no ho és tal com han confirmat diferents experts en les seves 
compareixences.

En conseqüència, no és encertat pensar que l’error fou l’ús del subsol per activi-
tats empresarials. Amb el coneixement científic adequat es pot determinar si, amb 
les eines, les infraestructures i el personal indicats el risc és assumible o no ho és. 
Moltes altres iniciatives com aquesta s’han realitzat a tot el planeta i no hi ha hagut 
conseqüències negatives.

Cal afegir que en aquest cas concret de l’emplaçament del Castor, diverses en-
titats catalanes de prestigi, com ara l’Observatori de l’Ebre i el Col·legi d’Ambien-
tòlegs de Catalunya per citar-ne només dues, ja van alertar de possibles problemes 
sísmics.

Els punts més rellevants que qüestionen l’emplaçament del magatzem Castor són 
els següents:

3.1 Aquest dipòsit està construït damunt la falla d’Amposta, una falla molt pro-
bablement activa segons l’opinió de diversos experts. Aquest fet el fa especialment 
diferent als altres magatzems similars.

3.2 Tots els indicis fan pensar que quan es va prendre la decisió de construir el 
magatzem Castor no es disposava de suficient informació, sobretot geològica.

3.3 L’any 1989 Shell va deixar d’explotar el pou petrolífer i l’any 1995, quan Eu-
rogas es fa càrrec del projecte Castor, s’avaluava que quedaven uns 35 milions de 
barrils en el camp d’Amposta. Posteriorment, l’any 2005 es comprovà que aquesta 
quantitat era fictícia i que en el millor dels casos en restava una setena part. Aquest 
fet era una alerta que el coneixement que es tenia del magatzem era molt escàs i en 
algun aspecte fins i tot erroni.

3.4 Respecte a la geometria del magatzem existeixen molts de dubtes que l’em-
presa en tingués un coneixement ja no exhaustiu sinó fins i tot correcte. El gas s’ha 
de moure en les cavitats entre les roques i, per tant, les dimensions d’aquestes ca-
vitats són essencials per a determinar diversos paràmetres de funcionament. Hi ha 
moltes evidències per a concloure que es cometeren errors significatius en la con-
cepció geomètrica del magatzem tal com afirmen els experts de l’MIT en el seu in-
forme.

4. Alteracions i anomalies administratives
4.1 L’any 2008 la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de 

Catalunya va fer diverses consideracions en relació a l’estudi d’impacte ambiental 
del projecte Castor que havia presentat el ministeri. Aquest mateix any les compe-
tències que Catalunya té en medi ambient no pogueren aplicar-se atès que el ma-
gatzem, mitjançant una correcció d’errors que modificà els límits marítims, passà 
d’estar de territori català a territori castellonenc.

4.2 Tot i que l’Observatori de l’Ebre i d’altres organitzacions van manifestar, tant 
en la fase del projecte com en la d’al·legacions, que hi havia risc de terratrèmols, les 
diferents instàncies de l’estat, ministeris competents i el Instituto Geológico y Mine-
ro de España, van donar el seu vistiplau favorable a les diverses fases del projec-
te i a la declaració ambiental atorgada per la Secretaria de Estado para el Cambio 
Climático de 2009, sense que es tingui constància que es tingués en compte el risc 
sísmic. Les primeres declaracions després dels primers terratrèmols per part dels 
responsables d’Escal UGS i d’altres institucions mostren que, efectivament, no es 
tenia en compte la possibilitat de la sismicitat induïda, en contrast –com ja hem co-
mentat– amb moltes referències bibliogràfiques.
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4.3 L’encàrrec que es va fer a l’MIT el 2014 es podia haver realitzat abans. Es po-
drien haver conegut tots els resultats d’aquest estudi amb anterioritat al 2013, abans 
de fer les injeccions de gas.

4.4 A instàncies de la denúncia presentada per la Plataforma de les Terres del 
Sènia al European Investment Bank, el mecanisme de reclamació intern del Banc 
Europeu d’Inversions fa constar que no es van avaluar l’historial d’estrès i el règim 
d’estrès futur durant la injecció i l’extracció de gas, ni es va considerar la sismicitat 
potencialment induïda com un factor de risc durant les avaluacions tècniques realit-
zades amb anterioritat als successos de 2013. És a dir, els terratrèmols.

4.5 El projecte es va dividir en subprojectes. Si no hagués estat així s’hagués ha-
gut de sotmetre a avaluació ambiental en la seva globalitat.

5. Mancances tècniques del projecte
Un model es pot entendre com una abstracció d’un fenomen o procés per tenir-ne 

una representació al més fidedigne possible, amb l’objectiu de controlar-lo i fer- 
ne prediccions. Per tal que la idealització del fenomen sigui al més adient possible 
cal que les hipòtesis que es facin es corresponguin al més versemblant possible amb 
la realitat. Són diverses les mancances que diferents experts han coincidit a enu-
merar en la definició del model geològic que serveix de base per al model dinàmic 
del projecte. Hi ha motius per pensar que les dades que va presentar Escal UGS no 
s’ajusten a la realitat i haurien d’haver estat calibrades. A més, aquest magatzem 
havia estat un pou petrolífer de la companyia Shell i, per tant, a priori es tenia mol-
ta informació disponible sobre la seva estructura geològica. La tècnica que es feu 
servir ha estat àmpliament utilitzada en molts d’altres magatzems d’arreu del món. 
Consegüentment, l’empresa tenia a la seva disposició l’experiència de molts altres 
casos com el seu. La següent és una relació de les principals mancances tècniques 
que tenia el projecte:

5.1 Segons diverses fonts, la fase d’injecció comença el juny de 2013 amb uns va-
lors propers als límits teòrics donats pel model, posant en qüestió que hi hagués una 
real fase d’experimentació. Si s’hagués disposat d’una xarxa sísmica submarina per 
enregistrar de forma precisa els micro-terratrèmols que es poguessin produir s’hau-
ria pogut injectar gas començant per valors molt més baixos i controlar quina era 
la resposta del terreny. Aquesta tecnologia existia al 2013, i no es va implementar.

5.2 Manca de coneixement geològic de la zona on s’ha construït el magatzem 
Castor tal com han assenyalat diferents experts durant els treballs de la comissió, 
en particular, els responsables del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Aquest fet és 
molt rellevant donat que el coneixement geològic és la base dels models implemen-
tats posteriorment.

5.3 No es va desplegar una xarxa sísmica al fons marí en contraposició a l’opinió 
de molts experts.

5.4 No es coneix quina fou la valoració que realitzà l’empresa sobre el risc geo-
lògic, però sí que es pot afirmar que, en el cas que en fes alguna, no fou l’adequada 
donades les conseqüències que patí el territori.

5.5 No es té constància que en el projecte es considerés la possibilitat de l’exis-
tència de falles que poguessin afectar el magatzem i en conseqüència de risc de ter-
ratrèmols la qual cosa conduí a la utilització d’un model geomecànic excessivament 
senzill.

5.6 El desacord entre les dades de l’empresa i les d’altres experts com del MIT o 
de l’IGME respecte a la determinació de la pressió de fractura de la roca són molt 
considerables. És de principal importància la determinació d’aquest valor atès que 
és el límit superior de la pressió operativa del gas.

5.7 Respecte la porositat, el desacord també és molt notori atès que en les dades 
on hi ha menys discordança aquesta representa un 66% del valor donat per l’empresa.

5.8 No consta que es fessin assajos in situ.
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6. Conclusions
6.1 Molt probablement, els terratrèmols foren la conseqüència d’una molt mala 

planificació empresarial, complementada amb irregularitats de tot tipus. En conse-
qüència, el tancament del Castor no és producte dels terratrèmols sinó de les deci-
sions mal preses, deficiències i possibles negligències tant en l’àmbit empresarial 
com en el polític.

6.2 No es produïren danys materials perceptibles però sí una gran alarma social 
producte en part de la no informació que es donà a la població. Consegüentment, sí 
que és possible considerar que hi hagueren danys morals, tal com han constatat la 
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia i APLACA (Associació d’Afectats per 
la Plataforma Castor) que han liderat la defensa dels interessos com a poble.

6.3 No hi ha dubtes, més enllà de la pròpia incertesa inherent a aquest tipus de 
fenòmens, que hi ha una relació directa causa-efecte entre les injeccions de gas i 
els terratrèmols que tingueren lloc a les terres del Sènia i de l’Ebre. Aquest nexe ha 
estat publicat en diverses publicacions científiques. Si l’empresa, tal com ha fet en 
diverses ocasions, no està d’acord amb aquesta tesi hauria de publicar els seus pro-
pis arguments.

6.4 El senyor Recaredo del Potro Gómez, president del consell d’administració 
d’Escal UGS, va afirmar el 17 de juny de 2019 en aquesta comissió d’investigació, i 
cito textualment de l’acta: «durante más de diez años Escal estudió, hizo todos los 
estudios, trabajos e investigaciones, por un monto de 40 miliones de euros, para 
asegurarse de que el proyecto se hacía con plenas garantías de viabilidad técnica y 
econòmica». Un cop descrites les deficiències tècniques d’aquest projecte, donades 
les conseqüències econòmiques del mateix i les paraules anteriorment exposades el 
grau de contradicció és molt gran i caldria un examen molt a fons i molt professional 
per tal de conèixer què va succeir.

6.5 Per la relació d’esdeveniments tant administratius com tècnics és plausible 
pensar que l’empresa coneixia el risc sísmic a què estava sotmès el projecte però no 
el va tenir en compte.

6.6 Tot indica que la recerca científica realitzada abans de les injeccions de gas 
no fou ni exhaustiva ni rigorosa, en particular, respecte la sismicitat induïda.

6.7 En un escenari com el d’un magatzem on no es pot tenir accés directe, els 
riscos no es poden descartar sense proves experimentals.

6.8 Atès que la incertesa és inherent a la predicció de terratrèmols és de la màxi-
ma importància avaluar el risc sísmic. No es té constància que es realitzés aquesta 
avaluació.

6.9 Hi ha dubtes que el cronometratge de les injeccions de gas fos l’apropiat.
6.10 Les empreses inversores no assumiren cap risc empresarial atès que tenien 

garantit el seu capital.
6.11 En el seu informe, els professors de l’MIT, fan una sèrie de recomanacions 

per si s’hagués de recomençar l’activitat del magatzem. Naturalment, es poden in-
terpretar com a actuacions també recomanables que s’haurien d’haver fet abans de 
les injeccions de finals d’estiu de 2013. En primer lloc, el desplegament d’una xarxa 
d’estacions sísmiques en el fons marí més proper a la plataforma, increment gradual 
de les injeccions de gas en diverses fases, amb una anàlisi específica de la sismici-
tat, pressió del jaciment i recalibració del model geomecànic després de cada fase. 
En segon lloc, la posada en marxa d’un protocol d’accions a prendre en el cas que es 
registri sismicitat o que la sismicitat s’incrementi durant la injecció. Totes aquestes 
mesures es pogueren prendre abans de les injeccions i no es feu.

6.12 Hi ha indicis molt convincents per pensar que es va actuar amb incompe-
tència i negligència.

6.13 Hi ha forts indicis que fan pensar en la possibilitat que hi hagué ocultació 
de dades i falsejament o manipulació en el procediment d’avaluació del projecte.
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6.14 Es constata desídia i indolència en els diversos governs del PSOE i del PP 
respecte al seguiment d’aquest projecte.

7. Recomanacions
7.1 Generals
7.1.1 Ampliar i aprofundir la recerca, i en particular la geològica a tot el terri-

tori, per tal de disminuir al màxim possible la probabilitat que successos similars 
al que ha tractat aquesta comissió d’investigació es puguin repetir. El futur pot fer 
necessaris altres usos del territori, en particular del subsol, que facin necessaris un 
coneixement molt més exhaustiu.

7.1.2 Ampliar i millorar l’avaluació de les polítiques públiques en tots els àmbits 
però especialment en temes medi ambientals.

7.1.3 Canviar les normatives presents de manera que incorporin el coneixement 
científic i tècnic actual.

7.1.4 Informar la població de forma transparent i exhaustiva en futures iniciatives 
que puguin comportar riscos materials i per les persones.

7.1.5 Determinar si l’administració de l’estat va estudiar si els informes de l’em-
presa eren verídics, o bé, simplement, es va limitar a fer un justificant de recepció 
d’aquests documents.

7.1.6 Instar el govern de l’estat a prendre totes aquelles iniciatives necessàries per 
tal que el pagament de la indemnització no recaigui ni en els usuaris del gas ni en 
el conjunt de tota la ciutadania.

7.1.7 Instar el govern de l’estat a establir les responsabilitats, si escau, de les ad-
ministracions públiques en la concessió i seguiment del projecte Castor.

7.1.8 Instar el Govern de l’estat a realitzar una auditoria tècnica per determinar 
les possibles responsabilitats de l’empresa Escal UGS en el fracàs del magatzem 
Castor.

7.1.9 Instar les administracions públiques a assumir les seves responsabilitats 
d’adequar les seves normatives als canvis socials i tècnics que es produeixen a la 
nostra societat.

7.1.10 Instar la Unió Europea a investigar la responsabilitat del Banc d’Inversions 
Europeu en el seguiment del projecte del magatzem Castor.

7.1.11 Instar la Unió Europea a re-avaluar el cas atès que en el moment en què 
es realitzà l’avaluació no s’havia fet pública la sentència del Tribunal Constitucional 
anul·lant diversos articles del Real Decreto Ley 13/2014.

7.2 Auditoria tècnica
Proposem la creació d’una auditoria tècnica reconeguda internacionalment i in-

dependent de qualsevol dels actors implicats en la construcció del magatzem Castor.
Aquesta auditoria hauria de tenir per finalitat la de passar dels molt forts indicis 

de tota mena d’irregularitats, mancances i contrasentits que s’han detectat a afirma-
cions que encara que no siguin categòriques, donat el caràcter del tema que s’estudia, 
sí que tinguin una incertesa prou reduïda com per ser acceptades molt majoritària-
ment.

Els seus components haurien de ser organitzacions o professionals de molt reco-
neguda vàlua en la construcció de plantes similars a la del Castor així com destacats 
científics i membres dels diversos col·legis professionals de Catalunya implicats en la 
qüestió: geòlegs, ambientòlegs, enginyers de camins, canals i ports i qualsevol altre 
que es consideri oportú.

Els objectius mínims d’aquesta auditoria, ampliables a tot allò que cregués con-
venient la comissió encarregada, haurien de ser els següents:

7.2.1 Realitzar una investigació molt més aprofundida que l’actual, tant superfi-
cialment com en profunditat, sobre l’estructura geològica de l’entorn del magatzem 
i comparar-la amb la que va utilitzar l’empresa. Aquesta recerca comportaria la re-

Fascicle tercer
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visió del model geològic que va emprar l’empresa Escal UGS per a realitzar el seu 
projecte de magatzem.

7.2.2 Determinar si l’empresa Escal UGS va dur a terme una anàlisi sísmica i, en 
cas afirmatiu, revisar-la.

7.2.3 Determinar si abans de les injeccions de gas de 2013 es coneixia que la fa-
lla d’Amposta molt probablement era activa.

7.2.4 Revisar i validar en la seva globalitat els models de flux i geomecànic uti-
litzats per l’empresa Escal UGS.

7.2.5 Validar totes les dades aportades per l’empresa Escal UGS amb les dels ex-
perts que les han posat en dubte.

7.2.6 Avaluar el risc sísmic a partir de les dades disponibles abans de les injec-
cions de gas. Reavaluar-lo amb les dades obtingudes a partir de l’auditoria tècnica.

7.2.7 Tenir accés a totes les dades, arxius i informes que va fer l’empresa Escal 
UGS abans de la injecció de gas.

7.2.8 Tenir accés a totes les dades, arxius i informes, així com informacions de 
qualsevol tipus internes de l’empresa, com per exemple telefòniques i correus elec-
trònics, que es van produir entre la plataforma terrestre i la plataforma marítima 
durant el període en què van estar en funcionament.

7.3 Desmantellament
Proposem el desmantellament del magatzem Castor per dos motius principals.
En primer lloc, i és la raó més rellevant, segons diversos experts però sobretot 

d’acord amb l’informe de l’MIT-Harvard existeixen riscos elevats si es reprenen les 
operacions. Com ja hem comentat, la gran majoria d’experts entenen que aquest es-
tudi és el més aprofundit i seriós que s’ha fet fins ara. Per una banda, aquest riscos 
provenen perquè tot indica que la falla d’Amposta s’ha desestabilitzat i, per tant, el 
sistema és més propens a fallar ara que no pas al 2013, i, per altra banda, perquè en 
aquest cas és molt difícil definir uns límits de funcionament segurs.

En segon lloc, per motius econòmics donat que els costos de mantenir la instal-
lació hivernada són molt elevats.

En resum, el govern de l’estat hauria de prendre la decisió de desmantellar les 
instal·lacions del projecte Castor atès que els riscos de recomençar l’activitat del ma-
gatzem no són assumibles ni econòmicament, ni ambientalment ni pels riscos per-
sonals que poden patir les poblacions costaneres properes al magatzem.

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 47255)

Conclusions
Oportunitat d’un magatzem de gas
Espanya és un país importador de la pràctica totalitat del gas natural que consu-

meix. El volum d’importació és a l’entorn del 97%-99% segons els jaciments opera-
tius en cada moment. Però en qualsevol cas resulta evident la forta dependència del 
mercat exterior.

Històricament el principal origen de les importacions de gas ha estat Algèria que 
en l’actualitat aporta més d’un 48% de les importacions. Però a principis de l’actual 
segle el volum d’importació va arribar a l’entorn del 60%. Aquestes importacions 
és realitzaven íntegrament en vaixells, fins a la construcció dels gasoductes, primer, 
Duran-Farell (Tarifa) i, després, Medgaz (Almeria) que a la actualitat aporten el 
58% de les importacions, no només per al consum propi, si no també com aportació 
a Europa.

La forta dependència del mercat exterior, i particularment d’una zona geopo-
líticament inestable, juntament amb la escassa capacitat de reserves pròpies per a 
fer front a eventualitats, va fer necessari garantir la disponibilitat d’uns mínims per 
no deixar desatesa la demanda en períodes d’escassetat, per aquest motius alguns 
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camps de gas ja esgotats han estat reconvertits en magatzems estratègics de gas, és 
el cas dels camps de Gaviota (País Basc), Serrablo (Aragó) i Poseidón (Andalucia) o 
més recent el de Yela (Castella-La Manxa).

És en aquest marc en el que des de 1996 s’atorguen permisos d’investigació sobre 
el jaciment d’Amposta, per tal determinar la viabilitat d’extreure part del petroli que 
hi queda, o bé donar-li un altre ús, entre ells el de magatzem de gas.

A la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 (setembre 
2002) i com a previsió d’expansió de les infraestructures gasistes apareix la possi-
bilitat de la viabilitat del projecte Castor com a magatzem si bé de forma molt in-
diciaria, atesa la manca de maduresa dels estudis sense que en aquell moment fora 
possible determinar les característiques dels emplaçaments marins ni terrestres, i és 
considera com a instal·lació per a estudi i investigació.

Al maig de 2005 el Govern de la Generalitat pren en consideració el Pla de 
l’Energia de Catalunya 2006-2015, en el que es considera «molt urgent i important» 
disposar a nivell peninsular d’emmagatzematges subterranis estratègics i de cober-
tura de pics de demanda per millorar la garantia i la seguretat del sistema gasístic i 
s’apunten com a instal·lacions que hauria de donar servei a la demanda catalana els 
projectes en estudi de Reus i Amposta.

El març de 2006 s’aprova una revisió de la Planificación de los Sectores de Elec-
tricidad y Gas 2005-2011 en la que ja s’expressen dades concretes del magatzem de 
gas Castor i de la seva utilitat per oferir major seguretat per a l’abastament i flexibi-
litat en l’operació del sistema gasista assignant-li el caràcter d’urgent.

A l’octubre de 2012, el Govern de la Generalitat aprova el Pla de l’energia i can-
vi climàtic 2012-2020 que ja el descriu el projecte Castor amb les seves caracterís-
tiques tècniques més rellevants, atès que, durant el període d’elaboració del Pla, la 
infraestructura es troba molt avançada per a preveure’n la entrada en servei de forma 
gairebé immediata.

Polèmica en la concessió
Particularment polèmica va ser el Reial Decret 855/2008 pel que es va atorgar 

la concessió d’explotació del magatzem, ja que en el seu art. 14 incloïa un paràgraf 
que preveia una compensació, encara que limitada al valor residuals de les instal·la-
cions, pel cas que es produís l’extinció de la concessió en cas de «dol o negligència» 
imputable al concessionari.

Doncs bé, una de les primeres decisions preses pel nou govern espanyol sorgit 
de les eleccions del 20 de novembre de 2011, va ser declarar aquell paràgraf lesiu 
per a l’interès públic (Ordre del Ministre d’Indústria, Energia i Turisme de 17 d’abril 
de 2012), i en va interposar un recurs contenciós administratiu davant el TS instant  
la seva nul·litat (10 de juliol de 2012).

La STS 4911/2013 de 14 d’octubre resol que el paràgraf qüestionat és ajustat a 
dret atès que les instal·lacions reverteixen a l’Estat, i que el mateix paràgraf estableix 
la reserva «sense perjudici d’altres responsabilitats de l’empresa concessionària.»

La compensació que més endavant s’acordarà abonar un cop resolta la conces-
sió, serà coherent amb l’estat de la instal·lació, que serà el d’hivernació, i per tant es 
realitzarà pel valor net de la inversió, sense perjudici de les responsabilitats que, en 
el futur, se li poguessin exigir a la concessionària.

L’activitat sísmica
La tecnologia de injecció de gas en magatzem naturals submarins consisteix en 

injectar el gas a una pressió més elevada que la natural existent al magatzem per 
desplaçar l’aigua i el petroli presents. Hi ha un segon condicionant i és que la pressió 
d’injecció no sigui tan gran com per superar la resistències de les roques que actuen 
com a segell del magatzem.

És aquest segon nivell de pressió el que resulta crític, atès que si es supera la re-
sistència de les roques es pot induir activitat sísmica. És a dir, la possible activitat 
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sísmica no esdevé per la normal injecció de gas, sinó per superar el nivell de pressió 
crítica que venç la resistència de la roca segell.

A l’octubre de 2005 se sotmet a exposició pública el primer projecte d’explotació 
del magatzem al que l’Observatori de l’Ebre hi presenta al·legacions en relació a la 
oportunitat de la realització d’un anàlisi de risc sísmic. Aquesta al·legació no va ser 
considerada, molt probablement degut a què, en establir el límit superior de la pres-
sió d’injecció per sota del límit de trencament de les roques segell, no es considerava 
que pogués induir activitat sísmica.

El juny de 2013 comencen les injeccions de gas, en primer lloc, el que actua de  
matalàs, durant tres fases: al juny, a l’agost i entre el 2 i el 16 de setembre. El 5  
de setembre es registra el primer sisme, aturant-se la injecció de gas el 16 de setem-
bre, però no va ser fins el 24 de setembre quan va tenir lloc el primer sisme percebut 
per la població. Els sismes es van anar reproduint fins al 4 d’octubre. En total, 15 
van ser el sismes que van poder ser percebuts per la població, 3 dels quals de mag-
nitud 4, i el més important de magnitud 4,2.

La Dirección General de Política Energética y Minas encomana sengles infor-
mes al Instituto Geológico y Minero de España i al Instituto Geográfico Nacional.

L’informe del Instituto Geográfico Nacional de 13 de desembre de 2013 apunta 
com a causa dels sismes la injecció de gas, apuntant a una falla no cartografiada com 
el origen dels sismes, un cop descartada la falla d’Amposta.

L’informe del Instituto Geológico y Minero de España, que no es coneixeria fins 
l’abril de 2014, també apunta a la injecció de gas com a causant dels sismes, però 
identifica una nova falla, que denomina Castor, com a origen dels sismes.

Un cop Enagas, assumeix la responsabilitat del projecte encomana un nou infor-
me a professors del Massachusetts Institute of Technology i de Harvard University, 
els quals reiteren la relació directa entre les injeccions de gas i els sismes, apuntant 
a ramificacions de la falla d’Amposta com a origen dels mateixos.

Resolució de la concessió
El juliol de 2014, un cop coneguts els informes del Instituto Geológico y Minero 

de España i del Instituto Geográfico Nacional, la concessionària, ESCAL UGS, S.L. 
renuncia a la concessió, la qual es materialitza amb el RDL 13/2014 de 3 d’octubre.

El 26 de setembre, la Dirección General de Política Energética y Minas va resol-
dre suspendre temporalment de tota activitat en el magatzem mentre s’elaboren els 
informes encomanats en relació a l’activitat sísmica detectada. Aquesta suspensió va 
ser prorrogada el 18 de juny de 2014.

El RDL 13/2014 contempla en primer lloc la hivernació de les instal·lacions, com 
a continuació de les suspensions anteriors, i es justifica per tal de disposar del temps 
suficient per a realitzar els estudis que foren necessaris i que permetés que en una 
determinat moment es pogués reemprendre l’activitat a la instal·lació o bé decidir-ne 
el seu desmantellament.

El RDL contempla també la extinció de la concessió amb les reserves oportunes 
per les responsabilitats «per vicis i defectes en la construcció o bé per accions o 
omissions de qualsevol tipus durant el període de vigència de la concessió» que es 
pogués exigir a la fins aquell moment, concessionària, assignant l’administració de 
les instal·lacions a ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.

Continua el RDL amb el reconeixement del valor net de la inversió que caldrà 
abonar a ESCAL UGS, S.L., coherent amb l’estat d’hivernació amb què queda la 
instal·lació, així com la repercussió sobre el sistema gasístic a través de drets de co-
brament a favor de ENAGAS, durant un període de 30 anys.

La controvèrsia d’aquest RDL comportarà la presentació de tres recursos d’in-
constitucionalitat presentats pel Parlament de Catalunya, pel Govern de la Genera-
litat de Catalunya i per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés, que es resoldria amb la sentència 152/2017 de 21 de desembre de 2017, 
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que estima parcialment els recursos i declara inconstitucionals els articles 4 a 6, i 
el 2.2 que són els que fan referència al reconeixement de inversions, els drets de co-
brament amb càrrec al sistema gasístic i al pagament de costos de manteniment i 
operativitat també amb càrrec al sistema gasístic. Cal tenir en compte que la sentèn-
cia en cap cas qüestiona la correcció o incorrecció dels preceptes anul·lats, si no que 
considera que no està justificada la via del Real Decret Llei per no quedar acreditada 
la existència d’una situació d’extraordinària i urgent necessitat.

Paral·lelament, la patronal CECOT va recórrer al Tribunal Suprem les Ordres 
IET/2445/2014, IET/2736/2015 que entre d’altres estableixen els peatges i cànons 
de manteniment de les instal·lacions del Castor per als exercicis 2015 i 2016, que va 
resoldre el 7 i el 29 de novembre de 2018 en les sentències 1598/2018 i 1693/2018 
anul·lant les disposicions que se sustentaven en els articles del RDL declarats in-
constitucionals.

Resten pendents de resoldre els recursos presentats a les ordres de 2017 i 2018.

Estat actual
En l’actualitat, el Govern d’Espanya té pendents decisions en relació al propi 

 magatzem ja que l’estat d’hivernació és transitori fins a poder determinar si el ma-
gatzem de gas pot ser operatiu, o bé s’ha de procedir al seu desmantellament. Però 
caldrà també prendre decisions en relació als pagaments atesa la situació actual en 
la que ENAGAS, com a beneficiari dels drets de cobrament es va finançar a través 
del Banc Santander S.A., Caixabank S.A., i Bankia per poder fer front al pagament a 
ESCAL USG, S.L. i tots ells han demandat a l’Estat per responsabilitat patrimonial.

Conclusions finals
L’article 59.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix la possibilitat de 

que el Parlament creï comissions d’investigació sobre qualsevol assumpte de relle-
vància pública que sigui d’interès de la Generalitat. Aquesta previsió estatutària es 
completada per l’article 67.1 del Reglament del Parlament de Catalunya que materia-
litza aquesta possibilitat sobre qualsevol assumpte d’interès públic que sigui compe-
tència de la Generalitat.

Així, aquest subgrup parlamentari entén que les conclusions de la Comissió d’In-
vestigació han d’anar adreçades en relació a competències de la Generalitat, i que 
en el desenvolupament d’aquest cas, la Generalitat no hi ha intervingut, i per tant no 
considerem oportú proposar conclusions sobre les actuacions d’altres administra-
cions, en aquest cas principalment del Govern d’España.

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 47257)

1. Antecedents
– 31 de gener del 2006: L’empresa ESCAL UGS sol·licita la concessió d’explota-

ció d’un emmagatzematge subterrani de gas natural denominat Castor.
– 16 de maig del 2008: s’atorga la concessió d’explotació de l’emmagatzematge 

subterrani d’hidrocarburs a l’empresa ESCAL UGS.
– 23 d’octubre del 2009: es dicta resolució de la Secretaria d’Estat del Canvi 

Climàtic per la qual es formula una declaració d’impacte ambiental per al projecte
– 7 de juny del 2010: es dicta resolució de la Direcció General de Política Ener-

gètica i Mines per la qual s’atorga autorització administrativa i reconeixement de la 
titularitat pública de les instal·lacions i serveis necessaris per el desenvolupament 
del projecte.

– 5 de juliol del 2012: finalitzats els treballs de construcció, la Dependència de 
l’Àrea d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern de Castelló emet l’acta de 
posada en servei provisional per al conjunt de l’emmagatzematge.
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– 31 d’octubre del 2012: ESCAL UGS sol·licita l’inici dels tràmits per a la inclu-
sió del magatzem en el règim retributiu del sistema gasístic.

– 14 de juny de 2013: inici de la injecció de gas matalàs, programada en diverses 
fases, i que, de forma gradual, havia de permetre la validació i posada en marxa de 
la instal·lació. La primera injecció es va allargar entre els dies 14 i 25 de juny del 
2013 i la segona entre el 19 i 23 d’agost del 2013. Aquestes primeres etapes van tenir 
lloc sense incidències.

– Setembre de 2013: Durant la tercera injecció, la xarxa sismogràfica del moni-
toratge del magatzem detecta una sèrie d’esdeveniments sísmics, amb una evolució 
caracteritzada per una primera fase amb un comportament sísmic induït, on el ces-
sament de la injecció va ser seguit, ràpidament, per un decreixement de l’activitat,  
i una segona fase de sismicitat disparada.

– 18 de juliol del 2014: ESCAL UGS presenta al Registre del Ministeri d’Indús-
tria, Energia i Turisme un escrit en el qual comunica la seva decisió d’exercir el dret 
a renúncia de la concessió.

– 4 d’octubre del 2014: es publica el Real Decreto Ley 13/2014, de 3 d’octubre, 
pel qual s’adopten mesures urgents amb relació al sistema gasista i la titularitat de 
centrals nuclears. En aquest Decret-llei s’establia la hivernació de la instal·lació, 
l’extinció de la concessió del Castor, l’assignació a l’Administració de les instal·laci-
ons, el reconeixement d’inversions i costos a ESCAL UGS, els drets de cobrament 
amb càrrega al sistema gasista i el pagament dels costos a ENEGAS TRANSPOR-
TE SAU.

– 30 de desembre del 2014: la Generalitat interposa el recurs d’inconstituciona-
litat contra el RDL 13/2014.

– Desembre del 2017: el Tribunal Constitucional redacta una sentència en la que 
declara inconstitucional el RDL 13/2014.

2. Context
«Malauradament, ara per ara, aquest projecte és l’emblema més representatiu 

de l’especulació pura i dura, dels negocis espuris entre l’Administració pública i el 
sector privat, més procliu a afavorir els interessos de les grans empreses de l’IBEX 
35 que a defensar els drets dels ciutadans» «Ha estat una instal·lació gasística de-
sastrosa, sobredimensionada, mal feta, mal concebuda i mal dissenyada, que ha 
tingut des del primer dia tota la maquinària de l’Estat al seu favor des del moment 
en que la van declarar com un projecte estratègic prioritari i urgent» « els números 
són clars: més de mil terratrèmols, 4.700 milions d’euros de forat de deute públic, 
un gasoducte terrestre anul·lat per Sentència judicial, una planta terrestre anul·lada 
per Sentència judicial, un escalèxtric de formigó que agullona en el nostre paisatge 
i que suposa una barrera artificial sense precedents, uns costos de manteniment de 
18 milions d’euros l’any, i milions i milions de diners llançats al fons del mar, més 
de tretze mil pàgines de sumari judicial per presumptes delictes de prevaricació am-
biental contra el medi ambient i els recursos naturals».

Cristina Reverter Cid, membre de la Plataforma Ciutadana en defensa de les Ter-
res del Sénia.

«El Castor són terratrèmols, són els negocis de les grans infraestructures, són els 
superpoders de persones amb noms i cognoms com en Florentino Pérez. També és la 
promoció d’un model energètic fòssil basat en el gas natural, també és el deute il·legítim 
concret en contra de les necessitats de les persones i de la població i també són esque-
mes de finançament on els actors financers tenen molta rellevància».

Alfons Pérez, membre de l’Observatori del Deute en la Globalització.

«Lo que els ciutadans dèiem i fèiem en espais reivindicatius no es va atendre. Així, va 
passar que els riscos van esdevenir catàstrofes».

Joan Ferrando, president de l’Associació d’Afectats pel Projecte Castor.
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3. Conclusions
Un cop escoltades totes les compareixences i analitzada la informació que se’ns 

ha facilitat, estarem les següents conclusions, en relació a diferents àmbits:

3.1. Responsabilitats de l’Administració
3.1.1. Administració de l’Estat
a. L’administració no supervisa el Projecte Castor i assumeix de forma acrítica 

tota les asseveracions i la documentació aportada per l’empresa.
b. El funcionari de l’IGME que va donar l’aprovació a l’informe d’Escal UGS és 

el mateix que dona l’aprovació al cas de Boliden, la bassa de llots que va contaminar 
el coto de Doñana. Va declarar com a investigat en tots dos casos, però l’organisme 
ni tan sols li va arribar obrir un expedient (ara està jubilat)

c. Álvaro Nadal, ex ministre d’Energia de l’anterior Govern del Partit Popular va 
manifestar en seu parlamentària « Era un proyecto demasiado grande, demasiado 
caro y que encima tenía un error de diseño tan grave que provocó todos los proble-
mas que provocó»

d. La Sindicatura de greuges de Catalunya va elaborar un informe extens el no-
vembre de l’any 2014 que denunciava les irregularitats al voltant del reial decret 
13/2014 i va proposar al Defensor del Pueblo d’Espanya que presentés un recurs 
d’inconstitucionalitat qui va considerar que no hi havia elements suficients com per 
haver de fer-ho, de la mateixa manera, la sindicatura, va recomanar-ho al Parlament 
de Catalunya que tampoc ho va fer i a tots els defensors autonòmics, i només va re-
bre resposta del defensor de Navarra, que va mostrar la seva coincidència amb les 
tesis de la sindicatura.

Sobre el procediment administratiu,
Prèvia
«Volia recordar els principis generals del dret administratiu, que és principal-

ment servir a l’interès general; també actuar amb objectivitat, publicitat, igualtat i 
concurrència, amb transparència; facilitar l’accés a la informació, la participació 
pública. I també anomenar els principis del dret ambiental, que també, doncs, s’han 
de tenir en compte sempre que es duen a terme procediments administratius i deci-
sions que tenen el seu efecte, com és el principi de precaució, el principi de preven-
ció, el principi de qui contamina paga, i el principi del desenvolupament sostenible, 
així com la pretensió de tenir una protecció elevada del medi ambient».

Sobre la justícia social i ambiental, Aitana de la Varga, jurista i professora de 
dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili.

e. Canvi sobtat de competència autonòmica: L’administració de l’estat sense cap 
justificació tècnica canvia els límits marítims mitjançant la correcció d’errors d’un 
Reial Decret. En concret, canvia un angle de 135 a 123, de tal manera que amb 
aquest canvi l’àrea de la concessió i la plataforma marítima del Castor cau al País 
Valencià i no al Principat de Catalunya.

f. EL procediment administratiu contravé la llei 27/2006 que es basa en tres pi-
lars fonamentals: l’accés a la informació ambiental, la participació pública i l’accés 
a la justícia, així com el protocol de Kyoto que ja era vigent en el moment en el que 
es va aprovar el pla del 2002-2011, en el que el castor es va categoritzar com una 
infraestructura estratègica.

g. El tràmit d’informació pública de la sol·licitud de concessió de l’explotació i la 
llista de propietaris afectats es fa pública al BOE un 3 d’agost del 2007.

h. Malgrat el Reial Decret 855/2008 és impugnat, el Tribunal Suprem ho denega 
per manca de legitimació.

i. Es fa un sol tràmit d’informació pública per tots els procediments que hi ha - 
per la utilització administrativa i el reconeixement de la utilitat pública dels projec-
tes d’instal·lacions de l’emmagatzematge subterrani del gas natural Castor i les seves 
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instal·lacions auxiliars a la província de Castelló; també el seu estudi d’impacte am-
biental; també de la concessió de domini públic maritimoterrestre per les instal·la-
cions marines, i l’autorització ambiental integrada de la planta d’operacions en terra 
de l’emmagatzematge subterrani de gas natural - Per tot plegat, es donen vint dies 
per fer al·legacions, termini absolutament insuficient per analitzar la documentació 
amb la calma i l’oportunitat deguda, garantint la participació real i efectiva.

j. Gasoducte: l’empresa va partir el gasoducte i no el va tractar com una unitat, 
sinó que el va trossejar. Aquest trossejament va donar com a resultat que les reso-
lucions corresponents consideressin que no s’havia de sotmetre a l’estudi d’impacte 
ambiental i a la corresponent declaració d’impacte ambiental. Hi ha una Sentència 
del Tribunal Suprem ferma, de l’any 2015 que diu que el gasoducte és il·legal per-
què s’hauria d’haver sotmès a avaluació d’impacte ambiental i no es va fer, malgrat 
i això el gasoducte segueix intacte i les veïnes afectades pels drets reals derivats de 
la infraestructura no han estat restituïdes.

k. Planta marítima: No es va estudiar el risc sísmic, malgrat els moviments so-
cials i la Generalitat van presentar al·legacions per requerir aquest estudi i van re-
calcar que era necessari fer aquest anàlisi. L’Administració pública va traslladar-ho 
a l’empresa ESCAL UGS i aquesta va fer cas omís, de fet, l’empresa ni tan sols jus-
tifica perquè no es realitza aquest estudi.

l. Plataforma terrestre: es va fer en sòl no urbanitzable (veure apartat de respon-
sabilitats de l’administració local)

m. l’empresa estava qualificada amb un risc alt a l’informe financer que acom-
panyava l’expedient administratiu: no havia realitzat mai cap activitat d’emma-
gatzematge de gas en un magatzem d’hidrocarburs. Tampoc havia exercit aquesta 
 activitat a través de cap altra empresa filial o externa. No tenia cap soci amb una 
participació superior al 25 per cent del capital social que hagués exercit l’activitat 
d’emmagatzematge. No disposava de maquinària, material ni equips tècnics, propis 
o cedits, per explorar un magatzem d’aquesta envergadura. De fet, l’any 2005 no-
més tenia un treballador; l’any 2006 en tenia dos, i l’any 2007, quan tot això es va 
dimensionar, en tenia sis.

n. ACS, la societat accionista majoritària d’aquest conjunt d’empreses, ha anat 
autoadjudicant-se contractes d’obres a les seves pròpies empreses, aquesta pràctica 
ha provocat un augment injustificat del marge de benefici industrial, que en molts 
casos ha anat del 5% al 17%. En un informe de la Secretaria d’Estat d’Energia, de 
l’any 2012, es posa de manifest que: « Resulta evidente que la figura del contratista 
y contratante coinciden: ACS. Esto es una fuente de conflicto de intereses, puesto 
que la mayoría del consejo de Escal està vinculado con el grupo ACS (Cobra.)» en 
aquest mateix informe la Secretaria d’Estat posa de manifest que «No hubo un sis-
tema transparente de adjudicación ni otras ofertas. Fue autoadjudicado sin precio» 
referint-se a la planta terrestre d’operacions.

També en un informe de l’Advocacia de l’Estat queda justificat que ACS s’havia 
autoadjudicat un import de 180 milions d’euros per a la planta terrestre d’operacions 
de manera directa «se consideran insuficientes las justificaciones aportadas por el 
promotor para justificar la imposibilidad de realizar un concurso por estos servicios, 
y destacando la pertenencia al grupo ACS de la empresa Cobra, en lo que constituía 
patente supuesto de autocontratación»

o. Sobrecostos: l’obra estava pressupostada inicialment en 250 milions (estima-
cions de la canadenca Eurogas a principis dels anys 2000) i ha acabat costant uns 
3.300 milions.

p. Sota els mandats de Joan Clos i Miguel Sebastián, el cost del projecte del maig 
del 2007 al març del 2010, amb l’entrada i amb el canvi d’accionariat del 5 al 66 per 
cent d’ACS, augmenta en un 42 per cent.
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q. A l’expedient administratiu no consta cap pla d’emergències. No hi ha cap pla 
de desmantellament de les instal·lacions i tampoc hi ha pla de contenció de vessa-
ment d’hidrocarburs.

r. Tal i com va denunciar la Comissió Nacional d’Energia (l’òrgan regulador) no 
va existir una concurrència efectiva perquè només hi havia prequalificada una em-
presa, que era ACS motiu pel qual no es podia avaluar la dotació econòmica de ca-
dascuna de les partides del projecte. Aquest mateix òrgan també va afirmar que el 
projecte no incentivava la reducció de costos sinó tot al contrari, cercava un major 
cost per aconseguir un major benefici, calculava concretament 203 milions d’euros 
de benefici en la construcció de la infraestructura, un 17,2 per cent de benefici in-
dustrial.

s. En aquest informe emès en 2012 per la Comisión Nacional de la Energía, de 
data 7 de març, sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat econòmico-finance-
ra del sistema gasístic, ja es denunciava clarament els abusos contractuals produïts 
durant el procediment d’adjudicació del Castor: «[…] sería aconsejable analizar la 
posibilidad de reconocer por norma los efectos que en la retribución reconocida de 
las infraestructuras podría tener la asignación mediante mecanismos no concurren-
ciales de determinadas partidas de inversión. En este sentido, se pone de manifies-
to los resultados que la supervisión de la CNE realizó y que ha mostrado partidas 
adjudicadas directamente en el AASS de Castor que pueden haber supuesto costes 
adicionales para el sistema.»

t. Al «Anuncio de Precalificación para la realización de un contrato de inge-
niería, suministro y construcción (EPC), en la modalidad «llave en mano», para la 
construcción y puesta en operación comercial de un almacenamiento subterráneo 
de gas natural [...] » (BOE núm. 2, de 2/01/2007) anunciava clarament quines serien 
les cartes per jugar: «[...] no se garantiza que todos los solicitantes que reúnan las 
condiciones mínimas establecidas a continuación y cumplan con los criterios de se-
lección establecidos por la entidad contratante resulten seleccionados para presentar 
ofertas.»

u. Sense justificació, quatre anys i vuit mesos després de la concessió, l’Estat 
mitjançant una instrucció tècnica va fer una ampliació del termini de renúncia a la 
concessió de cinc a vint-i-cinc anys. La renúncia d’ESCAL UGS va ser acceptada 
–sense cap condició– un 18 de juliol de 2014, sis anys i poc després de la concessió. 
Això vol dir que si no s’hagués aprovat aquesta pròrroga, l’empresa no podria haver 
optat a la renúncia.

v. Teresa Ribera Rodríguez, L’actual Ministra per a la transició Ecològica, en el 
seu moment Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic va autoritzar mitjançant una re-
solució, l’any 2009, el trossejament del gasoducte, per evitar l’estudi d’impacte am-
biental.

w. La concessió vulnera l’article 34 de la llei del sector d’hidrocarburs de 
1998 que estableix clarament els requisits perquè una llicència pugui declarar-se 
 extingida, entre els quals hi ha «Por renuncia total o parcialmente del titular, una 
vez cumplidas las condiciones en que fueron otorgados.» Aquí no es van complir les 
condicions, que era la posada en marxa de l’activitat, donat que únicament disposava 
de la llicència d’activitat provisional i no definitiva.

x. Va aprovar el Reial Decret 13/2014 pel qual s’adoptaven mesures urgents amb 
relació al sistema gasista i a la titularitat de les nuclears, mitjançant el qual l’Estat:

a. va acceptar la renúncia d’ESCAL UGS i va atorgar la indemnització «per ur-
gència» de 1.350 milions d’euros en un temps rècord i sense cap responsabilitat per 
l’empresa. La Sentència del Tribunal Constitucional de data 21/12/2017 argumenta 
que no estava justificada ni la urgència del pagament, ni que es fes en un cop ni que 
es transferís a la factura del gas, no entra a qüestionar la indemnització ni d’altres 
elements importants com la responsabilitat de l’empresa. És de mínims que es re-
torni a la ciutadania allò que va pagar indegudament mitjançant la factura del gas.
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No podem deslligar aquest fet de l’afany del govern per complir amb els termi-
nis que havia establert el BEI. El prospecte dels bons - el catàleg del producte que 
es dona als inversors perquè hi inverteixin– deia que, si abans del 30 de novembre 
del 2014 no es posava en funcionament, s’havia de retornar el valor dels bons als 
bonistes, però també deia que el Govern Espanyol podia no acceptar la renúncia o 
imposar condicions de determinats treballs a la concessionària, per exemple el des-
mantellament i demanar la reversió de les instal·lacions. Tampoc ho podem deslli-
gar de les afectacions que podria suposar el pagament d’aquesta indemnització pels 
PGE en relació al compliment dels objectius d’estabilitat imposats per la UE.

Mentre l’Estat no dubta en sobreprotegir personatges com Florentino Pérez i pa-
gar a l’empresa una quantitat de 1350 milions d’euros en un termini de 30 dies per 
posteriorment, carregar-lo a la factura del gas, el deute acumulat per Endesa amb les 
famílies en una situació de pobresa energètica a Catalunya ascendeix a 30 milions 
d’euros i encara a dia d’avui no s’ha signat ni un sol conveni en base al que estableix 
la Llei 24/2015, d’emergència habitacional i contra la pobresa energètica. És més, 
Endesa ha amenaçat als ajuntaments amb tallar el subministrament a les persones 
que pateixen pobresa energètica.

b. Va posar la infraestructura en hibernació, igual que la planta de regasificació 
d’EL Musel, això permet mantenir-ne la «utilitat pública» i que el manteniment del 
Castor es segueixi pagant mitjançant el sistema gasista: amb un cost de 15,72 mi-
lions d’euros l’any. El preu del manteniment del Castor és el mateix preu que el man-
teniment d’un magatzem que està en funcionament com el Gaviota.

3.1.2. Responsabilitat de l’Administració Local
– La Sentència del jutjat contenciós administratiu número 2 de Castelló 229/2010 

va anul·lar l’acord de la Junta de Govern de Vinaròs de data 28 de desembre de l’any 
2009 amb caràcter urgent, que acordava concedir la llicència urbanística per a la 
planta terrestre d’operacions, per excés d’edificabilitat, per incompliment del plane-
jament urbanístic del propi ajuntament, per augment de les densitats màximes i per-
què, la planta terrestre està ubicada en terrenys rústics i no industrials.

– Cal tenir en compte la urgència amb la que es va concedir l’autorització, en tan 
sols 5 dies d’un 23 a un 28 de desembre.

3.1.3. Responsabilitat de l’Administració Autonòmica Catalana
– Josep Huguet, exconseller d’Innovació, Universitats i Empresa, va recórrer el 

territori explicant la necessitat estratègica del projecte i desprestigiant la ciutadania 
organitzada que de forma prèvia havia advertit de les conseqüències nefastes que 
provocaria el Projecte Castor.

– No ha presentat cap procediment penal contra l’Empresa per denunciar els fets 
que podrien ser constitutius de delictes ni es va presentar com a acusació popular 
en la querella presentada per diverses organitzacions i moviments socials i que pos-
teriorment va ser arxivada per la jutge Lamela, de l’Audiència Nacional, fet que de-
mostra que aquest tribunal és un tribunal opac i polític herència de les estructures 
del règim franquista.

Tenint en compte l’exposat, concloem que és necessari:
– Regular de forma expressa la prohibició de lucrar-se i fer negoci amb les ne-

cessitats bàsiques de la gent, és a dir, cal una llei que veti la possibilitat de fer negoci 
amb els béns i recursos necessaris pel desenvolupament d’una vida digna. Mentre 
això no sigui així els interessos de multinacionals i mercats financers sempre passa-
ran per davant dels drets i les necessitats de la majoria popular i treballadora.

– Garantir la participació de la ciutadania i que aquesta no només pugui ser es-
coltada sinó que participi de forma directa en la presa de decisions en els projectes 
que impulsa l’administració. Aquest és un dels aspectes més rellevants a destacar 
després de l’experiència del projecte castor.
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– Dur a terme totes les accions legals oportunes per denunciar la invalidesa i 
anul·lar la correcció d’errors del Reial Decret que canvia un angle de 135 a 123 mo-
dificant els límits marítims.

– Executar el desmantellament de la planta marítima, terrestre i el gasoducte 
amb totes les garanties per la població del territori.

3.2. Model de finançament, financiarització de l’economia
«El BEI va participar d’una emissió amb un contracte que era sorprenentment 

beneficiós tant per a la concessionària com per als bonistes» «quan es fa una inver-
sió, des del meu punt de vista, sempre hi ha riscos associats, això és el que justifica 
el pagament de tipus d’interès elevats, però, en aquest cas, les clàusules del contrac-
te establien que el cobrament era automàtic passés el que passés»

Ernest Urtasun, eurodiputat.

– El deute del projecte Castor en un principi es va fer mitjançant un crèdit sindi-
cat, una joint venture de dinou bancs que s’havia de retornar en set anys, posterior-
ment va ser refinançat amb un instrument financer del Banc Europeu d’inversions 
que havia d’ajudar a assolir els objectius 2020, objectius suposadament de sosteni-
bilitat financera. Aquest instrument financer són els PROJECT BONDS 2020. En 
aquest cas, el finançament s’havia de tornar en un termini de 21,5 anys.

– Amb aquest instrument financer s’acaben finançant dos megaprojectes: a) l’au-
topista Passante di Mestre i b) El Magatzem Castor. L’autopista Passante di Mes-
tre a Venècia va acabar amb una condemna i una Sentència de 4 anys de presó per 
l’ex-ministre d’infraestructures italià.

– Segons el PROJECT UNDERTAKING DEED, que és un contracte entre el 
BEI i ESCAL UGS, Escal es va comprometre a complir amb tots els estàndards i 
les dates de planificació i construcció i el Banc Europeu d’Inversions, a fer un se-
guiment exhaustiu del projecte perquè era una gran inversió, de fet en el document 
es parla fins i tot de generar una task force, una capacitat des del BEI per controlar 
en cas que hi hagi algun problema relacionat amb el projecte. Cap de les parts va 
complir amb les obligacions contingudes al contracte.

Concloem que cal obrir un canal d’investigació per aclarir aquesta situació i de-
manar les responsabilitats corresponents al BEI, que recordem és un banc públic 
europeu. Recordem que durant la signatura d’aquest contracte la vicepresidenta del 
BEI era Magdalena Álvarez.

Garanties per als inversors privats que facilita l’administració.
– L’Estat va afegir una clàusula contemplada a l’article 14 del Reial Decret 

855/2008, de 16 de maig en la que s’estipulava que es podria pagar una indemnitza-
ció a l’empresa en cas de dol o negligència. Aquesta clàusula elimina el risc pels cre-
ditors que s’asseguren el retorn de la inversió en qualsevol circumstància. El propi 
Joan Clos va reconèixer en declaracions públiques que aquesta clàusula havia estat 
fruit de la pressió dels bancs.

«la financiacion del proyecto requiere de una estructura para ser financiable. 
Y por lo tanto como se haga eso, pues, a veces se hace de una manera y otras veces 
de otra. Pero eso es lo que requiere para ser financiable, si no, no seria financiable» 
i referint-se a Standard & Poor’s y Fitch « Ellos son los que valoran que valoran 
que factores les hacen que sea Triple B. Yo en este caso, creo que el real decreto ley 
convalidado por las Cortes es el factor que hace que su caidad crediticia sea más 
elevada junto con el uso del proyecto»

Conseller delegat del Banco Santander, José Antonio Álvarez.
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«Jo vaig dir una vegada que aquesta clàusula no l’havia vist mai, és veritat. És veri-
tat que no l’havia vist mai. També van donar una explicació que, si no, segurament els 
bancs no haurien donat, el finançament en aquest cas al concessionari»

Exministre d’indústria comerç i turisme, José Montilla i Aguilera.

– El banc europeu que per l’emissió dels bons per valor de 1.434 milions d’euros 
munta una empresa ad hoc, que és Watercraft Capital, amb seu a Luxemburg, el que 
fa és comprar 300 milions d’euros de bons i subordinar-se i ser l’últim en cobrar-los: 
aquest fet, fa que a nivell internacional els fons d’inversió, els fons de pensions se 
sentin molt atrets per aquesta estructura financera. Hem de tenir en compte que el 
BEI, és un banc públic europeu amb molt de prestigi i en aquest cas actua com un 
gran facilitador de la part financera.

– En el moment en que l’estafa del projecte castor es destapa i l’Estat ha de fer 
front a la indemnització, com no vol fer-ho mitjançant els PGE de l’Estat, el que fa 
és que Enagas s’ocupi de les instal·lacions, s’encarregui del pagament de la indem-
nització demanant un crèdit a tres bancs - Santander, Bankia i CaixaBank–, i ce-
deixen els drets de cobrament sobre el sistema gasista, és a dir, sobre les factures 
del gas. La indemnització, per tant, es pagaria amb els diners dels pagadors de la 
factura del gas. El ministre Soria, en un exercici de cinisme, va sortir públicament 
afirmant, que aquesta indemnització no es pagava amb diners públics. El deute a pa-
gar contant amb interessos i la resta de conceptes, manteniment, indemnització etc. 
ascendeix a 3280 milions d’euros.

– Si ens fixem en les dades que ens aporta Maria Campuzano en representació 
de l’Aliança contra la pobresa energètica extretes de l’ordre publicada el 18 de de-
sembre del 2015 al BOE en la que s’estableixen els peatges i els cànons associats a 
les instal·lacions gasistes i de retribució d’activitats regulades el 2016, veiem que es 
duplica l’import establert en concepte de magatzem subterranis. Aquest augment es 
produeix un cop comprovat que el castor és una estafa. En concret es preveuen 170 
milions d’euros, d’aquests, 100 corresponen al projecte Castor: 16 milions al man-
teniment als que li hem de sumar 4,5 milions i mig més que es paguen a ESCAL 
UGS mentre es fa el canvi de promotora entre ESCAL UGS a ENAGAS, per tan 
sols 2 mesos de manteniment i 80 milions que corresponen als drets de cobrament 
que tenien Banc Santander, Bankia i Caixabank per haver avançat el pagament de la 
indemnització a ESCAL UGS.

– EL Parlament Europeu fa un pronunciament el 20 de març de 2015 en el que en 
l’apartat sobre l’informe de les activitats del Banc Europeu d’Inversions « Lamenta 
el papel del BEI y de la comisión en el proyecto Castor, financiado en el marco de 
la iniciativa de proyectos, cuya evaluación de riesgos no tomó en consideración el 
riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, pese a 
la existencia de estudios que alertan claramente de los peligros potenciales de esta 
operación. Insta a la comissión y al BEI que tomen medidas a fin de evitar que los 
ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más ele-
vado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, 1300 millones de euros 
en compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa. Pide 
a la comisión que siga las recomendaciones del defensor del pueblo europeo e in-
vestigue si las decisiones del Govierno español sobre el Castor pueden considerarse 
ayuda estatal prohibida»

Concloem que aquest és un cas paradigmàtic de financiarització de l’economia 
i de com cada vegada més, l’esfera financera pren rellevància en el finançament 
d’infraestructures, en el que la part pública dona garanties per atraure inversions en 
contra dels interessos de la ciutadania. A nivell de resposta a aquest cas concret, cal 
que el Parlament de Catalunya insti a la comissió europea a investigar la possible 
existència d’un cas d’ajuda estatal prohibida.
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Com a alternativa, s’evidencia la necessitat de que disposem d’una banca pública 
pròpia i transparent i que faci un seguiment i una avaluació rigorosa i pública sobre 
el retorn social i ambiental dels projectes que finança comptant amb diversos actors 
polítics i socials del territori.

3.3. La lluita de la ciutadania
Plataforma Ciutadana en defensa de les Terres del Sénia i Associació d’afectats pel 

projecte Castor.
– Van organitzar diverses mobilitzacions i actes de rebuig.
– Van recollir en un termini de 48 hores, en dies inhàbils, un total de 7.012 sig-

natures que van entrar per registre a Brussel·les a la seu de la Unió Europea.
– Han denunciat l’estafa que suposa aquest projecte davant de la Comissió Eu-

ropea, el Defensor del poble Europeu i davant de les administracions autonòmiques 
catalana i valenciana.

– S’han reunit amb diputats i senadors del Congrés i el Senat per demanar ex-
plicacions.

– Han fet reclamacions davant del Síndic de Greuges de Catalunya.
– Van venir presencialment al Parlament de Catalunya per demanar que el pro-

jecte no tirés endavant, per demanar el seu desmantellament i el no pagament atenent 
a que s’estava i s’està fent una gestió vergonyosa dels diners públics i l’assumpció de 
responsabilitats.

– Van denunciar a tots aquests organismes l’existència d’una clàusula indemnit-
zatòria inclús en cas de dol i negligència, una clàusula continguda a l’article 14 del 
contracte, única a l’Estat Espanyol i a la Unió Europea.

– Han denunciat en reiterades ocasions i per diferents mitjans els danys morals, 
és a dir, l’angoixa i el patiment de les persones afectades que van ser desoïdes i de-
sateses malgrat van ser les primeres en advertir de les nefastes conseqüències que 
podria comportar el Projecte Castor.

– Es van presentar com a acusació en la causa penal del jutjat 4 de Vinaròs i per 
altra banda, van presentar una demanda civil col·lectiva contra els responsables del 
projecte.

Manca de transparència
L’anunci de concessió va publicar-se un 2 d’agost de 2007, en ple estiu per part 

de la Subdelegació del Govern de Castelló.
L’únic que sabia la ciutadania era que es tractava d’una instal·lació de gas en 

aguas de Castellón: «Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno en Castellón por el que se somete a información 
pública la solicitud de concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de 
gas natural, en aguas del Mar Mediterráneo frente a las costas de Castellón y el re-
conocimiento de la utilidad pública de dicho almacenamiento: «La empresa Escal 
UGS, S. L., ha solicitado la concesión de explotación para el almacenamiento sub-
terráneo de gas natural denominado Castor, en aguas situadas frente a la costa de 
Castellón[…] » (BOE núm. 184, de 2/08/2007)»

Va ser posteriorment quan es va conèixer que es tractava d’una planta terrestre, 
un gasoducte i una planta marítima.

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia conjuntament amb 
APLACA, van requerir de forma sistemàtica la documentació relativa al projecte 
però van trobar-se amb la negativa de les diverses administracions a facilitar-los la 
documentació.

Compra de voluntats i manca de transparència
– ESCAL UGS, va fer propaganda de cara a la ciutadania de les excel·lències i 

virtuts del projecte Castor, entre elles, la generació d’ocupació. Fins i tot va arribar 
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a signar convenis per incentivar-la o a convidar a la gent del territori a un viatge a 
Bermeo per explicar les bondats del projecte.

– L’empresa es va encarregar també de fer callar a qui calia, inclús concedint 
diners a determinades entitats i associacions claus, fins al punt que alguns sectors 
contraris van acabar veient amb bons ulls els cants de sirena que venia l’empresa, 
entre ells, l’Ajuntament de Vinaròs.

– Superhòmens impunes: Florentino Pérez, president del consell d’administració 
d’ACS, no només no ha assumit cap responsabilitat en relació als danys i les negli-
gències al voltant del projecte Castor, sinó que manifesta sense pudor en seu parla-
mentària i en el marc de la comissió d’investigació, que: «no he sabido nada hasta 
que han pasado las cosas» «yo en el proceso no he intervenido en nada» « a mi me 
han asegurado que están todos los estudios de impacto ambiental bien hechos, pero 
yo tampoco soy nadie para saberlo»

El conseller delegat de l’empresa que manté el 66% de la participació accionarial 
d’Escal UGS diu que no sap res i que ell no és ningú per saber-ho i la justícia no no-
més no respon sinó que ahir, 30 de setembre de 2019, es va publicar un informe del 
consell d’Estat afirmant que s’ha de pagar als bancs finançadors malgrat tot.

– Recadero del Potro, president del Consell d’Administració d’ESCAL UGS, 
tampoc ha assumit cap tipus de responsabilitat, és més, en seu parlamentària i en el 
marc de la comissió d’investigació assegura que « los microseísmos no generaron 
ningún riesgo, ni para las personas ni para los bienes ni para el medio ambiente» 
«todos los estudios que se han hecho, posteriores, sobre la zona, por múltiples uni-
versidades y grupos de investigación de todo el mundo, no se ha podido establecer 
cuál ha sido la falla que ha originado los movimientos, después de dos años, lo que 
se puede decir es que no se la puede relacionar con la falla de Amposta, que es la 
falla más importante de la zona» quan molts estudis han provat que els sismes es 
van generar a la falla activa d’amposta, fet que acredita que el risc potencial per la 
població i el territori era altíssim. L’informe del MIT, que anomenem en el present 
informe de conclusions és inqüestionable.

El judici popular
«Si l’Estat neix de la superació de poders i regles privades mitjançant la constitu-

ció d’un ens superior que mitjança entre poders privats en favor de l’interès general, 
l’Estat mor o comença a morir quan aquests poders privats de n’apropien i el sotme-
ten a les seves pròpies lògiques. Aleshores, l’únic principi regulador de les relacions 
socials és la força, i, aleshores, sobre aquells que no formen part de cap tribu social 
forta - joves precaris, aturats, avis pobres, marginats i milions de ciutadans - es car-
rega tot el cost social de les transaccions privades»

Roberto Escarpinato, Jutge Italià referent en la lluita contra la màfia.

El tribunal popular era compost per: Miren Etxezarreta, catedràtica emèrita de 
l’Autònoma; David Bondia, president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya; 
Mònica Vargas, de l’observatori internacional de les transnacionals; Marco Aparicio, 
de l’Observatori DESC i David Fernández, periodista i activista pels drets socials.

Aquest procés de judici popular va tenir una altíssima participació de les gents i 
les entitats de les terres del Sénia i de diferents moviments socials i veïnals

El Tribunal Popular va dictar una Sentència que ha esdevingut un instrument de 
reconeixement popular l’estafa que ha representat aquest projecte per tota la ciuta-
dania a nivell social i ambiental

En relació a aquest apartat concloem que és necessari:
Generar un equip especialitzat en les diverses matèries a les que afecta el projecte 

Castor amb tècnics i tècniques de les diverses administracions, organismes oficials i 
moviments socials disposats a esclarir els fets, amb la finalitat de depurar responsa-
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bilitats, tan de l’empresa com de càrrecs polítics i tècnics implicats en un procés de 
reconeixement, reparació i garanties de no repetició de cara a la ciutadania.

3.4. A nivell tècnic
1. Anàlisi del projecte Castor
(Jose Maria García Casanovas)
A principis de l’any 2000 es produeixen un seguit d’apagades en el sistema de 

distribució elèctrica nacional degut a l’increment de demanda d’energia, ja en l’inici 
de la bombolla immobiliària, cosa que va provocar una gestió del subministrament 
mitjançant els anomenats «cortès circulares» de subministrament d’energia en dife-
rents barris de Madrid.

Aquest fet produeix una aposta per la fabricació d’energia mitjançant centrals 
tèrmiques de cicle combinat. Centrals alimentades per gas natural, en aquells mo-
ments considerades més ecològiques i més barates que l’ús d’altres hidrocarburs. 
Aquesta aposta produeix un augment importantíssim d’aquestes Centrals Tèrmiques 
passant de no tenir cap central d’aquesta tipologia a l’any 2000 a tenir 24 (GV) gi-
gavats a l’any 2006.

En comptes d’impulsar mesures per aturar aquest increment desmesurat del con-
sum es va optar per ampliar de forma brutal la capacitat d’emmagatzematge de Gas 
Natural per poder garantir una reserva de 30 dies del sistema, a l’any 2006 hi havia 
una reserva de pocs dies. En aquest marc, es necessari la localització de noves for-
mes d’emmagatzematge i comencen a estudiar-se els jaciments extingits de La Ga-
viota (País Basc), la Yebra (Guadalajara) o el Castor.

Actualment, les centrals de cicle combinat han disminuït molt i per tant la de-
manda se situa en una cinquena part de la requerida a l’any 2006, a més s’han cons-
truït gasoductes que garanteixen el subministrament de gas necessari per alimentar 
dites centrals tèrmiques de cicle combinat, per tant, a dia d’avui aquests emmagat-
zematges subterranis d’hidrocarburs no serien imprescindibles. Encara que està pre-
vist un cicle de desmantellament de les centrals nuclears (2030) en el qual, depenent 
de l’aposta política, podrien tornar a ser necessaris en un futur.

(Pere Palacín)
La Direcció General d’Energia de la Generalitat davant els fets descrits en els 

antecedents va adoptar les següents accions i/ posicionaments:
Primera: el projecte Castor és un fracàs empresarial d’una empresa privada que 

l’Administració central de l’Estat pretenia fer pagar al sistema gasista, és a dir, als 
ciutadans i empreses usuàries de gas natural.

Segona: El Castor no ha fet ni està previst que faci cap aportació al sistema, ja 
que el ministeri ha decidit hibernar-lo, cosa que fa impossible que pugui gaudir del 
sistema vigent retributiu. Dit d’una altra manera, el Castor de moment és una cavitat 
al fons marí que està lluny de convertir-se en un magatzem subterrani de gas i en-
cara més lluny de tenir dret a ser retribuït.

Tercera: el Govern català va defensar la seva posició davant els tribunals de jus-
tícia, l’Administració central de l’Estat, la Unió Europea i el sector gasista estatal, el 
resultat de la qual s’indica tot seguit.

Quarta: amb data 21 del XII del 2017 recau sentència favorable del Tribunal 
Constitucional que va comportar que, a partir del mes de gener del 2018, la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Competencia paralitzés els pagaments destinats 
al cobrament de la indemnització amb càrrec al sistema de liquidacions del sistema 
gasista.

Cinquena: el Govern català va impugnar les ordres de peatges dels anys 2015, 
2016, 2017 i 2018, ja que imputaven costos al Castor. Sobre les tres primeres impug-
nacions, com he dit, han recaigut sentències ja favorables que han suposat un estalvi 
per al sistema gasista de 215 milions; resta pendent de sentència la impugnació de 
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l’ordre ministerial de l’any 2018, que pot incrementar aquesta xifra en 96 milions 
més, cosa que comportaria un estalvi superior als 310 milions d’euros.

Sisena: de fet, la darrera ordre ministerial aprovada, l’Ordre TEC 1367/2018, per 
a l’establiment dels peatges del gas per a l’any 2019, ja no inclou els costos corres-
ponents al magatzem Castor.

En relació a aquest apartat:
1. Considerem oportunes les accions jurídiques iniciades per la Direcció General 

d’Energia de la Generalitat de Catalunya per salvaguardar els interessos dels con-
sumidors de gas.

2. I concloem que és necessària:
– L’elaboració d’una auditoria tècnica reconeguda internacionalment que acrediti 

tots aquests extrems així com el grau de negligència, incompetència i mala fe amb 
el que va actuar l’empresa i posi llums i taquígrafs a quins han estat els costos reals 
del projecte.

– La creació d’un equip depenent de l’administració pública amb competència 
i capacitat per controlar i supervisar els projectes considerats estratègics des d’un 
punt de vista de la defensa de l’interès general.

– una aposta decidida per un sistema de generació/producció elèctrica basat ex-
clusivament en les energies renovables. En aquest sentit som conscients de la pro-
blemàtica del desfasament temporal entre la demanda i la g0çeneració d’energia 
d’aquesta tipologia, per tant instem al govern a investigar i destinar recursos en 
noves formes d’acumulació energètica com podrien ser els salts d’aigua, en comp-
tes d’altres sistemes com l’emmagatzematge d’hidrocarburs en cavitats subterrànies.

2. Causes de la catàstrofe del projecte Castor: Inducció sísmica per injecció de fluids
(veure Hèctor Perea Manera)
En els estudis realitzats (tesi doctoral 2006) pel doctor Hèctor Perea es posava en 

coneixement diferents qüestions:
1. En la zona on es desenvolupa el projecte Castor hi ha diferents falles actives,  

i per tant, hi ha un risc de produir-se una certa activitat sísmica.
2. La falla d’Amposta té un potencial de sismicitat de 7,1. Per tant un potencial 

destructiu immensament superior als terratrèmols produïts durant la injecció de gas 
del setembre del 2013.

(veure Antonio Aretxabala pàgines 17-18 de la compareixença)
El doctor Sr. Antonio Aretxabala en la seva compareixença ens explica que la 

injecció de fluids en cavitats subterrànies (o porositat subterrània) pot induir a l’ac-
tivitat sísmica en el territori, posant un exemple aclaridor: «tenemos que la Vallado-
lid de Estados Unidos es Oklahoma, en la que no se había detectado prácticamente 
ningún terremoto histórico importante, ¿eh?, y, bueno, pues cuando empezó toda la 
odisea del fracking en el año 2010 tuvieron que admitir al principio a regañadien-
tes, pero bueno, luego se admitió, que realmente esa actividad era sismo-genética, 
se produjeron los terremotos y se cambió la norma de construcción sismorresisten-
te, es decir, simplemente lo que pasa es que la zona típica de terremotos de Estados 
Unidos era California, ¿eh?, y de repente Oklahoma la adelantó, es decir, ahora la 
segunda zona donde más terremotos se producen es California, siendo ahora mismo 
Oklahoma, que era la zona inerte, o la zona de…, la Valladolid de los Estados Uni-
dos, donde no se producía ningún terremoto, a través de estas prácticas de inyección 
a presión de fluidos en zonas profundas la que ha provocado, pues, que haya habido 
que cambiar la norma de construcción, cosa que no se ha hecho aquí.»

(Veure estudi MIT-Harvard)
L’estudi Coupled Flow and Geomechanical Modeling, and Assessment of 

 Induced Seismicity, at the Castor Underground Gas Storage Project, de Ruben Jua-
nes, enginyer i redactor de l’informe del MIT-Harvard sobre el projecte Castor que 
va ser encarregat per Engas en nom del ministeri, al novembre del 2015, i Engas, 
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com deuen saber, es va encarregar de la hibernació del projecte un cop van aturar-se 
les activitats d’injecció de gas. L’estudi i l’informe es van presentar al ministeri es-
panyol fa uns dos anys, el 3 de maig de 2017.

L’objectiu general del treball era dur a terme una avaluació de la sismicitat per 
elaborar un estudi post mortem de la seqüència del terratrèmol i valorar la relació 
entre aquests i les operacions del dipòsit del Castor.

Els objectius específics del estudi son els següents:
El primer objectiu, revisar i sintetitzar les dades disponibles.
El segon objectiu, utilitzar aquestes dades per desenvolupar un model geològic 

estructural en tres dimensions sobre la situació de la zona.
El tercer objectiu, realitzar l’anàlisi sismològica que implica una reanàlisi de les ubi-

cacions i evolució dels terratrèmols, sobre com van tenir lloc els esdeveniments sísmics 
i avaluar el que es coneix com a mecanismes focals de cers esdeveniments selectius.

El quart objectiu, crear un model computacional de flux acoblat i geomecànica 
del dipòsit del jaciment d’Amposta, i també dels voltants. Aquest model aportarà un 
enllaç quantitatiu mecànic entre les operacions del dipòsit, la pressió i els canvis de 
tensió en aquest i en les falles veïnes, i la consegüent sismicitat.

I, finalment, l’últim objectiu de l’estudi era integrar els resultats d’aquestes dues 
línies d’investigació, anàlisi sismològica i anàlisi geomecànica, en el model estruc-
tural en tres dimensions i avaluar fins quin punt aquestes línies d’investigació són 
coherent entre elles.

Podem concloure que,
La Primera conclusió, els hipocentres dels terratrèmols, localitzacions hipocen-

trals determinades en el nostre estudi, són coherents amb l’activitat al llarg de la 
falla d’Amposta.

La segona conclusió, que els hipocentres del primer conjunt d’esdeveniments van 
tenir lloc molt a prop de les zones d’injecció. Llavors hi va haver una sèrie d’esde-
veniments que es van expandir en l’espai en gran mesura, seguits d’una seqüència 
tardana, fins i tot després que hagués acabat la injecció, en què els esdeveniments 
es van centrar de manera dramàtica en les porcions tectònicament actives de la falla 
d’Amposta, inclòs el segment tectònicament actiu de la falla, així com en algunes de 
les seves ramificacions suspeses de paret.

La quarta conclusió es que molts d’aquests terratrèmols estan relacionats amb les 
falles individuals que havíem inclòs en el nostre model estructural.

Consideracions de la CUP en aquest apartat:
1. Existien estudis previs a l’inici del projecte que advertien de la possible activi-

tat sísmica de la zona. Cal remarcar en aquests sentit que durant el procés d’estudi 
d’impacte ambiental del projecte hi va haver diferents denúncies per l’Observatori 
de l’Ebre, la Plataforma Ciutadana de Terres del Sénia, la Generalitat de Catalunya 
i diferents particulars, alertant sobre el risc sísmic de la zona, les quals no es varen 
tenir en consideració (veure compareixença de Ricard Viscarra, pàg. 9). Aquests 
estudis previs determinaven un potencial de sismicitat de 7,1 a la Falla d’Amposta, 
amb possibles conseqüències devastadores sobre el territori

2. En la comissió d’investigació del projecte Castor ha quedat provat que en es-
tudis realitzats en diferents parts del mon, en particular als Estats Units d’Amèrica, 
que la injecció de fluids a alta pressió al subsòl pot induir a la generació d’activitat 
sísmica. Cosa que caldrà tenir molt present en el futurs pels protocols de permisos i 
concessions per activitats d’aquesta tipologia, en especial pel fracking.

3. L’estudi del MIT-Harvard sobre el projecte Castor conclou que els epicentres 
van tenir lloc a la Falla d’Amposta i van ser produïts per la injecció de gas del pro-
jecte Castor. Per tant podem concloure que l’activitat sísmica induïda per la injecció 
de gas del projecte Castor, amb un màxim enregistrat de 4,3, encara va ser modera-
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da, donada la potencialitat de la falla que hauria pogut produir una catàstrofe per la 
població immensament major.

4. Davant d’aquestes evidències científiques, instem al govern central espanyol a 
fer els passos necessaris per a la clausura definitiva d’aquesta infraestructura.

3. Coneixences i conclusions a extreure davant aquests successos
(veure Joan Escuder, pàg. 17 i 39-40 de la compareixença)
Si es volés fer funcionar el Castor (primant abans l’emmagatzemament del gas 

que les «petites» molèsties, com moviments sísmics de poca intensitat) que s’hauria 
de fer? O millor dit, què hauríem d’haver fet?: un desplegament de xarxa sísmica al 
fons marí. Cosa que no va fer l’empresa concessionària, no la va fer, ni ningú l’hi va 
demanar amb la suficient insistència. El resultat d’això és que ara, a l’hora de situar 
els terratrèmols del Castor, tothom es troba amb incertituds, la xarxa i al mar no hi 
ha sismògrafs. S’ha de pensar que ha costat 1.700 milions d’euros. Si això s’ha de 
desmantellar, estarem llençant-los a la brossa i, abans de pagar-ho entre tots, s’hau-
rien de demanar responsabilitats.

Consideracions de la CUP en aquest apartat:
1. En el processos d’estudi d’impacte ambiental dels projectes amb una perillositat 

detectada sobre el territori, caldrà donar especial importancia en la participació dels di-
ferents agents del territori, mitjançant una auditoria externa que avaluï tots els processos 
i dirimeixi les possibles responsabilitats patrimonials a cadascun els agents involucrats 
en el projecte. Caldria la possibilitat de sol·licitar assegurances per possibles danys.

2. Per aquest cas concret, cal elaborar una auditoria tècnica reconeguda interna-
cionalment que acrediti tots aquests extrems així com el grau de negligència, incom-
petència i mala fe amb el que va actuar l’empresa i posi llums i taquígrafs a quins 
han estat els costos reals del projecte.

3. Les economies d’aglomeració, consubstancials amb el centralisme imperant 
de l’estat, lluny de ser més eficients esdevenen brou de cultiu d’amiguismes i corrup-
ció. (afegit d’FLA al doc inicial).

4. No es pot permetre processos de socialització de les pèrdues i privatització 
dels beneficis

5. Caldrà establir protocols per als permisos i concessions per activitats d’injec-
ció de fluids en el subsòl, en especial pel fracking.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM 

(REG. 52776)

Proposta de conclusió transaccional

1. Planificació energètica
Conclusió 1.1
Constatem que les polítiques impulsades per part dels diferents governs espa-

nyols d’impuls de grans infraestructures gasistes d’un elevat cost, que avui han que-
dat infrautilitzades, han convertit el sistema gasista espanyol en deficitari i car per al 
consumidor. De fet, el propi RD 13/2014 justifica l’estat d’hibernació del magatzem 
Castor en el fet que «l’actual conjuntura de la demanda de gas no requereix de la 
incorporació d’aquesta infraestructura al sistema gasista».

Conclusió 1.2
Constatem que en relació a l’aposta pels cicles combinats que van motivar la ur-

gència de la Plataforma Castor:
1. És evident que es va sobredimensionar la necessitat de generació d’energia 

mitjançant cicles combinats i, en conseqüència, les necessitats del seu emmagatze-
matge.
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Segons un informe de la pròpia Red Eléctrica es podrien desmantellar unes 10 
centrals de cicles combinats per a cobrir la demanda.

2. Que aquesta sobredimensió ha tingut costos d’oportunitat a l’hora d’apostar 
per les energies renovables com a inversió energètica de futur.

3. Que els consumidors d’arreu de l’estat han pagat en els seus rebuts de la llum 
una recàrrec per donar ajudes a les centrals de gas segons la seva capacitat (i així 
cobrir les intermitències en la producció d’energies renovables) d’uns 700M€.

Que aquests «pagaments per capacitat» s’han dut a terme sobre un potència 
instal·lada clarament sobredimensionada, assumint la ciutadania els sobrecostos 
d’aquests pagaments.

A banda d’assumir, òbviament, costos derivats d’aquesta aposta. Especialment, 
pel cas que ens ocupa, els que poden acabar repercutint sobre la ciutadania proce-
dents del Cas Castor i del seu futur desmantellament.

4. Que en conclusió, la urgència del Projecte Castor és motivada per una aposta 
errònia i sobredimensionada en la producció elèctrica mitjançant cicles combinats.

Recomanació 1.1
Considerem que cal dur a terme una revisió crítica dels mecanismes de planifica-

ció dels sectors de l’electricitat i del gas que van portar a realitzar durant la dècada 
del 2000 previsions molt allunyades de la realitat i dels objectius ambientals apro-
vats per les diferents instàncies internacionals. No té cap sentit continuar invertint 
en promoure el consum de combustibles fòssils quan les mesures de lluita contra el 
canvi climàtic ens obliguen a avançar decididament cap a les energies renovables.

2. Aspectes econòmics del projecte
Conclusió 2.1
Considerem que la síntesi d’aquest projecte és que ha estat un fracàs polític, em-

presarial, econòmic i social, que ha comportat uns costos de 1.350,729 milions d’eu-
ros, riscos medi ambientals i inseguretat a les persones.

Hi ha indicis molt clars que es prengueren decisions equivocades basades en da-
des incompletes i contradictòries tal com quedarà reflectit en aquestes conclusions.

Conclusió 2.2
Instem al Govern de l’Estat espanyol a emprendre les mesures necessàries per 

tal de recuperar les indemnitzacions i costos que es van pagar indegudament a l’em-
presa promotora del projecte Castor, ESCAL UGS, així com assegurar que aquests 
costos no recaiguin ni en els usuaris del gas ni en el conjunt de tota la ciutadania.

Conclusió 2.3
Constatem que els costos previstos per al projecte (250 milions d’euros al 2003) 

es van incrementar exponencialment amb el temps, i l’administració de l’Estat no va 
aplicar mecanismes de control eficients, aplicant per altra banda mètodes retributius 
i sistemes d’auditoria de costos per a les instal·lacions de transport, regasificació i 
emmagatzematge subterrani que ni són eficients ni incentiven el control i l’optimit-
zació de costos.

Conclusió 2.4
Considerem que les empreses inversores no assumiren cap risc empresarial atès 

que tenien garantit el seu capital.

Conclusió 2.5
Constatem que, tal com afirmava la Comissió Nacional d’Energia (CNE), la 

manca de concurrència efectiva per al desenvolupament del projecte feia inviable 
valorar l’adequació econòmica del cost dels serveis subcontractats a ACS o a altres 
empreses del propi grup.
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Recomanació 2.1
Instem a la Comissió Europea a avaluar de nou si la indemnització a ESCAL 

UGS suposa una ajuda il·legal d’Estat, especialment davant la decisió de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors d’aturar els pagaments a través de la factura del gas.

3. Procés d’adjudicació
Conclusió 3.1. Alteracions i anomalies administratives
1. L’any 2008 la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de 

Catalunya va fer diverses consideracions en relació a l’estudi d’impacte ambiental 
del projecte Castor que havia presentat el ministeri.

2. Aquest mateix any les competències que Catalunya té en medi ambient no 
pogueren aplicar-se atès que el magatzem, mitjançant una correcció d’errors injus-
tificada que modificà els límits marítims, passà d’estar de territori català a territori 
castellonenc.

3. Tot i que l’Observatori de l’Ebre i d’altres organitzacions van manifestar, tant 
en la fase del projecte com en la d’al·legacions, que hi havia risc de terratrèmols, les 
diferents instàncies de l’estat, ministeris competents i el Instituto Geológico y Mine-
ro de España, van donar el seu vistiplau favorable a les diverses fases del projec-
te i a la declaració ambiental atorgada per la Secretaria de Estado para el Cambio 
Climático de 2009, sense que es tingui constància que es tingués en compte el risc 
sísmic. Les primeres declaracions després dels primers terratrèmols per part dels 
responsables d’ESCAL UGS i d’altres institucions mostren que, efectivament, no es 
tenia en compte la possibilitat de la sismicitat induïda, en contrast –com ja hem co-
mentat– amb moltes referències bibliogràfiques.

4. L’encàrrec que es va fer a l’MIT el 2014 es podia haver realitzat abans. Es po-
drien haver conegut tots els resultats d’aquest estudi amb anterioritat al 2013, abans 
de fer les injeccions de gas.

5. A instàncies de la denúncia presentada per la Plataforma de les Terres del 
Sénia al European Investment Bank, el mecanisme de reclamació intern del Banc 
Europeu d’Inversions fa constar que no es van avaluar l’historial d’estrès i el règim 
d’estrès futur durant la injecció i l’extracció de gas, ni es va considerar la sismicitat 
potencialment induïda com un factor de risc durant les avaluacions tècniques realit-
zades amb anterioritat als successos de 2013. És a dir, els terratrèmols.

Conclusió 3.2
Es va incloure una clàusula evidentment abusiva i no contemplada en cap altre 

procediment d’adjudicació segons la qual l’Administració pública es comprometia a 
compensar l’extinció anticipada de la concessió fins i tot en el cas que fos a conse-
qüència d’una actuació dolosa o negligent de la pròpia empresa.

Conclusió 3.3
Considerem que l’administració de l’Estat i els respectius governs que han parti-

cipat en la tramitació del projecte Castor han vulnerat els principis del dret adminis-
tratiu d’objectivitat, publicitat, igualtat i concurrència. Les adjudicacions han estat 
fetes amb una concurrència efectiva extremadament restrictiva.

El procediment d’adjudicació de la concessió va ser un procediment sense con-
currència pública. Adjudicat a ESCAL UGS, una empresa sense experiència en el 
sector ni capacitat tècnica ni laboral per dur a terme l’obra.

Conclusió 3.4
De la mateixa manera, considerem que també han estat expressament vulnerats 

per part de l’administració de l’Estat i els respectius governs els principis de parti-
cipació pública i de facilitar l’accés a la informació. Han estat sistemàtiques les li-
mitacions a la participació de les administracions catalanes, ajuntaments i al propi 
Govern de Catalunya, arribant-se a manipular els límits marítims, així com ha estat 
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norma la manca d’acceptació de la participació dels moviments socials i ciutadans 
durant tota la tramitació.

Conclusió 3.5
Denunciem que ESCAL UGS va preparar un concurs a mida sense concurrència 

pública, amb diferents operacions de forma injustificada, perquè s’adjudiqués, entre 
altres, la construcció de la planta a ACS, accionista majoritari d’ESCAL UGS. La 
CNE destaca que no hi va haver un sistema transparent d’adjudicació, ni altres ofer-
tes, i ho qualifica d’«autoadjudicació» sense preu fixat. ESCAL UGS va esdevenir 
un instrument dirigit i controlat per ACS i la seva xarxa empresarial i d’interessos 
econòmics.

Aquest sistema d’autoadjudicacions va permetre no només no abaratir costos 
sinó incrementar-los en benefici de la pròpia empresa.

Conclusió 3.6
Denunciem que va ser el mateix Govern de l’Estat qui mitjançant el RD 

1383/2011, de 7 d’octubre, que modificava un dels apartats del títol habilitant de la 
concessió, el RD 855/2008, va ampliar el marge de la inversió en el projecte Castor 
de 750 a 1.273 milions d’euros.

Conclusió 3.7
Considerem pertinent impulsar les modificacions legislatives que permetin la 

participació amb plenitud de drets de les administracions públiques en les tramita-
cions administratives quan l’impacte ambiental i social de l’actuació afecti al terri-
tori del qual n’és competent, tot i no estar ubicada en el seu territori d’actuació.

4. Causes del fracàs del projecte
Conclusió 4.1
Considerem que molt probablement, els terratrèmols foren la conseqüència d’una 

molt mala planificació empresarial, complementada amb irregularitats de tot tipus. 
En conseqüència, el tancament del Castor no és producte dels terratrèmols sinó de 
les decisions mal preses, deficiències i possibles negligències tant en l’àmbit empre-
sarial com en el polític.

Conclusió 4.2
Entenem que no hi ha dubtes, més enllà de la pròpia incertesa inherent a aquest 

tipus de fenòmens, que hi ha una relació directa causa-efecte entre les injeccions de 
gas i els terratrèmols que tingueren lloc a les Terres de l’Ebre i al Maestrat. Aquest 
nexe ha estat publicat en diverses publicacions científiques, i ha estat manifestat 
en diverses de les compareixences dels experts en geologia i dels informes tècnics 
aportats.

Conclusió 4.3
Per la relació d’esdeveniments tant administratius com tècnics és plausible pen-

sar que l’empresa coneixia el risc sísmic a què estava sotmès el projecte però no el 
va tenir en compte, tot i que, la seva avaluació és de màxima importància atès que 
la incertesa és inherent a la predicció de terratrèmols.

Hi ha forts indicis que fan pensar en la possibilitat que hi hagué ocultació de da-
des i falsejament o manipulació en el procediment d’avaluació del projecte.

Conclusió 4.4
Constatem que els informes emesos amb caràcter previ per part de l’Institut Ge-

ològic i Miner (IGME) van ser incapaços de detectar les greus deficiències tècni-
ques dels estudis i projectes presentats per l’empresa promotora ESCAL UGS.

Tot indica que la recerca científica realitzada abans de les injeccions de gas no 
fou ni exhaustiva ni rigorosa, en particular, respecte la sismicitat induïda.
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Conclusió 4.5. Idoneïtat de l’emplaçament i construcció del magatzem
Els punts més rellevants que qüestionen l’emplaçament del magatzem Castor són 

els següents:
1. Aquest dipòsit està construït damunt la falla d’Amposta, una falla molt pro-

bablement activa segons l’opinió de diversos experts. Aquest fet el fa especialment 
diferent als altres magatzems similars.

2. Tots els indicis fan pensar que quan es va prendre la decisió de construir el 
magatzem Castor no es disposava de suficient informació, sobretot geològica.

3. L’any 1989 Shell va deixar d’explotar el pou petrolífer i l’any 1995, quan Eu-
rogas es fa càrrec del projecte Castor, s’avaluava que quedaven uns 35 milions de 
barrils en el camp d’Amposta. Posteriorment, l’any 2005 es comprovà que aquesta 
quantitat era fictícia i que en el millor dels casos en restava una setena part. Aquest 
fet era una alerta que el coneixement que es tenia del magatzem era molt escàs i en 
algun aspecte fins i tot erroni.

4. Respecte a la geometria del magatzem existeixen molts de dubtes que l’em-
presa en tingués un coneixement ja no exhaustiu sinó fins i tot correcte. El gas s’ha 
de moure en les cavitats entre les roques i, per tant, les dimensions d’aquestes ca-
vitats són essencials per a determinar diversos paràmetres de funcionament. Hi ha 
moltes evidències per concloure que es cometeren errors significatius en la concepció 
geomètrica del magatzem tal com afirmen els experts de l’MIT en el seu informe.

Conclusió 4.6
En relació al disseny i modelització del projecte:
1. Que el model estàtic elaborat per l’empresa ESCAL UGS presenta discrepàn-

cies significatives amb els estudis posteriors realitzats per altres entitats i experts.
2. Que el model de flux i el model geomecànic elaborat per l’empresa ESCAL 

UGS presenta també discrepàncies significatives amb els estudis posteriors.
3. Que aquestes discrepàncies qüestionen seriosament la viabilitat tècnica del 

projecte i, per tant, la capacitat de la Plataforma Castor per ser operativa en un futur.
4. Que aquestes discrepàncies poden suposar una negligència per part de l’em-

presa ESCAL UGS doncs sobreestimen els marges de seguretat dels riscos geome-
cànics i de fuites.

Els càlculs posteriors rebaixen la pressió de fractura de la roca d’entre els 253-
322 bars calculats per ESCAL UGS a uns 185 bars.

Remarquem que el primer terratrèmol d’intensitat superior a 3 graus en l’escala 
de Richter es va produir el 24 de setembre de 2014 quan la pressió al magatzem es 
va situar a 185 bars.

Conclusió 4.7. Mancances tècniques del projecte
Són diverses les mancances que diferents experts han coincidit a enumerar en la 

definició del model geològic que serveix de base per al model dinàmic del projecte. 
Hi ha motius per pensar que les dades que va presentar ESCAL UGS no s’ajusten a 
la realitat i haurien d’haver estat calibrades. A més, aquest magatzem havia estat un 
pou petrolífer de la companyia Shell i, per tant, a priori es tenia molta informació 
disponible sobre la seva estructura geològica. La tècnica que es feu servir ha estat 
àmpliament utilitzada en molts d’altres magatzems d’arreu del món. Consegüent-
ment, l’empresa tenia a la seva disposició l’experiència de molts altres casos com el 
seu. La següent és una relació de les principals mancances tècniques que tenia el 
projecte:

1. La fase d’injecció comença el juny de 2013 amb uns valors propers als límits 
teòrics donats pel model, posant en qüestió que hi hagués una real fase d’experimen-
tació. Si s’hagués disposat d’una xarxa sísmica submarina per enregistrar de forma 
precisa els microterratrèmols que es poguessin produir s’hauria pogut injectar gas 
començant per valors molt més baixos i controlar quina era la resposta del terreny. 
Aquesta tecnologia existia al 2013, i no es va implementar.
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2. Manca de coneixement geològic de la zona on s’ha construït el magatzem 
Castor tal com han assenyalat diferents experts durant els treballs de la comissió, 
en particular, els responsables del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Aquest fet és 
molt rellevant donat que el coneixement geològic és la base dels models implemen-
tats posteriorment.

3. No es va desplegar una xarxa sísmica al fons marí en contraposició a l’opinió 
de molts experts.

4. No es coneix quina fou la valoració que realitzà l’empresa sobre el risc geo-
lògic, però sí que es pot afirmar que, en el cas que en fes alguna, no fou l’adequada 
donades les conseqüències que patí el territori.

5. Durant l’elaboració del projecte no es va considerar adequadament l’existèn-
cia de falles que poguessin afectar el magatzem i en conseqüència de risc de terra-
trèmols la qual cosa conduí a la utilització d’un model geomecànic excessivament 
senzill.

6. El desacord entre les dades de l’empresa i les d’altres experts com del MIT o 
de l’IGME respecte a la determinació de la pressió de fractura de la roca són molt 
considerables. És de principal importància la determinació d’aquest valor atès que 
és el límit superior de la pressió operativa del gas.

7. Respecte la porositat, el desacord també és molt notori atès que en les dades on 
hi ha menys discordança aquesta representa un 66% del valor donat per l’empresa.

Conclusió 4.8
En relació a l’execució del projecte:
1. No es van fer correctament les proves de càrrega i descarrega necessàries per 

estudiar la resposta del terreny durant la fase inicial de les injeccions. Les dates du-
rant les que es van realitzar les injeccions eren massa properes en el temps.

2. L’empresa no va disposar dels instruments necessaris durant les primeres in-
jeccions de gas per estudiar acuradament la resposta del terreny (registre i estudi 
acústic i de la microsismicitat).

3. En un escenari com el d’un magatzem on no es pot tenir accés directe, els ris-
cos no es poden descartar sense proves experimentals.

4. Hi ha dubtes que el cronometratge de les injeccions de gas fos l’apropiat.
5. En el seu informe, els professors de l’MIT, fan una sèrie de recomanacions 

per si s’hagués de recomençar l’activitat del magatzem. Naturalment, es poden in-
terpretar com a actuacions també recomanables que s’haurien d’haver fet abans de 
les injeccions de finals d’estiu de 2013. En primer lloc, el desplegament d’una xarxa 
d’estacions sísmiques en el fons marí més proper a la plataforma, increment gradual 
de les injeccions de gas en diverses fases, amb una anàlisi específica de la sismici-
tat, pressió del jaciment i recalibració del model geomecànic després de cada fase. 
En segon lloc, la posada en marxa d’un protocol d’accions a prendre en el cas que es 
registri sismicitat o que la sismicitat s’incrementi durant la injecció. Totes aquestes 
mesures es pogueren prendre abans de les injeccions i no es feu.

6. Hi ha indicis molt convincents per pensar que es va actuar amb incompetèn-
cia i negligència.

7. Es constata desídia i indolència en els diversos governs del PSOE i del PP res-
pecte al seguiment d’aquest projecte.

5. Aspectes financers
Conclusió 5.1
Constatem que el paper del Banc Europeu d’Inversions ha estat clau per tal de 

poder finançar el projecte Castor, i que els seus mecanismes d’avaluació de riscos 
van resultar del tot incompetents. El BEI va aprovar el finançament d’un projecte 
tècnicament insostenible, impulsat per un empresa sense experiència en el sector, i 
que s’allunya dels objectius ambientals de la pròpia Unió Europea. La «Project Bond 
Iniciative» desenvolupada per la Comissió Europea i el BEI, que serví per finançar 
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el projecte Castor, no entra a valorar les clàusules de les concessions, sent aquestes 
responsabilitat dels estats membres.

Conclusió 5.2
Denunciem que ESCAL UGS i ACS desenvolupen un projecte de gran risc tèc-

nic sense assumir pràcticament riscos de caràcter econòmic ni aportacions econò-
miques (contràriament al que determina la legislació espanyola d’hidrocarburs) com 
a conseqüència de la cobertura del BEI, mitjançant l’emissió dels «project bonds».

El Govern Espanyol va acceptar la renúncia d’ESCAL UGS a través del real de-
cret llei 13/2014 activant el pagament dels bonistes del BEI emprant un crèdit sin-
dicat contret per ENAGAS quan la plataforma Castor no estava realment operativa 
com ha quedat acreditat, traslladant el deute i les pèrdues a ENAGAS i a la factura 
del gas dels usuaris durant 30 anys.

Conclusió 5.3
En relació a l’arquitectura financera del projecte:
1. És evident que es van produir contactes entre el president del Consell d’Admi-

nistració d’ACS i el Ministre d’Indústria, reconegudes pel primer, com a mínim en 
dues ocasions. En la primera per aconseguir nou finançament per un projecte con-
cessionat per l’Estat a una empresa privada, quan s’havien retirat les entitats finan-
ceres al canviar les condicions de la retribució.

2. El Conseller Delegat del Banc Santander, el senyor José Antonio Álvarez Ál-
varez va reconèixer en la seva compareixença que la seva entitat va ser qui va lide-
rar el finançament del projecte en una primera fase i que era evident que havien fet 
una avaluació equivocada del risc sísmic i que, en cas que s’hagués avaluat amb una 
probabilitat alta de risc, haguessin renunciat al projecte.

3. El BEI, un banc públic d’inversions, va participar en una operació amb unes 
condicions «sorprenentment» beneficioses tant per l’empresa concessionària com 
per al conjunt dels bonistes.

Conclusió 5.4
Instem a la Unió Europea a investigar la responsabilitat del Banc d’Inversions 

Europeu en el seguiment del projecte del magatzem Castor.
1. El BEI no va fer cap mena de seguiment del projecte, a pesar que a través del 

contracte entre el BEI i ESCAL UGS, el «projecte undertakingdeed», el banc afir-
mava que faria un seguiment exhaustiu de projecte que òbviament no es va produir, 
com va reconèixer anys després el mateix BEI.

2. Cal incidir-hi per tal que inversions en projectes d’aquestes característiques 
tinguin l’anàlisi de riscos, no només financers, abans de la seva construcció i durant 
l’execució de projecte.

6. Afectacions del projecte
Conclusió 6.1
Constatem que, tal com recull el Síndic de Greuges, i han constatat la Plataforma 

en Defensa de les Terres del Sénia i APLACA (Associació d’Afectats per la Plata-
forma Castor), l’afectació causada pel projecte Castor als ciutadans dels municipis 
veïns és inqüestionable. I no només des del punt de vista de l’alarma social provoca-
da per la manca d’informació de la població, i de la inseguretat i sensació de perill 
real derivada dels terratrèmols patits als mesos de setembre i octubre de 2013, amb 
sismes d’intensitat de fins a 4,2 de l’escala Richter, i dels danys materials que ha 
comportat en alguns casos, sinó també dels anys d’angoixa i preocupació dels ciuta-
dans de les Terres del Sénia en veure que s’estava tramitant un projecte sobre el qual 
hi havia la certesa, basada en informes tècnics, de risc sísmic.
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Conclusió 6.2
Requerim al Govern de l’Estat que es doni resposta i s’atenguin els danys ma-

terials i morals dels veïns i institucions públiques afectades. També al Govern de 
la Generalitat que presti un servei d’assessorament i de suport als afectats perquè 
s’acompanyin les reclamacions que es troben en curs.

7. Indemnitzacions
Conclusió 7
Denunciem el cúmul de despropòsits que se’n deriven de l’aprovació i aplicació 

per part del Govern del Partit Popular del RDL 13/2014, de 3 de octubre, pel que 
s’adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de cen-
trals nuclears.

Un decret que va voler fer recaure el cobrament de les indemnitzacions a ESCAL 
UGS (i als inversionistes) sobre el conjunt de la ciutadania a través de la factura del 
gas. Aquesta fórmula, a més d’inconstitucional, és deliberadament garantista amb 
els interessos especulatius d’ACS i les entitats financeres responsables del projecte. 
I és alhora una des Protecció deliberada de l’interès general i dels drets de la ciuta-
dania.

Tal com estableix el Tribunal Suprem, l’empresa no té un dret reconegut a ser 
recompensada de forma automàtica en cas de finalització anticipada com ha succeït.

Aquesta compensació està condicionada a l’absència de dolo o negligència i a 
l’operativitat de la Plataforma. Considerem que és impossible afirmar que ni hi ha 
hagut negligència ni que la planta és operativa.

La decisió per part del Govern de l’Estat de dur a terme aquest procediment 
mitjançant un reial decret llei, quan la concessió va ser atorgada per un reial decret, 
evidenciava possiblement la voluntat de l’administració espanyola d’evitar que el seu 
contingut fos recorregut per la via del contenciós administratiu i es pogués bloquejar 
la indemnització via judicial.

En primer lloc, el Govern de l’Estat va pagar abans de disposar dels informes ob-
jectius necessaris per a determinar si estàvem o no davant d’un cas de «negligència 
greu o frau intencionat».

En segon lloc, el càlcul del valor net de la inversió (criteri indemnitzatori previst 
en el RDL 13/2014) va ser fixat per una auditoria privada encarregada per la pròpia 
empresa concessionària, valor que el Govern no va contrastar suficientment.

En el moment de publicar-se al BOE l’ordre de pagament, no es complien cap 
dels dos requisits que el RD 855/2008, de 16 de maig, exigia. Quan l’empresa 
 ESCAL UGS presenta la renúncia, que probablement no hauria d’haver estat mai 
acceptada, les instal·lacions ni estaven operatives ni l’explotació comercial havia co-
mençat encara.

Per altre costat, el Govern de l’Estat, en el reial decret llei, fixa el termini de pa-
gament en funció dels interessos de l’empresa concessionària, evitant superar el 30 
de novembre de 2014, data fixada en les condicions de l’emissió dels bons. Urgència 
que, la sentència del Tribunal Constitucional de 22 de desembre de 2017, va consi-
derar com a injustificada.

Les urgències en el pagament es van dur a terme desatenent les comprovacions 
que la pròpia sentència del Tribunal Suprem de 14 d’octubre de 2013 recomanava, 
i fent cas omís de totes les veus autoritzades que reclamaven no es fes el pagament 
automàtic de la compensació a l’empresa concessionària fins que es gaudís dels in-
formes objectius necessaris per a determinar si estàvem o no davant d’un cas de 
«negligència greu o frau intencionat».

8. Desmantellament i reversió
Conclusió 8.1
Considerem que, donat l’estat actual de la Plataforma, i les negligències observa-

des en el seu disseny, el Govern espanyol ha de fer efectiu el desmantellament de les 
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instal·lacions del Castor garantint la seguretat mediambiental i ciutadana així com 
també amb la màxima transparència en tots els tràmits per dur-lo a terme.

Proposem el desmantellament del magatzem Castor per dos motius principals.
En primer lloc, i és la raó més rellevant, segons diversos experts però sobretot 

d’acord amb l’informe de l’MIT-Harvard existeixen riscos elevats si es reprenen les 
operacions.

En segon lloc, per motius econòmics donat que els costos de mantenir la instal-
lació hivernada són molt elevats.

Cal avaluar si la planta era operable i si hi ha hagut negligències de l’empresa per 
tal que aquesta faci front als costos del desmantellament.

El cost del desmantellament del Castor en cap cas s’ha de fer amb diners públics, 
havent-se d’assumir per part d’ESCAL UGS com a constructora i explotadora del 
magatzem de gas i responsable principal d’aquest projecte fallit.

En resum, el Govern de l’Estat ha de desmantellar les instal·lacions del projecte 
Castor atès que els riscos de recomençar l’activitat del magatzem no són assumibles 
ni econòmicament, ni ambientalment ni pels riscos personals que poden patir les 
poblacions costaneres properes al magatzem.

Conclusió 8.2
Denunciem la manca de recursos econòmics per dur a terme la correcta supervi-

sió, operació i control de les instal·lacions hivernades que garantissin la seguretat per 
a les persones i el medi ambient, des que la CNMC va deixar de pagar a ENAGAS 
per aquestes tasques.

Recomanació 8.1
Instem el Banc Europeu d’Inversions (BEI), després del errors comesos, a parti-

cipar en el desmantellament de projecte.

9. Responsabilitats
Conclusió 9.1
Denunciem que per portar a terme el projecte Castor va ser necessària la concer-

tació i la connivència dels principals responsables de les polítiques energètiques i 
d’infraestructures del Govern espanyol del període 2000-2014 que va facilitar cada 
un dels actes administratius per a que fos possible, prenent decisions que es poden 
considerar irregulars, arbitràries, injustes i amb risc per la seguretat i la salut públi-
ca, prioritzant l’interès particular de les empreses participants i contràries a l’interès 
general.

Conclusió 9.2
Constatem que l’empresa concessionària ESCAL UGS i el conjunt de l’adminis-

tració de l’Estat van fer cas omís de tots els advertiments i antecedents de risc sismo-
lògic induït a l’entorn de la falla tectònica Amposta.

Conclusió 9.3
Considerem demostrat que donat els antecedents en la inducció de terratrèmols 

en projectes similars i el coneixement de l’existència d’una falla activa en la zona 
on s’anava a ubicar la plataforma d’injecció la no consideració del risc sísmic durant 
l’avaluació del projecte és contrària a dret.

Conclusió 9.4
Reprovem també la manca de capacitació tècnica i rigor, de responsabilitat so-

cial i ambiental de l’empresa concessionària ESCAL UGS.

Conclusió 9.5
Reprovem la manca de rigor, de recursos tècnics, de transparència i de defensa 

de l’interès general de les autoritats dels ministeris competents en matèria d’indús-
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tria, d’energia i de medi ambient de l’Estat espanyol en el decurs del desenvolupa-
ment del projecte Castor.

Conclusió 9.6
Considerem que la informació pública del 2 d’agost de 2007 de la concessió a 

ESCAL UGS per a «l’explotació d’un magatzem de gas natural submarí davant 
la costa de Castelló» per part de la Subdelegació del Govern a Castelló va vulne-
rar volgudament els drets de participació i de transparència propis per a un tràmit 
d’aquesta complexitat.

Conclusió 9.7
Reprovem que l’ordre, de 27 de desembre de 2012 aprovada pel Ministre José 

Manuel Soria que modificava els mecanismes de la retribució dels magatzems sub-
terranis de gas natural ampliant el període de renúncia a la concessió de cinc a vint-
i-cinc anys, fos aprovada ad-hoc perquè ESCAL UGS pogués optar a la renúncia i 
a la posterior indemnització.

Conclusió 9.8
Constatem que és contrària a dret, com ja ha sigut reconegut en sentència ferma 

de l’Audiència Nacional i del Tribunal Suprem, el desmembrament il·lícit del pro-
jecte en subprojectes per evitar les avaluacions d’impacte ambiental obligatòries 
per llei, realitzat per la Secretaria d’Estat del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí en la tramitació del gasoducte de connexió del sistema 
gasista amb la planta marítima del Castor amb la finalitat d’evitar l’avaluació d’im-
pacte ambiental (23 de novembre de 2009).

Conclusió 9.9
Considerem altament preocupant i fora del que es pot considerar com a regular, 

que la llicència municipal d’obres de la planta terrestre fos atorgada per l’Ajunta-
ment de Vinaròs només 5 dies després de la seva sol·licitud, un 28 de desembre de 
2009. Llicència que fou declarada nul·la al gener del 2015 pel jutjat contenciós ad-
ministratiu número 2 de Castelló, ja que els terrenys on es va construir la planta no 
eren urbanitzables.

Conclusió 9.10
Denunciem l’extrema gravetat del fet que ni el Consell General del Poder Judi-

cial ni el Ministeri de Justícia hagin dotat a l’oficina judicial del Jutjat d’Instrucció 
número 4 de Vinaròs dels recursos humans i tècnics adients per a poder avançar de 
forma urgent i definitiva en la conclusió del procediment penal en curs. Un procedi-
ment que des de primers del 2015 investiga a 18 persones per presumpta prevarica-
ció mediambiental i delictes contra el medi ambient.

Conclusió 9.11
Instem el Govern de l’Estat a establir les responsabilitats, si escau, de les admi-

nistracions públiques en la concessió i seguiment del projecte Castor.

Conclusió 9.12
Instem la Unió Europea a re-avaluar el cas, atès que en el moment en què es re-

alitzà l’avaluació no s’havia fet pública la sentència del Tribunal Constitucional anul-
lant diversos articles del Real Decreto Ley 13/2014.

10. Reconeixement actuacions públiques i socials
Conclusió 10.1
Reprovem la no assistència a la Comissió d’Investigació del Projecte Castor al 

Parlament de Catalunya d’alguns del màxims responsables de l’administració de 
l’Estat, durant el mandat dels quals es va desenvolupar el projecte Castor.
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Conclusió 10.2
Reconeixem la tasca de defensa dels interessos públics i de la ciutadania per part 

de l’ajuntament d’Alcanar, de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del 
Sénia i dels promotors de la querella ciutadana «Cas Castor» l’ODG (Observatori 
del Deute en la Globalització), Xnet i IDHC– Associació de Defensa dels drets Hu-
mans.

Conclusió 10.3
Mostrem el reconeixement i donem suport a l’Informe emès pel Síndic de Greu-

ges del 2014 sobre el pagament de la indemnització a l’empresa concessionària re-
percutint directament i de forma injusta en els consumidors del sistema gasista i el 
del març del 2018 sobre la necessitat de realitzar una auditoria tècnica que determini 
el grau de responsabilitat d’ESCAL en els sismes de les Terres del Sénia.

11. Recomanacions
Recomanació 1. Auditoria tècnica
Instem el Govern de l’estat a realitzar una auditoria tècnica del projecte i ava-

luar la responsabilitat d’ESCAL UGS en el disseny i justificació del projecte, que 
permeti esbrinar l’abast dels dèficits detectats en la construcció de les instal·lacions 
del magatzem de gas i reclamar-ne les possibles responsabilitats determinant si ens 
trobem davant d’un cas de dol o negligència, o de mala fe, si l’empresa ja hagués es-
tat conscient de la inviabilitat tècnica del projecte amb anterioritat als terratrèmols.

Dirimir responsabilitats sobre el procediment administratiu i sobre què va fallar 
durant aquest per tal que pogués entrar en funcionament un projecte d’aquestes ca-
racterístiques sense informe de risc sísmic i amb les irregularitats observades durant 
el procediment.

Determinar si l’administració de l’estat va estudiar si els informes de l’em-
presa eren verídics, o bé, simplement, es va limitar a fer un justificant de recepció 
d’aquests documents.

Aquesta auditoria hauria de tenir per finalitat la de passar dels molt forts in-
dicis de tota mena d’irregularitats, mancances i contrasentits que s’han detectat a 
afirmacions que encara que no siguin categòriques, donat el caràcter del tema que 
 s’estudia, sí que tinguin una incertesa prou reduïda com per ser acceptades molt ma-
joritàriament.

Els seus components haurien de ser organitzacions o professionals de molt reco-
neguda vàlua en la construcció de plantes similars a la del Castor així com destacats 
científics i membres dels diversos col·legis professionals de Catalunya implicats en la 
qüestió: geòlegs, ambientòlegs, enginyers de camins, canals i ports i qualsevol altre 
que es consideri oportú.

Els objectius mínims d’aquesta auditoria, ampliables a tot allò que cregués con-
venient la comissió encarregada, haurien de ser els següents:

1. Realitzar una investigació molt més aprofundida que l’actual, tant superficial-
ment com en profunditat, sobre l’estructura geològica de l’entorn del magatzem i 
comparar-la amb la que va utilitzar l’empresa. Aquesta recerca comportaria la re-
visió del model geològic que va emprar l’empresa ESCAL UGS per realitzar el seu 
projecte de magatzem.

2. Determinar si l’empresa ESCAL UGS va dur a terme una anàlisi sísmica i, en 
cas afirmatiu, revisar-la.

3. Determinar si abans de les injeccions de gas de 2013 es coneixia que la falla 
d’Amposta molt probablement era activa.

4. Revisar i validar en la seva globalitat els models de flux i geomecànic utilitzats 
per l’empresa ESCAL UGS.

5. Validar totes les dades aportades per l’empresa ESCAL UGS amb les dels ex-
perts que les han posat en dubte.



BOPC 493
13 de desembre de 2019

3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació 109 

6. Avaluar el risc sísmic a partir de les dades disponibles abans de les injeccions 
de gas. Reavaluar-lo amb les dades obtingudes a partir de l’auditoria tècnica.

7. Tenir accés a totes les dades, arxius i informes que va fer l’empresa ESCAL 
UGS abans de la injecció de gas.

8. Tenir accés a totes les dades, arxius i informes, així com informacions de 
qualsevol tipus internes de l’empresa, com per exemple telefòniques i correus elec-
trònics, que es van produir entre la plataforma terrestre i la plataforma marítima 
durant el període en què van estar en funcionament.

Recomanació 2
Constatem la necessitat d’assumir per via judicial la determinació de la inopera-

tivitat de la Plataforma Castor ateses les negligències en el disseny i la execució per 
part de ESCAL UGS.

Recomanació 3
Constatem la necessitat de la posada en marxa per part del Govern de la Genera-

litat del Cos d’Ambientòlegs de Catalunya com a una eina fonamental per evitar que 
es reprodueixin de nou episodis similars.

Recomanació 4
Requerim al Govern de Catalunya que procedeixi a reclamar al Govern espanyol 

que es deixi sense efectes la correcció d’errades del Reial decret 638/2007, de 18 
de maig, de les capitanies marítimes i els districtes marítims, publicada al BOE del  
5 de març de 2008 pel Ministeri de Foment.

Una correcció d’errades que a efectes pràctics duia a terme un canvi competen-
cial sobre la plataforma marítima del projecte Castor entre la Generalitat valenciana 
i la catalana, alhora que restringia la capacitat de participació en la tramitació del 
projecte d’aquesta darrera.

Recomanació 5
Considerem la necessitat de desenvolupar un seguiment de les conclusions 

d’aquesta Comissió d’Investigació, tant a nivell del Govern de Catalunya, com a ni-
vell parlamentari, pel mateix Síndic de Greuges, o per altres administracions locals 
afectades directament pel futur del projecte.

Recomanació 6
1. Ampliar i aprofundir la recerca, i en particular la geològica a tot el territori, 

per tal de disminuir al màxim possible la probabilitat que successos similars al que 
ha tractat aquesta comissió d’investigació es puguin repetir. El futur pot fer neces-
saris altres usos del territori, en particular del subsol, que facin necessaris un conei-
xement molt més exhaustiu.

2. Ampliar i millorar l’avaluació de les polítiques públiques en tots els àmbits 
però especialment en temes medi ambientals.

3. Canviar les normatives presents de manera que incorporin el coneixement 
científic i tècnic actual.

4. Informar la població de forma transparent i exhaustiva en futures iniciatives 
que puguin comportar riscos materials i per les persones.

5. Instar les administracions públiques a assumir les seves responsabilitats d’ade-
quar les seves normatives als canvis socials i tècnics que es produeixen a la nostra 
societat.
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V. Conclusions i recomanacions

1. Planificació energètica

Conclusió 1.1
Constatem que les polítiques impulsades pels diferents governs espanyols 

 d’impuls de grans infraestructures gasistes d’un elevat cost, que avui han quedat 
infrautilitzades, han convertit el sistema gasista espanyol en deficitari i car per al 
consumidor. De fet, el mateix Reial decret llei 13/2014 justifica l’estat d’hibernació 
del magatzem Castor en el fet que «l’actual conjuntura de la demanda de gas no re-
quereix de la incorporació d’aquesta infraestructura al sistema gasista».

Conclusió 1.2
Constatem, amb relació a l’aposta pels cicles combinats que van motivar la ur-

gència de la plataforma Castor, que:
a) És evident que es va sobredimensionar la necessitat de generació d’energia 

mitjançant cicles combinats i, en conseqüència, les necessitats del seu emmagatze-
matge.

Segons un informe de la mateixa Red Eléctrica es podrien desmantellar unes deu 
centrals de cicles combinats per a cobrir la demanda.

b) Aquest sobredimensionament ha tingut costos d’oportunitat a l’hora d’apostar 
per les energies renovables com a inversió energètica de futur.

c) Els consumidors d’arreu de l’Estat han pagat en els seus rebuts de la llum una 
recàrrec per a donar ajuts a les centrals de gas segons la seva capacitat (i cobrir, així, 
les intermitències en la producció d’energies renovables) d’uns 700 milions d’euros.

Aquests «pagaments per capacitat» s’han dut a terme sobre un potència instal·la-
da clarament sobredimensionada i la ciutadania ha hagut d’assumir els sobrecostos 
d’aquests pagaments.

Els ciutadans han assumit també costos derivats d’aquesta aposta. Especialment, 
per al cas que ens ocupa, els que poden acabar repercutint en la ciutadania proce-
dents del cas Castor i del seu futur desmantellament.

d) En conclusió, la urgència del projecte Castor és motivada per una aposta er-
rònia i sobredimensionada en la producció elèctrica mitjançant cicles combinats.

Recomanació 1.1
Considerem que cal dur a terme una revisió crítica dels mecanismes de planifi-

cació dels sectors de l’electricitat i del gas que van portar a fer durant la dècada del 
2000 previsions molt allunyades de la realitat i dels objectius ambientals aprovats 
per les diferents instàncies internacionals. No té cap sentit continuar invertint en la 
promoció del consum de combustibles fòssils quan les mesures de lluita contra el 
canvi climàtic obliguen a avançar decididament cap a les energies renovables.

2. Aspectes econòmics del projecte

Conclusió 2.1
Considerem que la síntesi d’aquest projecte és que ha estat un fracàs polític, em-

presarial, econòmic i social que ha comportat uns costos de 1.350,729 milions d’eu-
ros, riscos ambientals i inseguretat en les persones.

Hi ha indicis molt clars sobre presa de decisions equivocades basades en dades 
incompletes i contradictòries, tal com queda reflectit en aquestes conclusions.

Conclusió 2.2
Instem el Govern de l’Estat a emprendre les mesures necessàries per a recuperar 

les indemnitzacions i els costos que es van pagar indegudament a l’empresa promo-
tora del projecte Castor, ESCAL UGS, i assegurar que aquests costos no recaiguin 
ni en els usuaris del gas ni en el conjunt de tota la ciutadania.
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Conclusió 2.3
Constatem que els costos previstos per al projecte (250 milions d’euros el 2003) 

es van incrementar exponencialment amb el temps, i l’Administració de l’Estat no 
va aplicar mecanismes de control eficients, i que va aplicar, d’altra banda, mètodes 
retributius i sistemes d’auditoria de costos per a les instal·lacions de transport, rega-
sificació i emmagatzematge subterrani que ni són eficients ni incentiven el control  
i l’optimització de costos.

Conclusió 2.4
Considerem que les empreses inversores no van assumir cap risc empresarial, 

atès que tenien garantit el seu capital.

Conclusió 2.5
Constatem que, tal com afirmava la Comissió Nacional d’Energia (CNE), la 

manca de concurrència efectiva per al desenvolupament del projecte feia inviable 
valorar l’adequació econòmica del cost dels serveis subcontractats a ACS o a altres 
empreses del mateix grup.

Recomanació 2.1
Instem la Comissió Europea a avaluar de nou si la indemnització a ESCAL UGS 

suposa un ajut il·legal d’Estat, especialment davant la decisió de la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors d’aturar els pagaments mitjançant la factura del gas.

3. Procés d’adjudicació

Conclusió 3.1. Alteracions i anomalies administratives
a) L’any 2008, la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de 

Catalunya va fer diverses consideracions amb relació a l’estudi d’impacte ambiental 
del projecte Castor que havia presentat el ministeri.

b) Aquell mateix any, les competències que té Catalunya en medi ambient no es 
van poder aplicar, ja que el magatzem, mitjançant una correcció d’errors injustifi-
cada que modificà els límits marítims, va passar de territori català a territori caste-
llonenc.

c) Tot i que l’Observatori de l’Ebre i altres organitzacions van manifestar, tant 
en la fase del projecte com en la d’al·legacions, que hi havia risc de terratrèmols, les 
diferents instàncies de l’Estat, ministeris competents i l’Institut Geològic i Miner 
d’Espanya (IGME), van donar el vistiplau favorable a les diverses fases del projecte 
i a la declaració ambiental atorgada per la Secretaria d’Estat per al Canvi Climàtic 
de 2009, i no hi ha constància que es tingués en compte el risc sísmic. Les primeres 
declaracions després dels primers terratrèmols per part dels responsables d’ESCAL 
UGS i d’altres institucions mostren que, efectivament, no es tenia en compte la pos-
sibilitat de la sismicitat induïda, en contrast –com ja hem comentat– amb moltes 
referències bibliogràfiques.

d) L’encàrrec que es va fer a l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) el 
2014 es podia haver fet abans. Es podrien haver conegut tots els resultats d’aquest 
estudi amb anterioritat al 2013, abans de fer les injeccions de gas.

e) A instàncies de la denúncia presentada per la Plataforma de les Terres del 
Sénia al Banc Europeu d’Inversions (BEI), el mecanisme de reclamació intern del 
BEI fa constar que no es van avaluar ni l’historial d’estrès ni el règim d’estrès futur 
durant la injecció i l’extracció de gas, i tampoc no es va considerar la sismicitat po-
tencialment induïda com un factor de risc durant les avaluacions tècniques dutes a 
terme abans dels esdeveniments del 2013, és a dir, els terratrèmols.

Conclusió 3.2
Es va incloure una clàusula evidentment abusiva i no considerada en cap altre 

procediment d’adjudicació segons la qual l’Administració pública es comprometia 
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a compensar l’extinció anticipada de la concessió fins i tot en el cas que fos conse-
qüència d’una actuació dolosa o negligent de la mateixa empresa.

Conclusió 3.3
Considerem que l’Administració de l’Estat i els governs respectius que han parti-

cipat en la tramitació del projecte Castor han vulnerat els principis del dret adminis-
tratiu d’objectivitat, publicitat, igualtat i concurrència. Les adjudicacions han estat 
fetes amb una concurrència efectiva extremadament restrictiva.

El procediment d’adjudicació de la concessió va ser un procediment sense con-
currència pública. ESCAL UGS, l’empresa adjudicatària, és una empresa sense ex-
periència en el sector i sense capacitat tècnica o laboral per a dur a terme l’obra.

Conclusió 3.4
Considerem que també han estat expressament vulnerats per l’Administració de 

l’Estat i els governs respectius els principis de participació pública i de facilitació 
de l’accés a la informació. Les limitacions a la participació de les administracions 
catalanes, dels ajuntaments i del mateix Govern de Catalunya han estat sistemàti-
ques i s’ha arribat a manipular els límits marítims. També ha estat norma la man-
ca d’acceptació de la participació dels moviments socials i ciutadans durant tota la 
tramitació.

Conclusió 3.5
Denunciem que ESCAL UGS va preparar un concurs a mida sense concurrència 

pública, amb diferents operacions de manera injustificada, perquè s’adjudiqués, en-
tre altres, la construcció de la planta a ACS, accionista majoritari d’ESCAL UGS. 
La CNE destaca que no hi va haver un sistema transparent d’adjudicació, ni altres 
ofertes, i ho qualifica d’«autoadjudicació» sense preu fixat. ESCAL UGS va esde-
venir un instrument dirigit i controlat per ACS i la seva xarxa empresarial i d’inte-
ressos econòmics.

Aquest sistema d’autoadjudicacions va permetre no només no abaratir costos, 
sinó incrementar-los en benefici de la mateixa empresa.

Conclusió 3.6
Denunciem que va ser el mateix Govern de l’Estat qui mitjançant el Reial decret 

1383/2011, del 7 d’octubre, que modificava un dels apartats del títol habilitant de la 
concessió, el Reial decret 855/2008, va ampliar el marge de la inversió en el projecte 
Castor de 750 a 1.273 milions d’euros.

Conclusió 3.7
Considerem pertinent impulsar les modificacions legislatives que permetin la 

participació amb plenitud de drets de les administracions públiques en les tramita-
cions administratives quan l’impacte ambiental i social de l’actuació afecti el terri-
tori en el qual són competents, tot i no trobar-se en el seu territori d’actuació.

4. Causes del fracàs del projecte

Conclusió 4.1
Considerem que, molt probablement, els terratrèmols van ser la conseqüència 

d’una molt mala planificació empresarial, complementada amb irregularitats de tot 
tipus. En conseqüència, el tancament del Castor no és producte dels terratrèmols, 
sinó de decisions mal preses, deficiències i possibles negligències, tant en l’àmbit 
empresarial com en el polític.

Conclusió 4.2
Entenem que no hi ha dubte, més enllà de la incertesa inherent a aquest tipus de 

fenòmens, que hi ha una relació directa de causa a efecte entre les injeccions de gas 
i els terratrèmols que van tenir lloc a les Terres de l’Ebre i al Maestrat. Aquest nexe 
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ha estat manifestat en publicacions científiques, i també en diverses de les compa-
reixences dels experts en geologia i en diversos informes tècnics aportats.

Conclusió 4.3
Per la relació d’esdeveniments, tant administratius com tècnics, és plausible pen-

sar que l’empresa coneixia el risc sísmic a què estava sotmès el projecte, però no el 
va tenir en compte, tot i que, la seva avaluació és de màxima importància, atès que 
la incertesa és inherent a la predicció de terratrèmols.

Així mateix, hi ha forts indicis que fan pensar en la possibilitat que hi va haver 
ocultació de dades i falsejament o manipulació en el procediment d’avaluació del 
projecte.

Conclusió 4.4
Constatem que els informes previs emesos per l’IGME van ser incapaços de de-

tectar les greus deficiències tècniques dels estudis i projectes presentats per l’em-
presa promotora ESCAL UGS.

Tot indica que la recerca científica duta a terme abans de les injeccions de gas no 
fou ni exhaustiva ni rigorosa, en particular, respecte a la sismicitat induïda.

Conclusió 4.5. Idoneïtat de l’emplaçament i construcció del magatzem
Els punts més rellevants que qüestionen l’emplaçament del magatzem Castor són 

els següents:
a) Aquest dipòsit està construït damunt la falla d’Amposta, una falla molt pro-

bablement activa segons l’opinió de diversos experts. Aquest fet el fa especialment 
diferent als altres magatzems similars.

b) Tots els indicis fan pensar que quan es va prendre la decisió de construir el 
magatzem Castor no es disposava d’informació suficient, sobretot geològica.

c) L’any 1989, Shell va deixar d’explotar el pou petrolífer i l’any 1995, quan Euro-
gas es va fer càrrec del projecte Castor, s’avaluava que quedaven uns trenta-cinc mi-
lions de barrils en el camp d’Amposta. Posteriorment, l’any 2005, es va comprovar 
que aquesta quantitat era fictícia i que en el millor dels casos en restava una setena 
part. Això alertava que el coneixement que es tenia del magatzem era molt escàs i, 
en algun aspecte, fins i tot erroni.

d) Pel que fa a la geometria del magatzem, és molt dubtós que l’empresa en tin-
gués un coneixement, ja no exhaustiu, sinó fins i tot correcte. El gas s’ha de mou-
re en les cavitats entre les roques i, per tant, les dimensions d’aquestes cavitats són 
essencials per a determinar diversos paràmetres de funcionament. Hi ha moltes evi-
dències per a concloure que es van cometre errors significatius en la concepció ge-
omètrica del magatzem, tal com afirmen els experts de l’MIT en el seu informe.

Conclusió 4.6
Amb relació al disseny i modelització del projecte, cal dir que:
a) El model estàtic elaborat per l’empresa ESCAL UGS presenta discrepàncies 

significatives respecte als estudis posteriors fets per altres entitats i experts.
b) El model de flux i el model geomecànic elaborat per l’empresa ESCAL UGS 

presenta també discrepàncies significatives respecte d’estudis posteriors.
c) Aquestes discrepàncies qüestionen seriosament la viabilitat tècnica del pro-

jecte i, per tant, la capacitat de la plataforma Castor per a ser operativa en un futur.
d) Aquestes discrepàncies poden suposar una negligència per part de l’empresa 

ESCAL UGS, ja que sobreestimen els marges de seguretat dels riscos geomecànics 
i de fuites.

Els càlculs posteriors rebaixen la pressió de fractura de la roca d’entre els 253-
322 bars calculats per ESCAL UGS a uns 185 bars.

Remarquem que el primer terratrèmol d’intensitat superior a 3 graus en l’escala 
de Richter es va produir el 24 de setembre de 2014, quan la pressió al magatzem es 
va situar a 185 bars.



BOPC 493
13 de desembre de 2019

3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació 114

Conclusió 4.7. Mancances tècniques del projecte
Són diverses les mancances que diferents experts han coincidit a assenyalar en la 

definició del model geològic que serveix de base per al model dinàmic del projecte. 
Hi ha motius per a pensar que les dades que va presentar ESCAL UGS no s’ajusten 
a la realitat i haurien d’haver estat calibrades. A més, aquest magatzem havia estat 
un pou petrolífer de la companyia Shell i, per tant, a priori es tenia molta informació 
disponible sobre la seva estructura geològica. La tècnica que es va fer servir ha estat 
àmpliament utilitzada en molts altres magatzems d’arreu del món. Consegüentment, 
l’empresa tenia a la seva disposició l’experiència de molts altres casos com el seu.

Aquesta és la relació de les principals mancances tècniques que tenia el projecte:
a) La fase d’injecció comença al juny de 2013 amb uns valors propers als límits 

teòrics donats pel model, la qual cosa posa en qüestió que hi hagués una real fase 
d’experimentació. Si s’hagués disposat d’una xarxa sísmica submarina per a enre-
gistrar de manera precisa els microterratrèmols que es poguessin produir, s’hauria 
pogut injectar gas començant per valors molt més baixos i controlar quina era la res-
posta del terreny. Aquesta tecnologia existia el 2013, i no es va aplicar.

b) Hi havia una manca de coneixement geològic de la zona on es va construir 
el magatzem Castor, tal com han assenyalat diferents experts durant els treballs de 
la comissió, en particular, els responsables del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. 
Aquest fet és molt rellevant, ja que el coneixement geològic és la base dels models 
aplicats posteriorment.

c) No es va desplegar una xarxa sísmica al fons marí, en contraposició a l’opinió 
de molts experts.

d) No es coneix quina va ser la valoració que va fer l’empresa sobre el risc geolò-
gic, però sí que es pot afirmar que, en el cas que en fes alguna, no va ser l’adequada, 
ateses les conseqüències que va patir el territori.

e) Durant l’elaboració del projecte no es va considerar adequadament l’existèn-
cia de falles que poguessin afectar el magatzem i, en conseqüència, de risc de ter-
ratrèmols, la qual cosa va dur a la utilització d’un model geomecànic excessivament 
senzill.

f) El desacord entre les dades de l’empresa i les d’altres experts, com de l’MIT o 
de l’IGME, respecte a la determinació de la pressió de fractura de la roca són molt 
considerables. És de cabdal importància la determinació d’aquest valor, ja que és el 
límit superior de la pressió operativa del gas.

g) Respecte a la porositat, el desacord també és molt notori, atès que en les da-
des en què hi ha menys discordança aquesta representa un 66% del valor donat per 
l’empresa.

Conclusió 4.8
Amb relació a l’execució del projecte, cal dir que:
a) No es van fer correctament les proves de càrrega i descarrega necessàries per 

a estudiar la resposta del terreny durant la fase inicial de les injeccions. Les dates 
durant les quals es van fer les injeccions eren massa properes en el temps.

b) L’empresa no va disposar dels instruments necessaris durant les primeres in-
jeccions de gas per a estudiar acuradament la resposta del terreny (registre i estudi 
acústic, i microsismicitat).

c) En un escenari com el d’un magatzem on no es pot tenir accés directe, els ris-
cos no es poden descartar sense proves experimentals.

d) Hi ha dubtes que el cronometratge de les injeccions de gas fos l’apropiat.
e) En el seu informe, els professors de l’MIT fan una sèrie de recomanacions 

per si s’hagués de recomençar l’activitat del magatzem. Naturalment, es poden in-
terpretar com a actuacions també recomanables que s’haurien d’haver fet abans de 
les injeccions de finals d’estiu del 2013. En primer lloc, el desplegament d’una xarxa 
d’estacions sísmiques al fons marí més proper a la plataforma, increment gradual de 
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les injeccions de gas en diverses fases, amb una anàlisi específica de la sismicitat, 
pressió del jaciment i recalibració del model geomecànic després de cada fase. En 
segon lloc, la posada en marxa d’un protocol d’accions que s’han de prendre en el 
cas que es registri sismicitat o que la sismicitat s’incrementi durant la injecció. Totes 
aquestes mesures es podien haver pres abans de les injeccions i no es va fer.

f) Hi ha indicis molt convincents per a pensar que es va actuar amb incompetèn-
cia i negligència.

g) Es constata desídia i indolència en els diversos governs del PSOE i del PP res-
pecte al seguiment d’aquest projecte.

5. Aspectes financers

Conclusió 5.1
Constatem que el paper del BEI ha estat clau per a poder finançar el projecte 

Castor, i que els seus mecanismes d’avaluació de riscos van resultar del tot incom-
petents. El BEI va aprovar el finançament d’un projecte tècnicament insostenible, 
impulsat per un empresa sense experiència en el sector i que s’allunya dels objectius 
ambientals de la mateixa Unió Europea. La Project Bond Initiative desenvolupada 
per la Comissió Europea i el BEI, que va servir per a finançar el projecte Castor, no 
entra a valorar les clàusules de les concessions, que són responsabilitat dels estats 
membres.

Conclusió 5.2
Denunciem que ESCAL UGS i ACS van desenvolupar un projecte de gran risc 

tècnic sense assumir pràcticament riscos de caràcter econòmic ni aportacions eco-
nòmiques (contràriament al que determina la legislació espanyola d’hidrocarburs) 
com a conseqüència de la cobertura del BEI, mitjançant l’emissió dels project bonds.

El Govern de l’Estat va acceptar la renúncia d’ESCAL UGS per mitjà del Reial 
decret llei 13/2014 i va activar el pagament dels bonistes del BEI amb un crèdit sin-
dicat contret per ENAGAS quan la plataforma Castor no estava realment operativa, 
com ha quedat acreditat, i va traslladar el deute i les pèrdues a ENAGAS i a la fac-
tura del gas dels usuaris durant trenta anys.

Conclusió 5.3
Amb relació a l’arquitectura financera del projecte, cal dir que:
a) És evident que es van produir contactes entre el president del Consell d’Admi-

nistració d’ACS i el ministre d’Indústria, reconegudes pel primer, com a mínim en 
dues ocasions. En la primera, per a aconseguir nou finançament per a un projecte 
concessionat per l’Estat a una empresa privada, quan s’havien retirat les entitats fi-
nanceres en canviar les condicions de la retribució.

b) El conseller delegat del banc Santander, José Antonio Álvarez Álvarez, va re-
conèixer en la seva compareixença que la seva entitat va ser qui va liderar el finança-
ment del projecte en una primera fase i que era evident que havien fet una avaluació 
equivocada del risc sísmic, i que, en cas que s’hagués avaluat amb una probabilitat 
alta de risc, haurien renunciat al projecte.

c) El BEI, un banc públic d’inversions, va participar en una operació amb unes 
condicions sorprenentment beneficioses, tant per a l’empresa concessionària com 
per al conjunt de bonistes.

Conclusió 5.4
Instem la Unió Europea a investigar la responsabilitat del BEI en el seguiment 

del projecte del magatzem Castor.
a) El BEI no va fer cap mena de seguiment del projecte, a pesar que mitjançant 

el contracte entre el BEI i ESCAL UGS, el Project Undertaking Deed, el banc afir-
mava que faria un seguiment exhaustiu del projecte, que òbviament no es va produir, 
tal com va reconèixer anys després el mateix BEI.
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b) Cal incidir-hi per tal que inversions en projectes d’aquestes característiques 
tinguin l’anàlisi de riscos, no només financers, abans que es construeixin i mentre 
s’executa el projecte.

6. Afectacions del projecte

Conclusió 6.1
Constatem que, tal com recull el Síndic de Greuges, i han constatat la Plataforma 

en Defensa de les Terres del Sénia i l’Associació d’Afectats per la Plataforma Cas-
tor (APLACA), l’afectació causada pel projecte Castor als ciutadans dels municipis 
veïns és inqüestionable. I no només des del punt de vista de l’alarma social provo-
cada per la manca d’informació a la població, i de la inseguretat i sensació de perill 
real derivada dels terratrèmols patits als mesos de setembre i octubre del 2013, amb 
sismes d’intensitat de fins a 4,2 graus en l’escala Richter, i dels danys materials que 
ha comportat en alguns casos, sinó també dels anys d’angoixa i preocupació dels 
ciutadans de les Terres del Sénia en veure que s’estava tramitant un projecte sobre el 
qual hi havia la certesa, basada en informes tècnics, de risc sísmic.

Conclusió 6.2
Requerim al Govern de l’Estat que es doni resposta i s’atenguin els danys mate-

rials i morals dels veïns i les institucions públiques afectades. També al Govern de 
la Generalitat que presti un servei d’assessorament i de suport als afectats perquè 
s’acompanyin les reclamacions en curs.

7. Indemnitzacions

Conclusió 7
Denunciem el cúmul de despropòsits que es deriven de l’aprovació i aplicació 

per part del Govern del Partit Popular del Reial decret llei 13/2014, del 3 de octubre, 
pel qual s’adopten mesures urgents amb relació al sistema gasista i la titularitat de 
centrals nuclears.

Aquest decret va voler fer recaure el cobrament de les indemnitzacions a ESCAL 
UGS (i als inversionistes) sobre el conjunt de la ciutadania mitjançant la factura del 
gas. Aquesta fórmula, a més d’inconstitucional, és deliberadament garantista amb 
els interessos especulatius d’ACS i les entitats financeres responsables del projecte. 
Comporta, alhora, una desprotecció deliberada de l’interès general i dels drets dels 
ciutadans.

Tal com estableix el Tribunal Suprem, l’empresa no té un dret reconegut a ser re-
compensada de manera automàtica en cas de finalització anticipada, com ha succeït.

Aquesta compensació està condicionada a l’absència de dol o negligència i a 
l’operativitat de la plataforma. Considerem que és impossible afirmar que no hi va 
haver negligència ni que la planta estava operativa.

La decisió del Govern de l’Estat de dur a terme aquest procediment mitjançant 
un reial decret llei, quan la concessió va ser atorgada per un reial decret, evidenciava 
possiblement la voluntat de l’Administració espanyola d’evitar que el seu contingut 
fos recorregut per la via contenciosa administrativa i es pogués bloquejar la indem-
nització per via judicial.

En primer lloc, el Govern de l’Estat va pagar abans de disposar dels informes 
objectius necessaris per a determinar si es tractava o no d’un cas de «negligència 
greu o frau intencionat».

En segon lloc, el càlcul del valor net de la inversió (criteri indemnitzatori esta-
blert en el Reial decret llei 13/2014) va ser fixat per una auditoria privada encarre-
gada per la mateixa empresa concessionària, valor que el Govern no va contrastar 
suficientment.
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En el moment de publicar-se al BOE l’ordre de pagament, no es complien cap 
dels dos requisits que exigia el Reial decret 855/2008, del 16 de maig. Quan l’em-
presa ESCAL UGS va presentar la renúncia, que probablement no hauria d’haver 
estat mai acceptada, les instal·lacions ni estaven operatives ni l’explotació comercial 
havia començat encara.

D’altra banda, el Govern de l’Estat fixa en el Reial decret llei el termini de pa-
gament en funció dels interessos de l’empresa concessionària, i evita de superar el 
30 de novembre de 2014, data fixada en les condicions de l’emissió dels bons. La 
sentència del Tribunal Constitucional del 22 de desembre de 2017 va considerar in-
justificada aquesta urgència.

Les urgències en el pagament es van dur a terme desatenent les comprovacions 
que la mateixa sentència del Tribunal Suprem del 14 d’octubre de 2013 recomanava 
i fent cas omís de totes les veus autoritzades que reclamaven que no es fes el paga-
ment automàtic de la compensació a l’empresa concessionària fins que no es comp-
tés amb els informes objectius necessaris per a determinar si es tractava o no d’un 
cas de «negligència greu o frau intencionat».

8. Desmantallament i reversió

Conclusió 8.1
Considerem que, vist l’estat actual de la plataforma i les negligències observa-

des en el disseny, el Govern de l’Estat ha de fer efectiu el desmantellament de les 
instal·lacions del Castor, amb el garantiment de la seguretat ambiental i ciutadana, i 
també amb la màxima transparència en tots els tràmits per a dur-lo a terme.

Proposem el desmantellament del magatzem Castor per dos motius principals.
En primer lloc, i aquesta és la raó més rellevant, perquè segons diversos experts, 

i sobretot d’acord amb l’informe de l’MIT-Harvard hi ha riscos elevats si es repre-
nen les operacions.

En segon lloc, per motius econòmics, atès que els costos de mantenir la instal·la-
ció hibernada són molt elevats.

Cal avaluar si la planta era operativa i si hi ha hagut negligències de l’empresa 
per tal que aquesta faci front als costos del desmantellament.

El cost del desmantellament del Castor no s’ha de fer en cap cas amb diners pú-
blics, sinó que l’ha d’assumir ESCAL UGS com a constructora i explotadora del 
magatzem de gas i responsable principal d’aquest projecte fallit.

En resum, el Govern de l’Estat ha de desmantellar les instal·lacions del projecte 
Castor, ja que els riscos de recomençar l’activitat del magatzem no són assumibles ni 
econòmicament ni ambientalment, ni tampoc pels riscos personals que poden patir 
les poblacions costaneres properes al magatzem.

Conclusió 8.2
Denunciem la manca de recursos econòmics per dur a terme la supervisió, l’ope-

ració i el control correctes de les instal·lacions hibernades que garantissin la segure-
tat per a les persones i el medi ambient, des que la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència va deixar de pagar a ENAGAS per aquestes tasques.

Recomanació 8.3
Instem el BEI, després del errors comesos, a participar en el desmantellament 

del projecte.

9. Responsabilitats

Conclusió 9.1
Denunciem que per a portar a terme el projecte Castor van ser necessàries la 

concertació i la connivència dels principals responsables de les polítiques energèti-
ques i d’infraestructures del Govern de l’Estat en el període 2000-2014, que van fa-
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cilitar cada un dels actes administratius perquè fos possible, i van prendre decisions 
que es poden considerar irregulars, arbitràries, injustes i amb risc per a la seguretat 
i la salut pública, tot prioritzant l’interès particular de les empreses participants i 
contràries a l’interès general.

Conclusió 9.2
Constatem que l’empresa concessionària ESCAL UGS i el conjunt de l’Admi-

nistració de l’Estat van fer cas omís de tots els advertiments i antecedents de risc  
sismològic induït a l’entorn de la falla tectònica d’Amposta.

Conclusió 9.3
Considerem demostrat que, atesos els antecedents en la inducció de terratrèmols 

en projectes similars i el coneixement de l’existència d’una falla activa a la zona en 
què s’anava a situar la plataforma d’injecció, la manca de consideració del risc sís-
mic durant l’avaluació del projecte és contrària a dret.

Conclusió 9.4
Reprovem la manca de capacitació tècnica i rigor, i de responsabilitat social i 

ambiental, de l’empresa concessionària ESCAL UGS.

Conclusió 9.5
Reprovem la manca de rigor, de recursos tècnics, de transparència i de defensa 

de l’interès general de les autoritats dels ministeris de l’Estat competents en matèria 
d’indústria, d’energia i de medi ambient en el decurs del desenvolupament del pro-
jecte Castor.

Conclusió 9.6
Considerem que la informació pública del 2 d’agost de 2007 de la concessió 

a ESCAL UGS per a «l’explotació d’un magatzem de gas natural submarí davant 
la costa de Castelló» per part de la Subdelegació del Govern a Castelló va vulne-
rar volgudament els drets de participació i de transparència propis per a un tràmit 
d’aquesta complexitat.

Conclusió 9.7
Reprovem que l’Ordre del 27 de desembre de 2012, aprovada pel ministre José 

Manuel Soria, que modificava els mecanismes de la retribució dels magatzems sub-
terranis de gas natural i ampliava el període de renúncia a la concessió de cinc a 
vint-i-cinc anys, fos aprovada ad hoc perquè ESCAL UGS pogués optar a la renún-
cia i a la indemnització posterior.

Conclusió 9.8
Constatem que és contrària a dret, com ja ha estat reconegut en sentència ferma 

de l’Audiència Nacional i del Tribunal Suprem, el desmembrament il·lícit del projec-
te en subprojectes per a evitar les avaluacions d’impacte ambiental obligatòries per 
llei, dut a terme per la Secretaria d’Estat del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí en la tramitació del gasoducte de connexió del sistema 
gasista amb la planta marítima del Castor amb la finalitat d’evitar l’avaluació d’im-
pacte ambiental (23 de novembre de 2009).

Conclusió 9.9
Considerem altament preocupant, i fora del que es pot considerar regular, que 

la llicència municipal d’obres de la planta terrestre fos atorgada per l’Ajuntament 
de Vinaròs només cinc dies després d’haver estat sol·licitada, el 28 de desembre de 
2009. La llicència fou declarada nul·la al gener del 2015 pel Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu núm. 2 de Castelló, ja que els terrenys on es va construir la planta no eren 
urbanitzables.
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Conclusió 9.10
Denunciem l’extrema gravetat del fet que ni el Consell General del Poder Judi-

cial ni el Ministeri de Justícia no hagin dotat l’oficina judicial del Jutjat d’Instrucció 
núm. 4 de Vinaròs dels recursos humans i tècnics necessaris per a poder avançar 
de manera urgent i definitiva en la conclusió del procediment penal en curs. Aquest 
procediment investiga, des de l’inici del 2015, divuit persones per presumpta preva-
ricació mediambiental i delictes contra el medi ambient.

Conclusió 9.11
Instem el Govern de l’Estat a establir les responsabilitats, si escau, de les admi-

nistracions públiques en la concessió i el seguiment del projecte Castor.

Conclusió 9.12
Instem la Unió Europea a reavaluar el cas, atès que en el moment en què es va 

dur a terme l’avaluació no s’havia fet pública la sentència del Tribunal Constitucio-
nal que anul·lava diversos articles del Reial decret llei13/2014.

10. Reconeixement i actuacions públiques i socials

Conclusió 10.1
Reprovem la incompareixença a la Comissió d’Investigació del Projecte Castor 

del Parlament de Catalunya d’alguns del més alts responsables de l’Administració de 
l’Estat durant el mandat dels quals es va desenvolupar el projecte Castor.

Conclusió 10.2
Reconeixem la tasca de defensa dels interessos públics i de la ciutadania per part 

de l’ajuntament d’Alcanar, de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del 
Sénia i dels promotors de la querella ciutadana Cas Castor (Observatori del Deute 
en la Globalització, Xnet i Institut de Drets Humans de Catalunya - Associació de 
Defensa dels Drets Humans).

Conclusió 10.3
Mostrem el nostre reconeixement i donem el nostre suport a l’informe emès pel 

Síndic de Greuges el 2014 sobre el pagament de la indemnització a l’empresa con-
cessionària, que repercuteix directament i de manera injusta en els consumidors del 
sistema gasista, i el del març del 2018 sobre la necessitat de dur a terme una audi-
toria tècnica que determini el grau de responsabilitat d’ESCAL UGS en els sismes 
de les Terres del Sénia.

11. Recomanacions

Recomanació 11.1. Auditoria tècnica
Instem el Govern de l’Estat a fer una auditoria tècnica del projecte i avaluar la 

responsabilitat d’ESCAL UGS en el disseny i la justificació del projecte, que per-
meti esbrinar l’abast dels dèficits detectats en la construcció de les instal·lacions del 
magatzem de gas i reclamar-ne les possibles responsabilitats, per a determinar si 
es tracta d’un cas de dol o negligència, o bé de mala fe, si l’empresa ja hagués es-
tat conscient de la inviabilitat tècnica del projecte amb anterioritat als terratrèmols.

S’han de dirimir responsabilitats sobre el procediment administratiu i sobre el 
que va fallar durant aquest procediment perquè pogués entrar en funcionament un 
projecte d’aquestes característiques sense informe de risc sísmic i amb les irregula-
ritats observades durant el procediment.

Determinar si l’Administració de l’Estat va estudiar si els informes de l’empresa 
eren verídics o bé simplement es va limitar a estendre un justificant de recepció 
d’aquests documents.

Aquesta auditoria hauria de tenir la finalitat de passar dels molt forts indicis de 
tota mena d’irregularitats, mancances i contrasentits detectats a afirmacions que 
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encara que no siguin categòriques, i atès el caràcter de l’assumpte que s’estudia, 
tinguin una incertesa suficientment reduïda i puguin ser acceptades molt majorità-
riament.

Els seus components haurien de ser organitzacions o professionals de vàlua molt 
reconeguda en la construcció de plantes similars a la del projecte Castor, i també 
científics i membres destacats dels diversos col·legis professionals de Catalunya im-
plicats en la qüestió: geòlegs, ambientòlegs, enginyers de camins, canals i ports, i 
qualsevol altre que es consideri oportú.

Els objectius mínims de l’auditoria, ampliables a tot allò que cregués convenient 
la comissió encarregada, haurien de ser els següents:

a) Dur a terme una investigació molt més aprofundida que l’actual, tant super-
ficialment com en profunditat, de l’estructura geològica de l’entorn del magatzem i 
comparar-la amb la que va fer servir l’empresa. Aquesta recerca comportaria la re-
visió del model geològic que va emprar l’empresa ESCAL UGS per a portar a terme 
el seu projecte de magatzem.

b) Determinar si l’empresa ESCAL UGS va fer una anàlisi sísmica i, si és així, 
revisar-la.

c) Determinar si abans de les injeccions de gas del 2013 es coneixia que la falla 
d’Amposta molt probablement era activa.

d) Revisar i validar de manera global els models de flux i geomecànic utilitzats 
per l’empresa ESCAL UGS.

e) Validar totes les dades aportades per l’empresa ESCAL UGS amb les dels ex-
perts que les han posat en dubte.

f) Avaluar el risc sísmic a partir de les dades disponibles abans de les injeccions 
de gas. Reavaluar-lo amb les dades obtingudes a partir de l’auditoria tècnica.

g) Tenir accés a totes les dades, arxius i informes que va elaborar l’empresa 
 ESCAL UGS abans de la injecció de gas.

h) Tenir accés a totes les dades, arxius i informes, així com informacions de 
qualsevol tipus internes de l’empresa, com ara comunicacions telefòniques i correus 
electrònics, que es van produir entre la plataforma terrestre i la plataforma marítima 
durant el període en què van estar en funcionament.

Recomanació 11.2
Constatem la necessitat d’assumir per via judicial la determinació de la inopera-

tivitat de la plataforma Castor ateses les negligències en el disseny i la execució per 
part de l’empresa ESCAL UGS.

Recomanació 11.3
Constatem la necessitat que el Govern de la Generalitat creï el Cos d’Ambientò-

legs de Catalunya, com a eina fonamental per a evitar que es reprodueixin de nou 
episodis similars.

Recomanació 11.4
Requerim al Govern de Catalunya que reclami al Govern de l’Estat que quedi 

sense efectes la correcció d’errades del Reial decret 638/2007, del 18 de maig, de les 
capitanies marítimes i els districtes marítims, publicada en el BOE del 5 de març de 
2008 pel Ministeri de Foment.

A efectes pràctics, aquesta correcció d’errades duia a terme un canvi competen-
cial sobre la plataforma marítima del projecte Castor entre la Generalitat Valenci-
ana i la Generalitat de Catalunya, alhora que restringia la capacitat de participació 
d’aquesta darrera en la tramitació del projecte.

Recomanació 11.5
Considerem la necessitat de desenvolupar un seguiment de les conclusions 

d’aquesta comissió d’investigació, tant des del Govern de Catalunya com des de 
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l’àmbit parlamentari, pel mateix Síndic de Greuges o per altres administracions lo-
cals afectades directament pel futur del projecte.

Recomanació 11.6
a) Ampliar i aprofundir la recerca, en particular la geològica, a tot el territori, per 

tal de disminuir al màxim possible la probabilitat que es puguin repetir successos 
similars al que ha tractat aquesta comissió d’investigació. El futur pot fer necessaris 
altres usos del territori, en particular del subsol, que facin indispensable un conei-
xement molt més exhaustiu.

b) Ampliar i millorar l’avaluació de les polítiques públiques en tots els àmbits, 
especialment en qüestions mediambientals.

c) Canviar les normatives vigents de manera que incorporin el coneixement cien-
tífic i tècnic actual.

d) Informar la població de manera transparent i exhaustiva sobre iniciatives fu-
tures que puguin comportar riscos materials i per a les persones.

e) Instar les administracions públiques a assumir la responsabilitat d’adequar les 
seves normatives als canvis socials i tècnics que es produeixen a la societat.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2019
El secretari de la Comissió, Lucas Silvano Ferro Solé; el president de la Comis-

sió, Ferran Civit i Martí

Fascicle quart
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
la vinculació del president de la Generalitat i el Govern amb les 
accions i els plans violents dels comitès de defensa de la República
252-00021/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 53606).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.12.2019; 10:30 h.



BOPC 493
13 de desembre de 2019

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 123 

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre els problemes i les incidències en la 
gestió de les qualificacions finals del curs escolar 2018-2019
354-00138/12

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 23 de la Comissió d’Educació, el 10.12.2019, DSPC-C 401.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de Drom Kotar Mestipen davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la tasca 
que fan per a lluitar per la igualtat i la no-discriminació de les gitanes
357-00463/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tingu-
da el 10.12.2019, DSPC-C 403.

Compareixença del director general de Formació Professional Inicial  
i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió d’Educació 
per a informar sobre el nou model de formació professional
357-00465/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Educació, tinguda el 10.12.2019, 
DSPC-C 401.

Compareixença d’una representació de l’associació NACE, No a 
l’Assetjament Escolar, davant la Comissió d’Educació per a presentar 
el decàleg contra l’assetjament escolar elaborat per l’associació
357-00534/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Educació, tinguda el 10.12.2019, 
DSPC-C 401.
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Compareixença del director general de Formació Professional Inicial 
i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió d’Educació 
per a informar sobre el nou model de formació professional dual i el 
canvi curricular previst
357-00622/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Educació, tinguda el 10.12.2019, 
DSPC-C 401.

Compareixença d’Eudald Planella Cutrina, portaveu de Joves 
Viticultors del Penedès, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre la vulneració de drets en el sector de la 
viticultura i sobre les propostes que plantegen
357-00625/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 10.12.2019, DSPC-C 402.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2557/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra els articles 3, 4 i 9 de la Llei 3/2017, 
del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, 
segon, tercer, quart i cinquè
381-00010/11

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 52513 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.12.2019

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 

González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magis-
trados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Mar-
tínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano  
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ri-
cardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada 
doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2557-2017, interpuesto por el presi-

dente del Gobierno contra los arts. 3, 4 y 9 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las 
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obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, ter-
cero, cuarto y quinto. Han sido parte la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de 
Cataluña. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal Consti-

tucional el día 22 de mayo de 2017, el Gobierno de la Nación, presentó escrito de 
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 4, y 9 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código 
civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de 
los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, (en adelante, Ley 3/2017). El 
recurso tiene por objeto la impugnación del art. 3 de la ley antes mencionada, que 
da nueva redacción al contrato de compraventa, al de permuta; del art. 4 que aprue-
ba las secciones segunda y tercera del capítulo II del título II del libro sexto del Có-
digo civil de Cataluña y se da nueva redacción a los arts. 622.21 a 622.42, sobre el 
mandato y la gestión de asuntos ajenos; y del art. 9 en tanto que introduce una dis-
posición transitoria primera al Código civil de Cataluña, por entender que excede 
de la competencia para la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil 
propio, atribuida a la comunidad autónoma de Cataluña en el art. 129 de su Estatuto 
de Autonomía (en adelante, EAC), vulnerando con ello la competencia exclusiva del 
Estado sobre legislación civil ex art. 149.1.8 CE.

A continuación, se pasa a fundamentar las concretas impugnaciones deducidas:
a) El abogado del Estado empezó sus valoraciones aludiendo a la reiterada doc-

trina constitucional sobre la interpretación del art. 149.1.8 CE y recordando que, la 
norma, tras atribuir al Estado competencia exclusiva sobre la legislación civil, «in-
troduce una garantía de la foralidad civil a través de la autonomía política, garantía 
que no se cifra en la intangibilidad de los Derechos civiles especiales o forales, sino 
en la previsión de que los estatutos de las comunidades autónomas en cuyo territorio 
aquellos rigieran a la entrada en vigor de la Constitución puedan atribuir a dichas 
comunidades competencia para su conservación, modificación y desarrollo» (STC 
31/2010, de 28 de junio, FJ 76). Pero si ello es así, también lo es que el objetivo de la 
«segunda reserva competencial a favor del legislador estatal no es otro que el de de-
limitar un ámbito dentro del cual nunca podrá estimarse subsistente ni susceptible, 
por tanto, de conservación, modificación o desarrollo Derecho civil especial o fo-
ral alguno, ello sin perjuicio de lo que en el último inciso del artículo 149.1.8 CE se 
dispone en orden a la determinación de las fuentes del derecho» (entre otras, SSTC 
88/1993, de 12 de marzo, FJ 3; 156/1993, de 6 de mayo, FJ l; 31/2010, de 28 de junio, 
FJ 76, y 40/2014, de 11 de marzo, FJ 5).

Se advierte igualmente que el reconocimiento que en el art. 129 EAC se hace 
de la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de derecho civil propio no 
puede entenderse como una competencia legislativa ilimitada ratione materiae de-
jada a la disponibilidad de la comunidad autónoma, sino que solo puede tener lugar 
en el marco permitido por la Constitución Española. Ello significa, de acuerdo con 
la doctrina constitucional, que Cataluña únicamente puede legislar en materia civil 
respecto a figuras conexas con las ya reguladas en su propio ordenamiento jurídico 
y siempre además que ello responda a una actualización acorde con sus principios 
generales.

Sentado lo anterior, tras repasar la doctrina de este Tribunal sobre el concep-
to constitucional de «desarrollo del propio derecho civil, especial o foral» y aun  
reconociendo que la competencia legislativa en esta materia no debe vincularse rígi-
damente al contenido existente en la compilación u otras normas del ordenamiento 
jurídico catalán (STC 88/1993, FJ 3), afirma que la competencia exclusiva en mate-
ria de derecho civil a que se refiere el art. 129 EAC ha de entenderse ceñida estric-
tamente a esas funciones de «conservación, modificación y desarrollo» del Derecho 
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civil catalán que son la medida y el límite primero de las competencias susceptibles 
de atribución y ejercitables por las comunidades autónomas en virtud del art. 149.1.8 
CE. De este modo subraya que la Generalitat no puede dictar las normas contenidas 
en las disposiciones impugnadas del libro sexto, relativas a las obligaciones y con-
tratos, porque son ajenas a su Derecho civil y, por tanto, a pesar de la justificación 
que para regularlas se realiza en la exposición de motivos de la Ley 3/2017, no están 
amparadas en el mandato constitucional.

b) Descendiendo al particular examen de las normas impugnadas se denuncia la 
falta de conexión de las figuras contractuales reguladas en las mismas, con institu-
ciones civiles propias de carácter foral o especial.

Así, para el Gobierno de la Nación en el art. 3 de la Ley 3/2017 se da una redac-
ción general, completa y novedosa al contrato de compraventa y al de permuta que 
incluye la estructura y el régimen jurídico de los mismos (definición, modalidades, 
garantías, obligaciones, extinción, etc.). Tales tipos contractuales no se recogían en 
la compilación de Derecho civil de Cataluña aprobada por la Ley 40/1960, del 21 ju-
lio, ni en el posterior Decreto Legislativo 1/1984, de 19 julio, por el que se aprobaba 
su texto refundido, sino que aparecían como especialidades de la compraventa civil 
regulada en el Derecho civil común, es decir en el Código civil de 1889. Por consi-
guiente, aun reconociendo que la Ley 40/1960, en su libro IV, bajo la rúbrica «de las 
obligaciones y contratos y de la prescripción», dedicaba algunas normas a especiali-
dades existentes propias en el Derecho civil catalán en relación con la compraventa 
–tales como la rescisión por lesión, las ventas a carta de gracia o «empenyament» 
y la «tornería»–, tales especialidades históricas no pueden amparar una regulación 
general de los contratos de compraventa y de permuta.

A ello añade que tampoco se puede invocar la supuesta obsolescencia de las 
normas civiles estatales, ni la necesidad de incorporación de la normativa europea 
para regular materias civiles que nunca formaron parte de su acervo civil, pues tal 
competencia corresponde en exclusiva al legislador estatal (SSTC 252/1988, de 20  
de diciembre; 236/1991, de 12 de diciembre; 72/1992, de 13 de mayo; 21/1999, de 25 de  
febrero, y 98/2001, de 5 de abril, entre otras).

c) El abogado del Estado prosigue sus alegaciones, defendiendo la inconstitucio-
nalidad del art. 4 de la Ley 3/2017, relativo al contrato de mandato y al de gestión 
de asuntos ajenos sin mandato, pues, a su entender, no existe traza alguna de los 
mismos en la compilación de 1960. También en este caso se advierte que aunque 
existían algunos contratos de servicios como el violario o el censal, se trata de figu-
ras contractuales muy diversas a las ahora reguladas, en las que no tiene cabida la 
figura de un tercero, distancia institucional que también hay que predicar de los po-
sibles intentos de conectar estos contratos con la institución foral de la marmessoria, 
pues aunque ambos se basan en la relación de confianza existente entre los sujetos 
para cumplir y hacer cumplir los encargos, en el caso de la normativa catalana se 
trata de una figura que debe incluirse en el ámbito del Derecho sucesorio y no en 
el contractual. Por todo ello, a juicio de la abogacía del Estado, los contratos regu-
lados en el art. 4 de la Ley 3/2017 carecen de conexión suficiente con instituciones 
precedentes para poder considerarlos amparados en el concepto de «desarrollo» del 
art. 149.1.8 CE.

d) De forma especial, se impugna el art. 3 de la Ley 3/2017 en lo que se refie-
re a la nueva redacción del art. 621.54 del Código civil de Cataluña que regula el 
pacto de condición resolutoria y recoge el procedimiento notarial de resolución con 
intervención del registro de la propiedad, dado que vulnera no solo la competencia 
legislativa civil del Estado en materia de bases de las obligaciones contractuales, 
sino que infringe también la reserva estatal sobre ordenación de registros e instru-
mentos públicos, establecida en el art. 149.1.8 CE. Para el Gobierno de la Nación, 
la norma autonómica no puede regular el tipo de documento notarial ni el proce-
dimiento notarial para llevar a cabo la resolución de una compraventa en la que se 
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hubiera pactado condición resolutoria explícita. Todo ello, sin perjuicio de la incons-
titucionalidad per se de la regulación general del contrato de compraventa, en la que 
se inserta dicha condición resolutoria y su procedimiento notarial, pues se trata de 
una materia enteramente sustraída a la legitimación legislativa autonómica (ATC 
105/2010, de 29 de julio, y SSTC 156/1993, de 6 de mayo, FJ 5, y 4/2014, de 16 de 
enero, FJ 3, entre otros).

e) Respecto de la regulación que hace la Ley 3/2017 del contrato de compraventa 
de consumo (art. 621.2 del Código civil de Cataluña), además de resultar contraria 
a la competencia estatal sobre legislación civil de acuerdo con el art. 149.1.8 CE, re-
sulta igualmente atentatorio de la competencia estatal en materia de legislación mer-
cantil ex art. 149.1.6 CE.

El nuevo art. 621.2 del Código civil de Cataluña, en la redacción introducida 
por la Ley 3/2017, dispone que la compraventa es de consumo si «el vendedor ac-
túa en el ámbito de su actividad empresarial o profesional y el comprador, con un 
propósito principalmente ajeno a estas actividades». Quiere ello decir, a juicio del 
recurrente que, como se dijo en la STC 157/2004, FJ 11, «la determinación de las 
relaciones contractuales propias de los diferentes tipos de ventas desarrolladas por 
los comerciantes se inscribe en el ámbito del art. 149.1.6 CE. Más específicamente 
hemos puesto de relieve que «la STC 71/1982, a propósito de la regulación de lo que 
deba entenderse por cláusulas contractuales abusivas en perjuicio del consumidor, 
consideró como de pertenencia estatal la normación de las condiciones generales 
de contratación o de las distintas modalidades contractuales, ya que el régimen de 
unas y otras materias, incardinado en la legislación civil, debe ser uno y el mismo 
para todo el territorio del Estado (FFJJ 14 y 19). No es, claro está, que a las normas  
autonómicas no les quepa disciplinar determinados tipos de venta o articular dis-
positivos preventivos o correctores de los eventuales abusos a que ciertos contratos 
puedan conducir. De lo que se trata es de que a través de tales normas no se produzca  
un novum en el contenido contractual o, en otros términos, de que no se introduzcan 
derechos ni obligaciones en el marco de las relaciones contractuales privadas (STC 
88/1986, FJ 5). Por último, aun cuando las normas autonómicas persigan, mediante 
el reforzamiento de las obligaciones del vendedor, la protección del consumidor y 
del usuario, la determinación del contenido de los contratos y de las acciones por 
incumplimiento, saneamiento o resolución se inserta dentro de la competencia esta-
tal exclusiva atribuida al Estado por los arts. 149.1.6 y 8 CE [STC 62/1991, FJ 4 e)]» 
(STC 264/1993, de 22 de julio, FJ 5).

Señala también que la íntegra regulación sistemática de la propia exposición de 
motivos de la ley autonómica catalana como «paradigma regulatorio de los contra-
tos de intercambio» constituye una traba frontal al principio de unidad de mercado 
consagrado en las reglas 1, 6, 8 y 13 del art. 149. l CE, que «supone, por lo menos, la 
libertad de circulación sin traba por todo el territorio nacional de bienes, capitales, 
servicios y mano de obra y la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de las 
actividad económica. La compatibilidad entre la unidad económica de la Nación y 
la diversidad jurídica que deriva de la autonomía ha de buscarse, pues, en un equi-
librio entre ambos principios, equilibrio que, al menos, y en lo que aquí interesa, 
admite una pluralidad y diversidad de intervenciones de los poderes públicos en el 
ámbito económico, siempre que reúnan las varias características de que: la regula-
ción autonómica se lleve a cabo dentro del ámbito de la competencia de la comu-
nidad autónoma; que esa regulación, en cuanto introductora de un régimen diverso 
del o de los existentes en el resto de la Nación, resulte proporcionada al objeto le-
gítimo que se persigue, de manera que las diferencias y peculiaridades en ella pre-
vistas resulten adecuadas y justificadas por su fin; y, por último, que quede en todo 
caso a salvo la igualdad básica de todos los españoles. Por todo ello, para evaluar 
si la normativa impugnada vulnera o no los mandatos constitucionales pertinentes 
a la unidad de mercado, es necesario aplicar estos criterios acabados de exponer a 
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las normas en cuestión, precisando su cobertura competencial, la intensidad de la 
diversidad que introducen, y su ordenación y proporcionalidad al fin que persiguen» 
(SSTC 88/1986, de 1 de julio, y 96/2013 de 23 abril, FJ 4).

f) Se impugna, en último lugar, el art. 9 de la Ley 3/2017, en tanto que introduce 
la disposición transitoria primera al libro sexto del Código civil de Cataluña, cuya 
causa de inconstitucionalidad es igualmente la infracción del artículo 149.l.8 CE, en 
tanto que recoge el ámbito de aplicación temporal de los contratos de compraventa 
y permuta del art. 3 impugnado y al que se ha hecho referencia ut supra.

Se concluyó, por todo ello, con la súplica de que se dictara sentencia en la que 
se declarase la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los preceptos impug-
nados.

2. Por providencia de 6 de junio de 2017, el Pleno acordó admitir a trámite el 
recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos pre-
sentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Generalitat y al 
Parlamento de Cataluña, al objeto, de que, en el plazo de quince días, pudieran per-
sonarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Se dis-
puso, por último, publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial 
de la Generalitat» de Cataluña la formalización del recurso.

3. A través de escrito registrado el día 20 de junio de 2017, el Congreso de los 
Diputados comunicó al Tribunal el acuerdo de la mesa de la cámara de conformidad 
con el que se persona en el procedimiento y ofrece su colaboración a los efectos del 
art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

4. Mediante escrito registrado el día 20 de junio de 2017, el Senado rogó que se 
tuviera la cámara por personada y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 
88.1 LOTC.

5. En virtud de escrito registrado el día 4 de julio de 2017, el Parlamento de Ca-
taluña formuló las alegaciones que a continuación se resumen:

a) Con cita de la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 76, afirma que, contrastado el 
art. 149.1.8 CE con el art.129 EAC se deduce que la competencia que la Constitución 
confiere al Estado, en absoluto es contradictoria con la norma estatutaria, pues las 
normas civiles impugnadas respetan el criterio constitucional de la conexión referido  
al derecho civil catalán en su conjunto y a los principios informadores peculiares 
de este derecho especial. Recuerda que el Derecho catalán precompilado conforma-
ba un ordenamiento civil completo y autosuficiente, en el que juega un importante 
papel la tradición jurídica catalana. Así, el vigente art. 111.2. 1 del Código civil de 
Cataluña declara que «en su aplicación el Derecho civil de Cataluña debe interpre-
tarse y debe integrarse de acuerdo con los principios que lo informan, tomando en 
consideración la tradición jurídica catalana» y, en este sentido, el art. 5 EAC ha ve-
nido a afianzar el protagonismo que debe tener la tradición jurídica catalana, ya que 
la incorpora como uno de los fundamentos del autogobierno de Cataluña, al mismo 
tiempo que reconoce también la posición singular que ocupa la Generalitat en rela-
ción con el Derecho civil.

b) En segundo término, subraya que el criterio de conexión ha sido utilizado de 
forma flexible por la jurisprudencia constitucional y, en consecuencia, en la medi-
da en que el Derecho civil especial de Cataluña constituye un subsistema jurídico, 
auto suficiente y susceptible de desarrollo, la ley ahora impugnada tiene pleno fun-
damento en la competencia atribuida a la Generalitat en materia de Derecho civil, 
por cuanto respeta tal criterio constitucional.

Para el Parlamento autonómico, el Gobierno de la Nación parte en su recurso 
de una concepción restrictiva del alcance de la competencia autonómica, preten-
diendo reducirla a una simple función de adaptación de las figuras previstas en la 
compilación, sin capacidad para crear nuevas regulaciones coherentes e integra-
das en el Derecho histórico catalán y adaptarlas a las necesidades de una sociedad 
compleja. Sin embargo, admitir la interpretación del Estado sería tanto como per-
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mitir la petrificación del Derecho civil catalán, contraria a la tradición legislativa 
del Parlamento autonómico que desde antiguo ha llevado a cabo una intensa tarea 
de codificación. Recuerda en tal sentido que es doctrina consolidada del Tribunal 
Constitucional la de que el término «desarrollo» del Derecho civil propio empleado 
en el art. 149.1.8 CE, permite su crecimiento orgánico, actualizando e innovando 
contenidos y, más concretamente procediendo a la regulación de materias que, pese 
a estar ausentes del texto originario de la compilación, mantienen una relación de 
conexión  suficiente con institutos ya disciplinados u otras normas integrantes del 
propio ordenamiento civil. En definitiva, la conexión debe establecerse con el De-
recho civil propio, esto es, con el vigente que lo sea en cada momento y no solo con 
el que existía en 1978, a no ser que la voluntad del Estado sea la de confinarlo a una 
posición residual y excepcional.

c) Sentadas las bases del alcance de la competencia que atribuye el art. 129 EAC 
a la Generalitat se pasa a continuación a analizar la conexión de los preceptos im-
pugnados con las instituciones del Derecho civil de Cataluña.

Así, en primer lugar, por lo que atañe a la regulación de la compraventa y la per-
muta (arts. 621.1 al 621.54, 621.56 y 621.57 del Código civil de Cataluña) se advierte 
que el libro cuarto de la Compilación titulado «De las obligaciones y contratos y 
de la prescripción» ya contenía, aun incompleta, una regulación de esta materia. En 
concreto, se trataba de una reducida regulación de los contratos de compraventa y 
de permuta, respecto de los cuales disciplinaba las formas de entrega de los bienes 
vendidos o permutados, los gastos de entrega, de otorgamiento de escritura pública 
y de expedición de copias (art. 277 de la Compilación de 1960).

Establecía también la rescisión por lesión de estos contratos en el que fijaba unas 
reglas específicas referidas a la enajenación de una pluralidad de cosas en el mismo 
contrato de compraventa y a la restitución de frutos o intereses; igualmente desarro-
llaba las ventas a carta de gracia, los contratos de censal, violario y vitalicio y otras 
figuras contractuales relacionadas con la actividad agraria. Por último, finalizaba 
con la regulación de la donación, que incluía los requisitos de validez, el fraude de 
acreedores, las cláusulas de reversión y la inoficiosidad. Especialmente significativa 
es la disposición final segunda de dicho texto legal en la que se preveía la aplicación 
supletoria del Código civil español en los preceptos que no se opusieran a ella. Y, sin 
ánimo de exhaustividad, cita como ejemplos la regulación de la presunción mucia-
na, la asociación a compras y mejoras, las compras con pacto de supervivencia, el 
heredamiento o reserva de la facultad de enajenar, la facultad del heredante de ven-
der, la enajenación en la legítima, la enajenación en el fideicomiso, la enajenación 
como libres de bienes fideicomitidos, la venta de bienes por el fiduciario, la impug-
nación de actos de enajenación en que se define el concepto de venta o la venta de 
bienes a beneficio de inventario, entre otros muchos.

También advierte que hasta el momento actual, respecto a la regulación de las 
relaciones obligatorias y contractuales se han elaborado leyes especiales de carácter 
patrimonial como son la Ley 11/2008, de 20 de febrero, de contratos de cultivo; la 
Ley 2/2005, de 4 de abril, de contratos de integración; la Ley 23/2001, de 31 de di-
ciembre, de cesión de finca o de edificabilidad a cambio de construcción futura; la 
Ley 22/2000, de 29 de diciembre, de acogida de personas mayores, y la Ley 6/2000, 
de 19 de junio, de pensiones periódicas. Cita específicamente los casos emblemáti-
cos de la venta a carta de gracia (art. 326 a 328 del Código civil de Cataluña) y de 
la cesión de finca o edificabilidad a cambio de construcción futura, que traen causa 
de las instituciones generales de la compraventa y de la permuta, respectivamente, 
pero no necesariamente de las reguladas en el Código civil, sino de las vigentes en 
Cataluña en el momento de aprobarse la compilación, es decir, las del Derecho ro-
mano canónico.

Todo ello, a juicio del Parlamento de Cataluña, lleva a estimar la competencia de 
la Generalitat para legislar en materia de Derecho de las obligaciones contractuales, 
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especialmente la compraventa y la permuta o el contrato de mandato, con el lími-
te de las bases que pueda fijar el Estado, pues son instituciones conexas con las ya 
reguladas en la compilación y la actividad legislativa se emprende con la finalidad 
de alcanzar una actualización o innovación de sus contenidos, según los principios 
informadores peculiares del Derecho propio.

d) En cuanto a la alegada inconstitucionalidad del art. 3 de Ley 3/2017, se llama 
la atención sobre el hecho de que el Gobierno de la Nación no cuestione la regula-
ción material del contrato de compraventa y del contrato de permuta, ni su posible 
adecuación a las bases de las obligaciones contractuales, que es el límite compe-
tencial para la actuación legislativa autonómica en este ámbito, sino que su desca-
lificación se centre exclusivamente en que no existan precedentes legislativos en el 
ámbito del Derecho civil catalán en relación con las instituciones civiles de la com-
praventa o la permuta. En tal sentido, además de reiterar la inexactitud de tal afir-
mación, pues a su juicio existe conexión suficiente, subraya su absoluta adecuación 
a las bases de las obligaciones contractuales fijadas por el Estado, así como con el 
Derecho europeo de contratos.

e) En relación con el contrato de permuta, para el Parlamento autonómico, cabe 
llegar a la misma declaración de constitucionalidad y de estatutariedad, pues el libro 
cuarto de la Compilación de 1960, dedicado a las obligaciones y los contratos, ya 
contenía una regulación de este contrato, en que se establecía, por ejemplo, la for-
ma de entrega de las cosas objeto del contrato (art. 277 de la Ley 40/1960) y regu-
laba también el régimen de rescisión por lesión. Precisamente, el capítulo primero 
del título II, dedicado a los contratos con finalidad transmisiva, junto a la permuta, 
la norma (incorporando la Ley 23/2001, de 31 de diciembre, cuya constitucionali-
dad no ha sido cuestionada) regula también el contrato de cesión de la propiedad de 
una finca o aprovechamiento urbanístico a cambio de una construcción futura que 
presenta una conexión más que evidente con la permuta. En consecuencia, la regu-
lación de este contrato encuentra pleno amparo en el art.129 EAC, no resultando 
contraria al art. 149.1.8 CE.

Estos mismos argumentos le sirven también para rebatir la impugnación caute-
lar y accesoria que afecta al art. 9 de la Ley 3/2017, relativo al ámbito temporal de 
aplicación de estos contratos, pues si la regulación sustantiva se adecúa a los cáno-
nes competenciales establecidos por la Constitución Española y el Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña, esta adecuación ha de extenderse lógicamente a los criterios 
temporales de aplicación de los mismos, fijados por el art. 9 de la ley.

f) Por otro lado, se defiende la constitucionalidad de la regulación del contrato de 
mandato y del contrato de gestión de negocios ajenos, pues no solo en la compila-
ción y en la legislación catalana posterior existen muchas instituciones que conectan 
directamente con ambas figuras, sino que forma parte de la tradición jurídica cata-
lana, que incluyó especificidades propias como son la prohibición de que los cargos 
públicos pudieran ser mandatarios en el territorio a su cargo, el carácter oneroso 
del contrato y un régimen específico de responsabilidad de quien ha sido nombrado 
sustituto. Así, se citan numerosos supuestos de regulación en la compilación de la 
figura del poder y de la representación voluntaria, como pueden ser el albaceazgo 
(regulado ya en la Compilación de 1960 y actualmente recogido en los arts. 429.1 
a 429.15 del Código civil de Cataluña); el heredamiento y el mandato (art. 64 de la 
Compilación); la facultad de la mujer de conferir a su marido la administración de 
los bienes parafernales (art. 51 de la Compilación), su art. 306.1 en materia de adqui-
sición fiduciaria de la finca enfitéutica, o figuras posteriores como el poder otorgado 
en previsión de una pérdida sobrevenida de capacidad (art. 222.2 del Código civil  
de Cataluña) y el poder para constituir una hipoteca (art. 569.29.2 del Código civil de  
Cataluña).

g) Además, se advierte que en el Derecho civil catalán también hay referencias 
a la gestión de asuntos ajenos, como por ejemplo en el art. 3.4 del código de familia 
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de 1998, hoy regulado en el art. 231.4.4 del Código civil de Cataluña, en el que se 
establece explícitamente que a la gestión que uno de los cónyuges hace en nombre 
del otro, le son aplicables las reglas en materia de gestión de negocios. La gestión 
de asuntos ajenos también está presente en la figura del estado de necesidad (art. 
546.12 del Código civil de Cataluña), que impone al propietario el deber de tolerar 
la interferencia de otra persona si ello es necesario para evitar un peligro presente, 
inminente y grave, ya sea en interés de quien la realiza, en interés de un tercero o 
incluso del mismo propietario afectado. Sirvan todos estos ejemplos para concluir 
que la legislación civil vigente en Cataluña fundamenta sobradamente por «cone-
xión» la inclusión de los preceptos recurridos, sin desbordar el marco competencial 
derivado del art. 129 EAC.

h) En relación a la impugnación del art. 621.54 del Código civil de Cataluña, 
relativo al pacto de condición resolutoria se recuerda que la venta con condición re-
solutoria es una evolución natural de la venta a carta de gracia, que es una institu-
ción básicamente consuetudinaria y que recibe su regulación de la doctrina catalana 
anterior al siglo xviii, siendo su función la de servir como instrumento de crédito 
(conocida coloquialmente «empenyorament»). Y por lo que atañe a la posible vulne-
ración de la competencia legislativa estatal en materia de ordenación de los registros 
e instrumentos públicos se subraya que ya la STC 4/2014 advierte de lo inadecuado 
de hacer una interpretación laxa de esta norma constitucional. Para el Parlamento 
catalán el significado constitucional del término «ordenación de los registros e ins-
trumentos públicos» debe entenderse como un concepto en el que se incluye la or-
ganización y funcionamiento de la fe pública, que no incluye el Derecho sustantivo 
que tiene acceso a dicha fe pública. Por ello resulta consustancial a la competencia 
autonómica material en el ámbito del Derecho civil que cualquier institución jurí-
dica catalana se pueda documentar en un instrumento público y también que la ley 
catalana pueda contener los requisitos de validez y eficacia del acto o negocio jurí-
dico concreto, y pueda prever que tales requisitos consten documentalmente. Enten-
der lo contrario vaciaría de contenido la competencia autonómica sobre legislación 
civil, privándola de las garantías que se derivan de la fe pública registral y notarial.

i) Respecto a la regulación de la compraventa de consumo no se pone en duda su 
constitucionalidad, pues tan solo es un subtipo de compraventa, que se caracteriza 
por ser una de las partes un consumidor y la otra un empresario o comerciante, de-
biéndosele aplicar la normativa de protección especialmente diseñada para estos su-
puestos. En este sentido, se señala que no solo el art. 129 EAC otorga competencia a 
la Generalitat, sino que la misma se ve suplementada por el art. 123 EAC que le atri-
buye la competencia exclusiva en materia de consumo, lo que comprende la defensa 
de los derechos de los consumidores y usuarios, proclamados por el art. 28 EAC. 
Entre estos derechos se incluye la protección de los legítimos intereses económicos 
de los consumidores, lo que se traduce en el reforzamiento legal de su posición en 
el contrato a la hora de adquirir productos y servicios, dado que es la parte débil  
en contraposición con el empresario. Y aunque reconoce que el derecho de consu-
mo es una disciplina transversal que afecta a distintas ramas del Derecho, entiende 
que lo cierto es que la competencia legislativa sobre contratos de consumo ha de 
vincularse al título que el Tribunal Constitucional califica como prevalente, según 
la finalidad y el objeto de la norma, que es el que, en cada supuesto, determina la 
atribución al Estado o a la comunidad autónoma. En el caso de los contratos no cabe 
duda de que es la legislación civil sobre la cual la Generalitat resulta competente, 
pues no pueden reputarse mercantiles las compras de efectos destinados al consumo 
del comprador o de la persona por cuyo encargo se adquieren. Así, se recuerda que 
la Ley 3/2014, de 27 de marzo, dio una nueva redacción al art. 59.2 del texto refun-
dido de la Ley general de defensa de los consumidores y usuarios, subrayando que 
«los contratos con consumidores y usuarios se regirán, en todo lo que no esté ex-
presamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por el Derecho común 

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/23764
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aplicable a los contratos», esto es, por el Derecho civil ya que la legislación mer-
cantil es Derecho especial. La distinción entre el régimen jurídico del contrato de 
compraventa general y el de compraventa de consumo es irrelevante, ya que el título 
prevalente para este último es la legislación civil. La competencia legislativa sobre 
contratos de consumo ha de vincularse por tanto al título que el Tribunal Constitu-
cional califica como prevalente, según la finalidad y el objeto de la norma, que es 
el que, en cada supuesto, determina la atribución de la competencia al Estado o a la 
comunidad autónoma. En el caso de los contratos es la legislación civil, y en esta 
materia la Generalitat resulta competente.

Para el Parlamento catalán, el Derecho civil regula la actuación de las personas 
en cualquier ámbito ajeno a sus actividades empresariales, profesionales o laborales. 
La actividad económica que realizan las personas en su esfera privada –y no pro-
fesional– es objeto propio del Derecho civil, y que a este corresponde la regulación 
del ámbito patrimonial y su gestión, cuando la persona actúa en su esfera privada. 
La actuación del consumidor como contratante de bienes y servicios se desarrolla 
en dicha esfera, con la finalidad de utilizar los bienes y servicios para su consumo 
y no para su reintroducción en el mercado en una actividad empresarial. Por ello, 
actúa como cualquier otro sujeto particular incluido en la órbita del Derecho civil, 
si bien siendo merecedor de un estatuto de protección especial, dado el carácter asi-
métrico de la relación contractual. La regulación de la compraventa de consumo, en 
consecuencia, no invade la competencia del Estado en materia de legislación mer-
cantil, pues su fundamento competencial se encuentra en la legislación civil, que 
por el contrario regula las normas vinculadas a los comerciantes en el ejercicio de 
su actividad profesional.

j) El Parlamento de Cataluña finaliza sus alegaciones observando que ninguna 
de las disposiciones impugnadas del libro sexto del Código civil de Cataluña afecta 
al principio de unidad de mercado, dado que en modo alguno imponen aranceles, 
aduanas o trabas económicas que impidan o limiten la libre circulación de bienes, 
servicios o mano de obra dentro del territorio del Estado. Pero, en cualquier caso, 
advierte que tal principio no impone una regulación única y uniforme en el ámbito 
de las relaciones contractuales y de su régimen obligacional. Tampoco quiere decir 
que el mencionado principio pueda verse afectado por el contenido material de una 
concreta regulación en el ámbito del Derecho privado, como lo demuestra el hecho 
de que por ejemplo, la rescisión por lesión ultra dimidium de los ordenamientos ca-
talán y navarro hayan podido convivir en el Estado con el sistema del Código civil, 
en el que no está prevista. Por consiguiente, la diversidad jurídica de las normas ci-
viles en materia de contratos no tiene por qué suponer ningún obstáculo a la libre 
circulación de bienes. El funcionamiento de la actividad económica encuentra en 
el contrato uno de los instrumentos jurídicos entorno al que se organizan las ope-
raciones de intercambio de bienes y de prestación de servicios, requiriendo dicha 
actividad la existencia de unos principios básicos del orden económico de aplica-
ción unitaria y general en todo el Estado. Pero esto no puede llevar a concluir que la 
mera existencia de una regulación autonómica diversa en materia de obligaciones y 
contratos, suponga una quiebra del principio de unidad de mercado. Más bien debe 
entenderse que mientras mantenga la libertad de mercado y de empresa, esto es, 
mientras se respeten las libertades económicas básicas, no representarán una frag-
mentación del mercado nacional como sí lo fragmentaría, por ejemplo, el estable-
cimiento de fronteras interiores o de aduanas y aranceles.

Se concluyó con la súplica de que se dictara sentencia desestimatoria, en su inte-
gridad, del recurso de inconstitucionalidad.

6. Por escrito registrado el día 6 de julio de 2017, la Generalitat de Cataluña for-
muló las siguientes alegaciones:

Con carácter preliminar, se lamenta de los argumentos genéricos y carentes de 
un análisis detallado de las normas impugnadas por el Gobierno de la Nación, que 
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sin entrar en ningún momento a analizar el contenido material de las mismas, pre-
dica para todas ellas en conjunto la misma causa de inconstitucionalidad, a saber, 
que tales normas no se contemplaban en la compilación de 1960. Visión, por otro 
lado, restrictiva de la competencia legislativa autonómica que solo permite mantener 
y actualizar aquellas especialidades regionales o forales que estuvieran vigentes al 
aprobarse la Constitución.

Sentado lo anterior, la tesis que sostiene la representación de la Generalitat de 
Cataluña en favor de la constitucionalidad de los preceptos impugnados, descansa 
básicamente en lo siguiente:

a) La voluntad del constituyente fue precisamente la de que las comunidades au-
tónomas que poseían un Derecho civil propio, pudieran asumir plenitud de compe-
tencias para conservar, modificar y desarrollar no solo la legislación civil entonces 
vigente, sino su propio sistema normativo, considerado como un conjunto armónico. 
En efecto, cada Derecho civil foral o especial es un conjunto de normas e institucio-
nes dotado de sistematización y conexión interna propias, informado por principios 
y valores peculiares que le proporcionan los medios de autointegración, sin que se 
agote en el texto compilado. La razón de la inclusión en el texto constitucional del 
inciso «sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comuni-
dades autónomas de los Derechos civiles forales o especiales, allí donde existan», 
no es la de restringir la competencia en esta materia en los territorios con Derechos 
forales o especiales, sino la de excluir de la citada competencia a las regiones sin 
ellos. Por este motivo, resulta fuera de contexto cualquier pretensión a favor de una 
hipotética y prevalente competencia estatal supra autonómica en materia de Dere-
cho civil, basándose en una pretendida unidad jurídica civil. Hoy en día, según el 
bloque de constitucionalidad, las comunidades autónomas, cada cual en su ámbito 
respectivo, comparten con el Estado la competencia legislativa en materia civil o lo 
que es igual, el Estado puede legislar en el ámbito civil en toda su extensión, sin que 
el eventual ejercicio de las competencias autonómicas suponga menoscabo alguno 
para dicho ámbito material, ya que el límite a la competencia estatal es exclusiva-
mente de eficacia en algunos territorios autonómicos.

De las anteriores consideraciones, la Generalitat extrae la conclusión de que la 
Constitución de 1978, sanciona la diversidad legislativa española como la forma nor-
mal de estructurarse el Derecho civil español. Por otra parte, entiende que tampoco 
es aceptable el planteamiento, pues conduce a limitar la competencia autonómica a 
la conservación, modificación y desarrollo de solo lo previsto en la compilación de 
1960, en vez de referirse globalmente al Derecho civil catalán. Una cosa es que la 
compilación constituya una prueba evidente de la existencia en Cataluña de un De-
recho civil propio y otra muy distinta, e inaceptable, es que el Derecho compilado 
se constituya en un límite para la competencia de la Generalitat asumida en el art. 
129 EAC que se integra con la tradición jurídica catalana, (art. 5 EAC). En defini-
tiva, cabe constatar que el Derecho contenido en el Código civil no se sitúa en una 
relación de prevalencia sobre el Derecho civil que emana del Parlamento catalán, 
pues son ordenamientos diversos, informados cada uno de ellos por sus propios 
principios inspiradores.

b) Sobre la distribución de competencias civiles entre el Estado y la comunidad 
autónoma advierte que el libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obli-
gaciones y los contratos, se dicta «de acuerdo con lo establecido por el art. 3 f) de 
la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera ley del Código civil de Cataluña», esto 
es, según lo previsto hace quince años al aprobarse la primera Ley del Código civil 
de Cataluña y resulta evidente que la materia a que se refiere la controversia plantea-
da es la propia del Derecho civil. Por tanto, los títulos competenciales de aplicación 
son los del art. 149.l.8 CE y del art. 129 EAC, que son los directamente propios de 
dicha materia, aunque hay que añadir el art. 5 EAC, es decir, la incorporación de la  
tradición jurídica catalana como fundamento del sistema jurídico autonómico, ya 
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que encuentra el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat en rela-
ción con el Derecho civil (STC 31/2010, FJ 10). Así lo ha reconocido este Tribunal 
Constitucional, declarando que «con los contamos delimitados por la STC 31/2010, 
la competencia autonómica ex artículo 129 EAC es en puridad exclusiva o, dicho en 
los términos utilizados por la misma sentencia al analizar el articulo 110 EAC, es 
un supuesto de coextensión de la competencia y la materia in toto», que «no es con-
trario a la Constitución en tanto que aplicable a supuestos de competencia material 
plena de la comunidad autónoma y en cuanto no impide el ejercicio de las compe-
tencias exclusivas del Estado ex artículo 149.1 CE, sea cuando estas concurren con 
las autonómicas sobre el mismo espacio físico u objeto jurídico, sea cuando se trate 
de materias de competencia compartida» (FJ 59) [STC 4/2014, FJ 4 e)].

Más concretamente, se advierte que la finalidad de la Ley 3/2017 es «desarro-
llar» el Derecho civil de Cataluña, introduciendo una regulación pormenorizada de 
las obligaciones y los contratos, para lo que cuenta con una asentada jurisprudencia 
constitucional que se basa en un entendimiento amplio y flexible del término «desa-
rrollo», de manera que la competencia autonómica no debe vincularse rígidamente 
al contenido compilado, sino que cabe una innovación de los contenidos normativos 
según los principios informadores propios del Derecho foral o especial. La única 
exigencia que se establece al respecto es que los nuevos ámbitos hasta entonces no 
normados «conecten» con el Derecho ya regulado y estén orientados a hacer posible 
su «crecimiento orgánico» (SSTC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 3; 156/1993, de 6 de 
mayo; 3l/2010; 4/2014, de 16 de enero, y STC 82/2016, de 28 de abril).

c) A continuación, entrando ya en el análisis del contenido de los concretos pre-
ceptos impugnados y su posible conexión orgánica con el Derecho civil catalán se 
sostiene que el art. 3 de la Ley 3/2017 que da nueva redacción al contrato de com-
praventa y al de permuta del Código civil de Cataluña, no supone una novedad en 
el Derecho civil de Cataluña, sino que guarda proximidad, enlace y conexión con la 
tradición jurídica catalana consagrada en diversas figuras jurídicas muy arraigadas 
en los textos jurídicos y en la propia práctica. Así, a título de ejemplo se citan las 
siguientes disposiciones de la Ley aprobatoria de la Compilación de 1960: arts.14.2 
(compras por el padre al hijo); art. 23 (presunción muciana); art. 54 (compras de la 
asociación a compras y mejoras); arts. 71 y 72 (compras con pacto de  supervivencia); 
art. 76 (reserva de la facultad de enajenar en el heredamiento); art. 81.2 (facultad de 
heredante de vender); art. 129.2 (enajenación en legítima); art. 188 (enajenación en 
fideicomiso); art. 189 (enajenación como libres de bienes fideicomitidos); art. 193 
(venta de bienes por el fiduciario); art. 195 (autorización por el testador de enaje-
nación); art.196 (enajenación y gravamen por el fiduciario); art. 197.3 (enajenación 
fideicomisario); art. 211 (impugnación de actos de enajenación en la venta); art. 247 
(enajenación por el donante), art. 263.5 (venta de bienes en beneficio de inventario); 
art. 266.2 (compradores de la herencia); art. 271.l (bienes enajenados por cónyuge 
viudo); art. 275.3 (enajenación heredero aparente); art. 277.2 (gastos de entrega de 
la cosa vendida); art. 277.l (constitutum possessorium); art. 307 (permuta); art. 312 
(fadiga); art. 318 (tanteo y retracto); arts. 323 a 325 (rescisión por lesión) y arts. 326 
a 329 (venta a carta de gracia o empenyorament).

Se señala, también, que posteriormente el legislador autonómico postconstitucio-
nal ha continuado su labor de desarrollo orgánico del Derecho civil propio introdu-
ciendo en el del Código civil de Cataluña y en el Código de consumo de Cataluña 
normas relativas a los contratos de compraventa y permuta. Con ello, a su juicio, 
queda ampliamente demostrado que la regulación establecida en la Ley 3/2017 pue-
de relacionarse con otras figuras reguladas en Derecho civil catalán, lo que no sig-
nifica que venga a coincidir con cualquiera de ellas, pues en tal caso nos situaríamos 
en el terreno de la «modificación» del Derecho civil preexistente y no en el de su 
«desarrollo» o crecimiento para acomodarlo a la realidad social.
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d) Entiende la Generalitat, en tercer lugar, que la constitucionalidad del art. 4 de 
la Ley 3/2017 relativo a la nueva redacción del contrato de mandato se conecta sin 
dificultad con numerosas instituciones presentes en la compilación de 1960 y en la 
legislación catalana posterior, tales como el albaceazgo (arts. 235 a 241 de la Com-
pilación y actualmente arts. 429.1 a 429.15 del Código civil de Cataluña); el mandato 
incluido en un heredamiento (art. 64 de la Compilación); la administración de los 
bienes privativos de un cónyuge (art. 51); la agnición de buena fe (art. 306.1, siem-
pre de la Compilación) y con las múltiples referencias a la representación voluntaria 
(arts. 63.1, 99.2, 1 14.4, 178.4 y 194.4 de la Compilación) o la revocación de poderes 
contenida en numerosas reglas del Código civil de Cataluña.

En cuanto al contrato de gestión de asuntos ajenos sin mandato se justifica esen-
cialmente por su directa vinculación con el mandato. En efecto, como señala el 
preámbulo de la Ley 3/2017, «la gestión de asuntos ajenos se presenta como una 
institución residual respecto al mandato, precisamente por el hecho de que la ratifi-
cación de la gestión supone la aplicación de las reglas del mandato», argumento que 
recoge el art. 622.40 del Código civil de Cataluña. Por ello, la regulación de esta 
figura debe admitirse sobre la base de los mismos argumentos realizados para la 
admisión del contrato de mandato.

e) Por lo que se refiere al art. 621.54 del Código civil de Cataluña relativo al pac-
to de condición resolutoria entiende la Generalitat que es una evolución natural de 
la venta a carta de gracia recogida en los arts. 326 a 328 de la Compilación de 1960, 
que constituye una de las figuras tradicionales del Derecho civil catalán. Ahora bien, 
frente a la amplia utilización de la venta a carta de gracia en los siglos anteriores, lo  
cierto es que el legislador catalán, a la hora de afrontar el libro sexto, se encontró 
ante una institución que difícilmente podía insertarse en la actual dinámica credi-
ticia, incapaz de soportar los parámetros de la normativa financiera vigente, clara-
mente tuitiva de los intereses de los prestatarios. De aquí la necesidad de  actualizarla 
y regular la compraventa de inmuebles con precio aplazado, garantizada con el pac-
to de condición resolutoria explícita, como trasunto de la venta a carta de gracia y 
conservar su finalidad de ser instrumento válido para la financiación inmobiliaria.

Se advierte, igualmente, que la reserva al Estado en materia de ordenación de los 
registros e instrumentos públicos (art. 149.1.8 CE) no impide que la norma autonó-
mica pueda regular el procedimiento notarial para ejercitar la condición  resolutoria 
explícita pactada en un contrato de compraventa, ni la actuación que el registro 
de la propiedad debe llevar a cabo (STC 4/2014, de 16 de enero), pues a juicio del 
Gobierno catalán se debe distinguir entre la regulación del instrumento público en 
 abstracto, esto es, su ordenación, y la determinación concreta de los actos o nego-
cios jurídicos que pueden contener los instrumentos públicos, porque el art.149.1.8 
CE solo abarca la función y los requisitos de los primeros, los relativos a la orde-
nación de los instrumentos, sin perjuicio de la ordenación autonómica sobre los 
actos y negocios jurídicos que pueden o deben formalizarse mediante instrumento 
público. La Ley 3/2017 no contiene ninguna norma que haga referencia al tipo de 
instrumentos públicos, a la génesis, requisitos y efectos de las escrituras públicas, 
actas notariales y pólizas. Nada se establece sobre los requisitos de identificación 
de los comparecientes, legitimación, representación, otorgamiento, autorización, re-
dacción, soporte físico, expedición de copias, validez, etc. En cambio, es obvio que 
cualquier institución civil catalana de las reguladas en la Ley 3/2007 se puede docu-
mentar en instrumento público, de manera que dicha ley puede contener los requisi-
tos sustantivos de validez y/o de eficacia del acto o negocio jurídico concreto de que 
se trate, y prever que tales requisitos consten documentalmente en el instrumento 
público que los recoge.

Otro tanto cabe decir de la ordenación de los registros, pues en el recurso se 
confunde la ordenación formal o estructural de los registros con los actos y nego-
cios jurídicos relativos a bienes inmuebles y con trascendencia real de los cuales 
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se puede tomar constancia en el registro de la propiedad. Por lo tanto, se vuelve a 
confundir entre la estructura formal del registro, los efectos de la inscripción, el va-
lor de aquello inscrito, etc., y los concretos actos o negocios jurídicos que se hacen 
constar en el mismo.

f) Continúa la Generalitat contestando a la pretendida inconstitucionalidad de 
las normas que regulan el contrato de compraventa de consumo. Se advierte que los 
títulos competenciales en materia de consumo lo son tanto el art. 149.1.6 CE (legis-
lación mercantil), como el art. 149.1.8 CE (legislación civil), siendo prevalente el 
civil, en tanto la Ley 3/2014, de 27 de marzo, de modificación del texto refundido 
de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes com-
plementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, que dispone en 
su apartado 10 que «‘los contratos con consumidores y usuarios se regirán, en todo 
lo que no esté expresamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por el 
Derecho común aplicable a los contratos». Es decir, se les aplica el Derecho civil, 
por ser la legislación mercantil especial respecto a la civil que lo es común. Por ello, 
pues, el encaje de las relaciones contractuales de consumo en la legislación civil 
resulta innegable. Pero además entiende que hay que tener en cuenta que desde el 
prisma de ambas disciplinas jurídicas, las relaciones contractuales entre el empresa-
rio proveedor de bienes o servicios y los consumidores de los mismos se producen 
en la órbita de las relaciones jurídico-privadas, de naturaleza civil y no mercantil.

En definitiva, aunque la defensa del consumidor sea un concepto de contornos 
imprecisos, según se ha declarado reiteradamente en las SSTC 15/1989, FJ 1, y 
62/1991, FJ 2, la competencia legislativa sobre contratos de consumo, incluyendo 
obviamente el de compraventa, se ha de vincular al título que resulte prevalente, 
según la materia regulada por la norma y su orientación o vocación principal (STC 
88/1996, FJ 4), que, en este caso, no es otra que la materia civil de los arts. 149.1.8 
CE y 129 EAC.

g) Respecto a la posible quiebra del principio de unidad de marcado alegado por 
el Gobierno de la Nación entiende que siendo indiscutible que el funcionamiento de 
la actividad económica encuentra en el contrato de consumo uno de los instrumen-
tos jurídicos en torno al que se organizan las operaciones de intercambio de bienes y 
de prestación de servicios, aunque parece obvio que dicha actividad postula la exis-
tencia de unos principios básicos de aplicación unitaria y general en todo el Estado, 
de ello no se puede concluir que la mera existencia de una regulación autonómica di-
versa en materia de obligaciones y contratos sobre las relaciones de consumo –como 
se afirma en el recurso– pueda suponer por sí misma una traba frontal al principio 
de unidad de mercado.

Por la misma razón se rechaza la alegación relativa a la quiebra de la regla pri-
mera del art. 149.1 CE sobre las condiciones básicas que garantizan la igualdad de 
todos los españoles, recordando que el Tribunal Constitucional tiene declarado des-
de la temprana sentencia de 16 de noviembre de 1981, que «la igualdad en derechos 
y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional no 
puede ser entendido, en modo alguno, como una rigurosa y monolítica uniformidad 
del ordenamiento, de la que resulte que, en igualdad de circunstancias, en cualquier 
parte del territorio nacional se tienen los mismos Derechos y obligaciones», preci-
sando, de forma muy significativa y en lo que aquí interesa, que esto no ha sucedido 
en el ámbito del Derecho privado.

h) Por último, sobre la impugnación del art. 9 de la Ley 3/2017, que introduce la 
disposición transitoria primera, estableciendo el ámbito de aplicación temporal de 
los contratos de compraventa y permuta a los que se refiere el art. 3 de la citada ley, 
entiende que la inconstitucionalidad de esta norma se plantea exclusivamente por su 
vinculación con el art. 3, y por lo tanto merece una misma valoración, al no plan-
tearse sobre este precepto una controversia singularizada, no se considera necesario 
añadir argumento alguno sobre la misma.
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Se concluyó con la súplica de que se dictara sentencia desestimatoria, en su inte-
gridad, del recurso de inconstitucionalidad.

7. El Pleno de este Tribunal, estando próximo a finalizar el plazo de los cinco 
meses que señala el art. 161.2 CE desde que se produjo la suspensión de los precep-
tos impugnados, acordó, mediante providencia de 11 de julio de 2017, conceder a las 
partes personadas un plazo de cinco días para que expusieran lo que considerasen 
conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.

Evacuando el trámite conferido, el Gobierno de la Nación presentó el 18 de ju-
lio de 2017, escrito de alegaciones solicitando el mantenimiento de la suspensión de 
los preceptos de la Ley 2/2017, impugnados en este recurso de inconstitucionalidad. 
Por su parte, en escrito registrado el 21 de julio de 2017, el Parlamento de Catalu-
ña  presentó sus alegaciones en apoyo del levantamiento de la suspensión y en este 
mismo sentido se pronunció la Generalitat de Cataluña, cuyo escrito de alegaciones 
tuvo su entrada en este Tribunal en fecha de 24 de julio de 2017.

Finalmente, el Tribunal acordó en el ATC 131/2017, de 3 de octubre, «levantar la 
suspensión del art. 3 en la parte por la que se da nueva redacción a los arts. 621.1 a 
621.54 (contrato de compraventa) y a los arts. 621.56 y 621.57 (contrato de permuta); 
del art. 4, por el que se da nueva redacción a los arts. 622.21 a 622.42 todos ellos del  
Código civil de Cataluña y del artículo 9, en tanto que introduce una disposición 
transitoria primera en el libro sexto del Código civil de Cataluña, de la Ley 3/2017, 
de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obliga-
ciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, 
cuarto y quinto.». Esta decisión fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado», 
núm. 249, de 16 de octubre de 2017.

8. Por providencia de 12 de noviembre de 2019 se señaló para deliberación y fa-
llo de esta sentencia el día 13 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de inconstitucionalidad.
El presente recurso de inconstitucionalidad se dirige contra el art. 3 de la Ley del 

Parlamento de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de 
Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros 
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto (en adelante, Ley 3/2017), que da nueva 
redacción al contrato de compraventa y al de permuta; el art. 4 de esa misma ley 
que aprueba las secciones segunda y tercera del capítulo II del título II del libro sex-
to del Código civil de Cataluña y se da nueva redacción a los arts. 622.21 a 622.42; 
y, por último, su art. 9, en cuanto introduce una disposición transitoria primera al 
Código civil de Cataluña. El Gobierno de la Nación fundamenta estas impugnacio-
nes en que el contenido normativo de los preceptos citados excede las competencias 
atribuidas a la Comunidad Autónoma de Cataluña especialmente en el art. 129 de su 
Estatuto (en adelante, EAC) y vulnera las competencias exclusivas del Estado sobre 
legislación civil (art. 149.1.8 CE).

Se argumenta que la comunidad autónoma no puede dictar las normas conteni-
das en las disposiciones impugnadas del libro sexto del Código civil de Cataluña, 
relativas a las obligaciones y contratos, porque son ajenas a su Derecho civil y, por 
tanto, no están amparadas en el mandato constitucional contenido en el art. 149.1.8 
CE. En este sentido, el recurrente sostiene que el art. 3 de la Ley 3/2017 da una re-
dacción general, completa y novedosa al contrato de compraventa y al de permuta, 
por lo que, aun reconociendo que la Ley 40/1960, de 21 julio, sobre compilación del 
Derecho civil especial de Cataluña aprobada, en su libro IV, bajo la rúbrica «De las 
obligaciones y contratos y de la prescripción», dedicaba algunas normas a especia-
lidades existentes propias del Derecho civil catalán en relación con la compraventa 
y la permuta, esto no puede amparar una regulación general de estos contratos.
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Además, se recurre la regulación del contrato de mandato y la de la gestión de 
asuntos ajenos sin mandato efectuada por el art. 4 de la Ley 3/2017 pues, a su en-
tender, no existe traza alguna de los mismos en la compilación y su semejanza con 
otras instituciones catalanas carece de la conexión suficiente para considerarse «de-
sarrollo» del propio Derecho civil en virtud del art. 149.1.8 CE.

Respecto a la nueva redacción del art. 621.54 del Código civil de Cataluña, que 
regula el pacto de condición resolutoria, el impugnante advierte que vulnera no solo 
la competencia del Estado en materia de bases de las obligaciones contractuales, 
sino que también infringe la reserva estatal sobre ordenación de registros e instru-
mentos públicos, ambas recogidas en el art. 149.1.8 CE.

Sobre el nuevo art. 621.1 del Código civil de Cataluña, en la redacción introdu-
cida por la Ley 3/2017, relativo a la compraventa de consumo, se recuerda la doctri-
na constitucional sobre su pertenencia a la competencia civil exclusiva del Estado, 
por más que con su incorporación legislativa lo que persiga sea la protección de los 
consumidores y usuarios, añadiéndose, por lo demás, que constituye una traba fron-
tal al principio de unidad de mercado consagrado en las reglas 1, 6, 8 y 13 del art. 
149.l CE.

En último lugar, la Abogacía del Estado impugna el art. 9 de la Ley 3/2017, que 
introduce la disposición transitoria primera al libro sexto del Código civil de Catalu-
ña, por establecer el ámbito de aplicación temporal de los contratos de compraventa 
y permuta. Considera que esto está vedado también por el art. 149.l.8 CE, que reser-
va a la exclusiva competencia del Estado la legislación relativa a las reglas relativas 
a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas.

En sentido opuesto, el Parlamento de Cataluña y la Generalitat consideran que,  
a tenor de lo dispuesto en el art. 129 EAC, la regulación de los contratos a los que se 
ha hecho referencia y de su ámbito temporal realizada por la ley autonómica se inser-
ta en la esfera de su competencia legislativa civil, que además resulta amparada por el 
art. 149.1.8 CE, pues la comunidad autónoma se ha limitado al desarrollo de su propio 
ordenamiento civil respetando el criterio constitucional de la conexión de la materia 
legislada con la ya existente y con sus principios informadores.

2. Contexto normativo del libro sexto del Código civil de Cataluña y encuadra-
miento competencial.

Antes de abordar directamente el examen del debate competencial planteado es 
conveniente que nos detengamos, siquiera sumariamente, en el examen general de 
la Ley 3/2017 cuestionada, insertándola en el contexto normativo a que corresponde 
con el fin de acreditar que el ámbito material en el que deben entenderse incluidas 
las normas cuestionadas es el relativo al Derecho civil por ser la disciplina direc-
tamente afectada. Así lo propugnan las partes y lo confirma el propio contenido de 
la Ley 3/2017, que expresa en su preámbulo que el objeto es «establecer la estruc-
tura del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los 
contratos, aprobar la regulación de los contratos de compraventa, de permuta y de 
 mandato, modificar e incorporar los contratos regulados por leyes especiales y sus-
tituir la compilación aprobada por la Ley 40/1960, de acuerdo con lo establecido 
por el art. 3 f) de la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera ley del Código civil 
de Cataluña». A renglón seguido el preámbulo advierte que la regulación de la ma-
teria civil que contiene este libro sexto, se formula «con una estructura sistemática 
concorde con el carácter abierto y de formación sucesiva del Código civil catalán de 
modo que permita futuras incorporaciones de otras instituciones contractuales». Por 
lo demás, conviene resaltar que esta normativa sustituye y deroga el texto refundido 
de la Compilación, así como otro número importante de leyes civiles autonómicas 
tales como la Ley 10/1987, de 25 de mayo, de reforma del art. 6 de la Compilación; 
Ley 12/1988, de 21 de noviembre, de modificación de la Ley 11/1985, de 13 de ju-
nio, de protección de menores; Ley 8/1990, de 9 de abril, de modificación de la re-
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gulación de la legítima; Ley 7/1991, de 27 de abril, de filiaciones; Ley 39/1991, de 
30 de diciembre, de tutela e instituciones tutelares; Ley 8/1993, de 30 de septiem-
bre, de modificación de la compilación en materia de relaciones patrimoniales entre 
cónyuges; Ley 10/1996, de 29 de julio, de alimentos entre parientes; Ley 11/1996, 
de 29 de julio, de modificación de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de tutela e 
instituciones tutelares; Ley 12/1996, de 29 de julio, de la potestad del padre y de la 
madre; Ley 6/2000, de 19 de junio, de pensiones periódicas; Ley 22/2000, de 29 de  
diciembre, de acogida de personas mayores; Ley 23/2001, de 31 de diciembre,  
de cesión de finca o de edificabilidad a cambio de construcción futura; Ley 2/2005, de  
4 de abril, de contratos de integración; Ley 3/2005, de 8 de abril, de modificación 
de la Ley 9/1998, del Código de familia, de la Ley 10/1998, de uniones estables de 
pareja, y de la Ley 40/1991, del Código de sucesiones por causa de muerte en el De-
recho civil de Cataluña, en materia de adopción y tutela; y la Ley 1/2008, de 20 de 
febrero, de contratos de cultivo.

Como puede comprobarse, por tanto, la materia concernida es la civil contrac-
tual, respecto a la que la Constitución atribuye al Estado la competencia para dictar 
las bases de las obligaciones contractuales (art. 149.1.8 CE), mientras que a la Co-
munidad Autónoma de Cataluña le corresponde el desarrollo de su Derecho civil en 
virtud del art. 129 EAC.

Conviene puntualizar sobre las normas autonómicas relativas al contrato de 
compraventa de consumo que, aun cuando resulta indiscutible que el art. 51 CE no 
puede conceptuarse como norma competencial, es preciso reconocer que las nor-
mas que integran el estatuto del consumidor pueden gozar de naturaleza civil, mer-
cantil, e incluso administrativa y procesal. Sin embargo, también hay que señalar 
que en el caso del contrato de compraventa ha de primar su carácter civil, pues diri-
giendo la atención hacia el consumidor, que es el principal sujeto y protagonista de  
la protección que dispensa el mandato constitucional, su posición en el contrato  
de compraventa es típica de las relaciones civiles, porque actúa con una finalidad 
esencialmente privada y sin ánimo de lucro, de tal suerte que el bien adquirido que-
da en su propio círculo sin reintroducirlo en el mercado ni destinarlo a su profesión 
u oficio. Este mismo criterio aparece recogido en el art. 326 del Código de comercio 
que expresamente excluye que tenga naturaleza mercantil la compraventa de efec-
tos dedicados al consumo del comprador o de persona por cuyo cargo se adquieren.

Conviene subrayar también que estamos en presencia de un problema de com-
petencias legislativas compartidas cuya resolución exige disipar sucesivamente dos 
interrogantes. El primero de ellos es el relativo a la competencia de la comunidad 
autónoma catalana para legislar en materia contractual, dado que el art. 149.1.8 
CE exige ante todo que a la entrada en vigor de la Constitución Española esta ma-
teria estuviera regulada en su Derecho civil propio y que se acredite una conexión 
suficiente entre las normas civiles existentes y las ahora impugnadas. La segunda in-
cógnita que debe ser despejada atañe a la noción y contenido de la expresión «bases 
de las obligaciones contractuales» a la que hace referencia el art. 149.1.8 CE, pues, 
como se dirá más adelante, el legislador estatal no ha establecido formalmente que 
tenga esta naturaleza ninguna de las normas del Derecho civil contractual.

Dos son, por tanto, los pasos que debemos dar para resolver el problema compe-
tencial planteado. En primer lugar, valorar si la comunidad autónoma catalana tiene 
competencia para legislar en materia de Derecho contractual, lo que exige que a la 
entrada en vigor de la Constitución Española estuviera incorporada esta materia a 
su ordenamiento jurídico, y por consiguiente con la introducción de estas normas en 
su Código civil de Cataluña se está conservando, modificando o desarrollando, de 
conformidad con el art. 129 EAC; y, si el examen arroja un resultado positivo, y se 
concluye que ostenta tal competencia, en segundo término, habrá de determinarse 
si esta legislación se ha acometido dentro de los límites establecidos en la reserva 
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material a que hace referencia el último párrafo del art. 149.1.8 CE, que ordena «en 
todo caso» su adecuación a la legislación básica estatal.

3. La competencia de la comunidad autónoma catalana para legislar en materia 
de contratos.

Planteadas las posiciones de las partes y expuesto el marco normativo, debemos 
comenzar por el primer aspecto del análisis competencial señalado en el fundamen-
to jurídico anterior, sobre el que es obvio que las partes difieren en cuanto a la po-
sibilidad constitucional de que la Generalitat de Cataluña pueda normar contratos 
civiles tales como el de compraventa y su aplicación temporal, la permuta y el man-
dato; cuasicontratos como la gestión de negocios ajenos o acuerdos como el pacto de 
condición resolutoria, pues se mantiene que existe una ausencia notoria de conexión 
entre estas nuevas normas y el Derecho catalán preexistente. En sentido opuesto, el 
Parlamento y el Gobierno de Cataluña entienden que dichas normas contractuales 
tienen pleno fundamento en la competencia atribuida a la Generalitat en materia de 
Derecho civil derivada del art. 129 EAC y respeta el criterio constitucional de la 
conexión con el Derecho catalán en su conjunto y con sus principios informadores.

En relación con las primeras de las cuestiones conviene realizar algunas conside-
raciones. La primera de ellas es la de que la Constitución Española ampara el creci-
miento de los Derechos civiles autonómicos. «La garantía autonómica de la forali-
dad civil permite que los Derechos civiles especiales o forales preexistentes puedan 
ser objeto no ya de conservación y modificación, sino también de una acción legisla-
tiva que haga posible su crecimiento orgánico, reconociendo no solo la historicidad 
y la actual vigencia, sino también la vitalidad hacia el futuro de tales ordenamientos 
preconstitucionales, si bien es cierto que tal posibilidad no debe dejar paso a un cre-
cimiento en cualquier dirección ni sobre cualesquiera objetos, ni a una competencia 
legislativa ilimitada ratione materiae dejada a la disponibilidad de las comunidades 
autónomas, sino a un crecimiento de acuerdo con los principios informadores pecu-
liares del Derecho foral» (SSTC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 3; 156/1993, de 6 de 
mayo. FJ 1, y 95/2017, de 6 de julio). Además, hay que tener en consideración que el 
art. 149.1.8 CE solo permite legislar en materia de Derecho civil a aquellas comuni-
dades autónomas que a la entrada en vigor de la Constitución tuvieran un Derecho 
civil propio y solo pueden hacerlo en atención a su conservación, modificación o de-
sarrollo, pero no ampara la creación de un Derecho civil nuevo o instituciones jurí-
dicas que nunca estuvieron presentes en su territorio (SSTC 82/2016, de 28 de abril, 
110/2016, de 9 de junio, y 192/2016, de 16 de noviembre). En consecuencia, aunque 
la norma estatutaria disponga que la comunidad autónoma tiene competencia ex-
clusiva para conservar, modificar y desarrollar su Derecho civil, esto no le otorga, 
desde la óptica constitucional, mayor competencia material que la de legislar sobre 
aquellas instituciones que ya aparecieran recogidas en su ordenamiento jurídico a la 
entrada en vigor del texto constitucional, en su ordenación posterior o bien tengan 
conexión con ellas.

Concretamente, en el caso de la comunidad autónoma de Cataluña ya en el fun-
damento jurídico 76 de la STC 31/2010, este Tribunal tuvo la ocasión de delimitar 
el ámbito de su competencia legislativa en materia civil, declarando que respecto 
de «los ‘Derechos civiles, forales o especiales’determinadas comunidades autóno-
mas pueden asumir en sus Estatutos de Autonomía competencias consistentes en su 
‘conservación, modificación y desarrollo’ y que tal asunción puede verificarse en 
términos de exclusividad. Por ello, ‘la competencia exclusiva en materia de Dere-
cho civil’a que se refiere el artículo 129 EAC ha de entenderse ceñida estrictamen-
te a esas funciones de ‘conservación, modificación y desarrollo’ del Derecho civil 
catalán que son la medida y el limite primero de las competencias [...] atribuibles y 
ejercitables por las comunidades autónomas en virtud del artículo 149.1 8 CE (STC 
88/1993, FJ 1)». Y en la posterior STC 4/2014, FJ 4 e), el Tribunal declara que la 
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competencia autonómica que deriva del art. 129 EAC es, en puridad, exclusiva, «[e]s  
un supuesto de coextensión de la competencia y la materia in toto, que ‘no es con-
trario a la Constitución en tanto que aplicable a supuestos de competencia material 
plena de la Comunidad Autónoma y en cuanto no impide el ejercicio de las compe-
tencias exclusivas del Estado ex artículo 149.1 CE, sea cuando estas concurren con 
las autonómicas sobre el mismo espacio físico u objeto jurídico, sea cuando se trate 
de materias de competencia compartida’ (FJ 59)».

Por otra parte, en numerosas ocasiones el Tribunal ha perfilado los conceptos de 
conservación, modificación y desarrollo de los Derechos civiles forales o especiales 
a los que se refiere la norma constitucional citada. Así, en síntesis, tiene declarado 
que el concepto constitucional de «conservación» permite «la asunción o integra-
ción en el ordenamiento autonómico de las compilaciones y otras normas derivadas 
de las fuentes propias de su ordenamiento y puede hacer también viable, junto a ello, 
la formalización legislativa de costumbres efectivamente vigentes en el propio ám-
bito territorial (STC 121/1992, fundamento jurídico 1) […] Lo que la Constitución 
permite es la ‘conservación’, esto es el mantenimiento del Derecho civil propio, de 
modo que la mera invocación a los precedentes históricos, por expresivos que sean 
de viejas tradiciones, no puede resultar decisiva por sí sola a efectos de lo dispues-
to en el art. 149.1.8. CE (FJ 2)». (STC 133/2017, de 16 de noviembre, FJ 4). Por otra 
parte, en la misma sentencia se declara que «modificación» puede implicar «no solo 
la alteración y reforma del Derecho preexistente, sino, incluso, de las reglas conte-
nidas en el mismo». Por último, por lo que atañe al «desarrollo del Derecho civil 
propio» el Tribunal advierte en la propia sentencia que esta noción permite una 
ordenación legislativa de ámbitos hasta entonces no normados por aquel Derecho, 
pues lo contrario llevaría a la inadmisible identificación de tal concepto con el más 
restringido de «modificación». Existe, por lo tanto, un reconocimiento constitucio-
nal de la labor autonómica de actualización de los Derechos civiles existentes en el 
territorio nacional que lleva consigo su «crecimiento orgánico», pues sin capacidad 
de crecimiento, actualización e innovación las instituciones jurídicas pierden su ra-
zón y es indudable, por lo demás, que tal reajuste debe acometerse de conformidad 
con la norma estatutaria, que es la que establece el alcance de las propias competen-
cias, siempre dentro de los límites dispuestos en el art. 149.1.8 CE.

Es preciso decir, además, que la noción de «desarrollo» de los Derechos civiles 
forales o especiales enuncia una competencia autonómica que no debe vincularse 
rígidamente al contenido actual de la Compilación u otras normas de su ordena-
miento. Esto significa que cabe que las comunidades autónomas dotadas de Derecho 
civil regulen instituciones conexas con las ya existentes en su ordenamiento dentro 
de la actualización o innovación de sus contenidos a la que se ha hecho referencia 
y según los principios informadores peculiares del Derecho foral. Es cierto que di-
cha conexión ha de efectuarse con el conjunto del Derecho preexistente, tanto el 
 vigente al tiempo de entrada en vigor de la Constitución, como con las instituciones 
reguladas posteriormente al amparo del art. 149.1.8 CE, porque los ordenamientos 
jurídicos civiles son el resultado de una evolución legislativa larga y pausada, cuyas 
normas se asientan a lo largo del tiempo y no pueden ser entendidos como un sim-
ple conjunto o recopilación de normas e instituciones aisladas y asistemáticas, sino, 
por el contrario, deben contemplarse como verdaderos sistemas normativos cuyas 
reglas y principios están racionalmente enlazados entre sí. Por ello hay que destacar 
que en la noción de conexión que este Tribunal exige para reconocer la competencia 
legislativa autonómica en materia de Derecho civil prima el carácter de suficiencia, 
lo que significa que para comprobar si existe o no vinculación entre las nuevas nor-
mas y el ordenamiento jurídico autonómico no es necesario relacionarlas con insti-
tuciones concretas ya reguladas, sino que es suficiente con que tal unión o trabazón 
exista con el conjunto de las instituciones preexistentes, con su sistema normativo y 
con los principios que lo informan (STC 95/2017, de 6 de julio, FJ 4). En tal sentido, 
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asiste la razón a la Generalitat cuando afirma que no se puede limitar la competen-
cia en materia civil de la comunidad autónoma a la conservación, modificación y 
desarrollo solo de lo previsto en la Compilación de 1960, sino que podrá ir referida 
al Derecho civil catalán en su conjunto.

Ha de quedar, pues, asentada la idea de que la competencia legislativa autonó-
mica para el desarrollo del Derecho civil propio comprende la disciplina de institu-
ciones civiles no preexistentes, siempre y cuando pueda apreciarse alguna conexión 
con aquel Derecho. El criterio de conexión, según la función que se ha señalado, 
debe ir referido al ordenamiento civil en su conjunto, esto es, puede tener lugar res-
pecto de otra institución que forme parte del mismo o tenga relación a los principios 
jurídicos que lo informan (STC 95/2017, de 6 de julio), solo así puede acreditarse 
que la nueva regulación esté contribuyendo al crecimiento orgánico del Derecho fo-
ral o especial. Por el contrario, si se vetara a la comunidad autónoma la posibilidad 
de incorporar nuevas normas a su ordenamiento jurídico civil con base en la ausen-
cia en la originaria compilación de 1960 de una previa regulación de cualquiera de 
las instituciones civiles, se estaría restringiendo injustificadamente su competencia 
legislativa y reduciendo el papel del legislador autonómico al de mero conserva-
dor de normas antiguas y, quizá por el paso del tiempo, obsoletas y disfuncionales, 
cuando la propia Constitución le reconoce y garantiza la posibilidad de alcanzar los 
tres objetivos deseables para cualquier ordenamiento jurídico, que se cifran no solo 
en su conservación y modificación, sino también en su desarrollo.

4. La preexistencia de Derecho civil contractual en el ordenamiento jurídico ca-
talán: la regulación de los contratos con finalidad transmisiva.

Pasamos a examinar ahora si existe una vinculación suficiente entre las normas 
impugnadas en el presente recurso de inconstitucionalidad y las instituciones reco-
gidas primero por la Ley 40/1960 y después por el Código civil de Cataluña para 
permitir a este Tribunal verificar que la regulación de los contratos impugnada su-
pone una actualización de su sistema jurídico civil y, en consecuencia, concluir que 
dicha comunidad autónoma está legitimada para legislar en materia de obligaciones 
contractuales en ejercicio de su competencia.

a) Con este fin cabe partir del dato innegable de que ya la Compilación de 1960 
contenía en su libro cuarto (arts. 321 a 344), bajo el título «De las obligaciones  
y contratos y de la prescripción», una regulación específica de los contratos de com-
praventa y de permuta, la cual, aun siendo indudablemente incompleta, contenía 
 aspectos tan importantes como las formas de entrega de los bienes vendidos o per-
mutados, los gastos de entrega, de otorgamiento de escritura pública y de expedición 
de copias, la rescisión por lesión, las ventas a carta de gracia, los contratos de cen-
sal, violario y vitalicio y algunas otras figuras contractuales de contenido agrario. 
Del mismo modo se observa que ya en aquel momento, la disposición final segunda 
de la Compilación ordenaba la aplicación supletoria del Código civil en todo aquello 
que no fuera contrario a la compilación de 1960. Igualmente, hay que considerar que 
contenía numerosos preceptos que, como señala la Generalitat, guardan relación con  
situaciones propias de la compraventa aunque circunscriban su ámbito de aplicación 
al Derecho de familia y al sucesorio (tal es el caso del art. 14.2 de la Compilación, 
sobre las compras por el padre al hijo, la presunción muciana del art. 23, la enaje-
nación en el fideicomiso del art. 188, la enajenación por el donante regulada en el 
art. 247 y un largo etcétera, señalados todos ellos en el escrito de alegaciones del 
Gobierno catalán). Sucesivamente no se puede pasar por alto que la aprobación de 
la Ley catalana 13/1984, de 20 de marzo, sobre la Compilación de Derecho civil  
de Cataluña, actualizó y adaptó su texto y, a través del Decreto Legislativo 1/1984, de  
19 de julio, se aprobó el texto refundido de la Compilación del Derecho civil de 
Cataluña, en el que siguieron presentes disposiciones relativas a los contratos antes 
referidos y que son objeto de este recurso de inconstitucionalidad.
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Cabe recordar que la recodificación del Derecho civil catalán tiene por objeto 
la reunión en un solo cuerpo legal de todas las materias civiles presentes en aquel 
territorio, dotando al conjunto de una estructura sistemática y de una lógica inter-
na. Así, la labor se inicia con la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera ley del 
Código civil de Cataluña, previéndose la aprobación paulatina de seis libros: libro 
primero, «Disposiciones generales»; libro segundo sobre «la persona y la familia», 
introducido por la Ley 25/2010, de 29 de julio; libro tercero de las «personas jurídi-
cas», promulgado por la Ley 4/2008, de 24 de abril (modificado por la ley 7/2012, 
de 15 de junio, especialmente sobre el sector fundacional); libro cuarto sobre «su-
cesiones», aprobado por la Ley 10/2008, de 10 de julio; libro quinto, relativo a los 
«derechos reales» (por la Ley 5/2006, de 10 de mayo, y parcialmente modificado 
por Ley 5/2015, de 13 de mayo) y; finalmente el libro sexto relativo a las «obligacio-
nes y contratos» incorporado al Código civil de Cataluña por la Ley 3/2017, de 15 
de febrero, que ahora nos ocupa.

El libro sexto sobre «las obligaciones y los contratos» contiene tres títulos: El 
título I, «Disposiciones generales»; el título II, «Tipos contractuales»; y el título 
III, «Fuentes no contractuales de las obligaciones». No obstante, la Ley 3/2017, aho-
ra impugnada, únicamente ha introducido la regulación del título II relativa a los 
«tipos contractuales», que está dividido en seis capítulos, de los cuales son objeto 
de este recurso los dos primeros: I. «Contratos con finalidad transmisora» –dividi-
do en tres secciones: «Contrato de compraventa» (que se divide en las siguientes 
subsecciones: «Disposiciones generales», «Obligaciones del vendedor», «Conformi-
dad del bien al contrato», «Obligaciones del comprador», «Remedios del comprador  
y del vendedor», «Ventaja injusta y lesión en más de la mitad», «Especialidades de 
la compraventa de inmuebles» y «Compraventa a carta de gracia»), «Permuta» y 
«Cesión de finca o de aprovechamiento urbanístico a cambio de construcción futu-
ra»– y; II. «Contratos sobre actividad ajena» –dividido en tres secciones, aunque no 
se ha regulado la sección primera, que según la exposición de motivos, se reserva 
para la futura regulación de las disposiciones generales relativas a todos los contra-
tos de servicios que han aprobado las secciones segunda y tercera, sobre «el manda-
to» (que se divide a su vez en tres subsecciones: el contrato, contenido y extinción) 
y la «gestión de asuntos ajenos sin mandato»–.

Tras este recorrido, aun a título provisional, se puede concluir que Cataluña an-
tes ya de la entrada en vigor de la Constitución ha gozado de un Derecho civil 
propio que contenía la regulación de las materias básicas civiles, persona, familia, 
Derechos reales, sucesiones; que fue desde luego también objeto de la atención del 
legislador autonómico la disciplina obligacional y los contratos en particular; y que 
se introdujo en estos últimos normativa específica sobre la compraventa. Estas ra-
zones son por sí suficientes, aplicando la doctrina que se inició con la STC 88/1993 
y valorando el ordenamiento civil autonómico en su conjunto, para concluir que la 
regulación de este contrato, aun no siendo completa y detallada, se incardina de ma-
nera natural en aquel originario libro de la Compilación de 1960 y en el posterior 
del Código civil de Cataluña.

En efecto, parece indiscutible que la Compilación se ocupó de los contratos de 
compraventa y permuta en aquellos aspectos que diferenciaban especialmente el 
Derecho civil catalán del Derecho común aplicable de manera supletoria y, por ello, 
en el momento de la codificación para evitar reiteraciones (según se expresa en el 
preámbulo), solo se incluyeron algunas especialidades como la rescisión por lesión 
(arts. 323 a 325), cuyo origen se remonta al Derecho romano justinianeo [leyes se-
gunda y octava del Corpus Iuris Civilis (CI.4.44.2 y CI.4.44.8), que constituyen dos 
rescriptos imperiales atribuidos a Diocleciano y Maximiano], recibido en la Europa 
medieval y acogido, en el punto y ámbito que estamos considerando, en las Costums 
de Tortosa (Cost. 4,23,2). Entre estas costumbres, que se remontan a la carta de po-
blación otorgada por el conde Ramón Berenguer IV en 1149 y que fueron compila-
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das en el año 1272, se encuentra esta acción, por la que se reconoce el derecho de 
los transmitentes de un bien inmueble a rescindir la transmisión cuando el precio o 
contraprestación sea inferior a la mitad del valor de mercado de dicho inmueble (ul-
tra dimidium), esto es, en más de la mitad (engany de mitges), por lo que no ofrece 
dudas su larga tradición en el Derecho catalán. Lo mismo cabe afirmar respecto a 
la venta a carta de gracia o empenyament, (arts. 326 a 329 de la Compilación), sobre 
la que basta con recordar que su origen se encuentra también presente en el pactum 
de retrovendendo romano, es decir aquel pacto contractual por el que el vendedor se 
reserva el derecho de redimir o recuperar el objeto de la venta para readquirirlo por 
un precio determinado. De esta figura se hallan precedentes en la «Memoria acer-
ca de las instituciones de Derecho civil de Cataluña» redactada por Manuel Durán 
y Bas en 1883, en el «Proyecto de Apéndice del Código civil para Cataluña» de la 
Academia del Derecho de Barcelona de 1896 y en el proyecto de Romaní-Trías de 
1903, así como en el de Permanyer y Ayats de 1915 y en el proyecto de 1930. Pos-
teriormente, la Ley 40/1960 la reguló dentro del capítulo III del título I de su libro 
IV, relativo a las obligaciones y contratos y a la prescripción, concretamente, en los 
arts. 326 a 328. En el art. 329 se refiere a la tornería, una especialidad propia del 
Valle de Arán sometida a los privilegios, usos y costumbres propios de dicha co-
marca, que pasa posteriormente a recogerse en los arts. 568.28 a 568.32 del Código 
civil de Cataluña.

Por consiguiente, el Tribunal considera acreditado que tanto la rescisión por le-
sión como la venta a carta de gracia deben considerarse instituciones que, dentro del 
régimen general del contrato de compraventa y de permuta, se han configurado a lo 
largo del tiempo como instituciones propias del Derecho civil catalán, por lo que, 
de conformidad con la jurisprudencia constitucional (especialmente la sentada en 
las SSTC 88/1993 y 156/1993), se debe apreciar que la norma impugnada relativa al 
régimen jurídico del contrato de compraventa (previsto en el art. 3 de la Ley 3/2017 
impugnado) guarda una evidente conexión orgánica con la regulación originaria ca-
talana recogida en la Compilación de 1960, pues se trata de una «normativa esta, 
[por lo tanto], que bien puede decirse complementada o integrada (esto es, desarro-
llada) por la que introduce la ley que hoy enjuiciamos, ley, por consiguiente, que no 
puede tacharse de inconexa respecto del ordenamiento que viene así a innovar par-
cialmente» (STC 88/1993, FJ 3).

No podemos aceptar que las conexiones invocadas por la Generalitat con el De-
recho histórico catalán tengan carácter incidental respecto de la compraventa y fi-
guras contractuales afines. Las dos instituciones que se traen a colación, la rescisión 
por lesión y la venta a carta de gracia, independientemente de su vigencia histórica 
a que nos hemos referido, ocupan un lugar central en la reglamentación contractual 
de la compraventa, en cuanto la impregnan en aspectos sustanciales relacionados 
con su finalidad económica y su eficacia. Especialmente, la rescisión por lesión se 
entronca con la causa del contrato, reforzando su carácter oneroso, de forma espe-
cialmente significativa en situaciones de crisis económica o de desigualdad entre las 
partes contratantes, por lo que no es de extrañar que su incorporación al Derecho 
catalán basada en fuentes romanas se reflejara especialmente al hilo del propósito 
de fomentar la repoblación de tierras ocupadas por medio de la conquista.

Para responder en su totalidad a los argumentos ofrecidos por el Gobierno de 
la Nación conviene hacer un apunte sobre la conexión de las figuras jurídicas con 
el  ordenamiento en el que pretenden integrarse. Es innegable que, a diferencia de 
su precedente legislativo, la Ley 3/2017 en su art. 3, ahora acomete una regulación 
completa y detallada del contrato de compraventa (arts. 621.1 a 621.54 del Código 
civil de Cataluña), estableciendo las obligaciones del vendedor y del comprador, in-
troduciendo normas especiales cuando un contratante es consumidor, o actualizan-
do la denominada ventaja injusta recogida en la compilación, esto es, el incremento 
de un patrimonio sin causa jurídica que lo justifique en detrimento de otro patrimo-

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/2217
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/2285
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/2217


BOPC 493
13 de desembre de 2019

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 145 

nio. También lo es que en el título I se incorporan las especialidades de la compra-
venta inmobiliaria, introduciendo aspectos innovadores como la compraventa de 
inmueble en construcción, la compraventa de inmueble con pacto de financiación 
de un tercero o una nueva regulación de la condición resolutoria explícita. Por su 
parte el título II de la Ley 3/2017 contiene los diferentes tipos contractuales, como 
la actualización de la permuta; la cesión de solar o de aprovechamiento urbanístico 
a cambio de construcción futura; los contratos de cultivo, aparcería y masoveria; 
se desarrolla el arrendamiento rústico y se introduce el arrendamiento de pastos; el 
violario –contrato aleatorio que incorpora la obligación de pagar una pensión perió-
dica en dinero durante la vida de una persona–; el contrato de alimentos y el con-
trato de acogimiento de personas mayores, los contratos de integración o el censal 
–contrato de financiación y de garantía–, entre otros, con lo que se destaca la natu-
raleza rural o agraria del Derecho propio de obligaciones y contratos. Sin embargo, 
se trata en algunos casos de modalidades contractuales que, si bien no estaban pre-
sentes en la compilación, participan de la naturaleza contractual de la compraventa 
y por ello no son ajenas al Derecho civil catalán susceptible de desarrollo.

Esta conclusión ha de hacerse extensiva a los arts. 621.56 y 621.57 del Código ci-
vil de Cataluña incorporados por el art. 3 de la Ley 3/2017, también impugnados en 
este recurso de inconstitucionalidad, relativos al contrato de permuta y a su régimen 
jurídico, porque a la entrada en vigor de la Constitución Española, al igual que en el 
caso de la compraventa, ya formaba parte del Derecho civil catalán, lo que sirve de 
base y fundamento para su posterior desarrollo.

Es cierto que como subraya el Gobierno de la Nación, la Ley 40/1960 únicamen-
te alude a la permuta en la rúbrica del capítulo III del título I de su libro IV, relativo 
a las obligaciones y contratos y a la prescripción y que también lo hace en sus arts. 
307, 313 y 323, al regular, por un lado, la enfiteusis (concretamente, el cálculo del 
laudemio y la exclusión del Derecho de fadiga cuando existe una permuta) y, por 
otro, la rescisión por lesión, que opera en el ámbito de la permuta del mismo modo 
que en la compraventa. Ciertamente, ya se ha dicho, se trata de referencias norma-
tivas específicas y poco desarrolladas en cuanto al régimen jurídico de ese contra-
to, pero no cabe duda que, en cualquier caso, estaban presentes en el ordenamiento 
jurídico catalán y, por consiguiente, se trata de un tipo contractual susceptible de 
conservarse, modificarse o desarrollarse a tenor de lo dispuesto en el art. 149.1.8 
CE. Debemos incidir en que la inconstitucionalidad de una norma por vulnerar las 
competencias legislativas no viene dada por su extensión o detalle, sino por su ex-
tralimitación material. Quiere esto decir que, si la comunidad autónoma catalana en 
un momento histórico dado y por las causas o razones que le impulsaran a tomar tal 
decisión, optó por incluir en su propio ordenamiento civil escasas o poco detalladas 
reglas sobre un determinado tipo contractual, esto no ha de significar que no pueda 
ahora completar su régimen jurídico. Volvemos, por tanto, a reiterar que el ordena-
miento jurídico ha de contemplarse en su conjunto, como un sistema normativo do-
tado de estructura y coherencia interna y el mandato constitucional permite y avala 
su crecimiento orgánico. Así lo ha reconocido expresamente este Tribunal en su 
STC 31/2010, FJ 10, al afirmar que en el caso de Cataluña «tanto los derechos histó-
ricos como las instituciones seculares y la tradición jurídica de Cataluña invocados 
por el precepto son únicamente aquellos ‘de los que deriva el reconocimiento de una 
posición singular de la Generalitat en relación con el Derecho civil, la lengua, la cul-
tura, la proyección de estas en el ámbito educativo, y el sistema institucional en que 
se organiza la Generalitat’, según concluye el propio art. 5 EAC».

Casi huelga señalar, por obvia, la semejanza entre los contratos de permuta y 
compraventa, de modo tal que podríamos decir que, aun tratándose el primero de 
una figura más rudimentaria o menos perfecta, su funcionamiento y estructura son 
similares salvo, claro está, en lo relativo al precio. Con alguna dosis de simplicidad 
pudiera si acaso afirmarse que la permuta al fin y al cabo no es más que la fundición 
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en una sola transacción de dos compraventas, con supresión del precio en dinero o, 
si se quiere, que es una cuasiventa en la que hay dos vendedores y el precio consiste 
para cada uno en la otra cosa que recibe a cambio de la que da. El hecho de que se 
trate de una institución más primaria o imperfecta no significa que haya caído en 
desuso. Muy al contrario, en la actualidad la permuta es utilizada frecuentemente 
en el tráfico jurídico, especialmente en el ámbito inmobiliario, pues responde eficaz-
mente a las nuevas formas de conexión de intereses entre los particulares, en las que 
por el intercambio in natura de bienes y servicios se suplen las carencias cada con-
tratante para emprender el negocio concreto (v.gr., cambio de solar por obra). Es, en 
consecuencia, constitucionalmente correcto que Cataluña haya considerado benefi-
cioso para la actualización de los contenidos de su propio Derecho civil incorporar 
ahora una regulación detallada de este contrato. Pues bien, a los efectos de este re-
curso, hay que afirmar que los mismos argumentos de los que nos hemos valido para 
avalar la competencia de Cataluña para legislar en materia de compraventa deben 
servir para afirmar que, dado que dicha comunidad autónoma poseía a la entrada en 
vigor de la Constitución Española su propias reglas relativas a la permuta, ahora con 
la regulación que se lleva a cabo en la Ley 3 /2017 se desarrolla el tipo contractual 
original, cumpliendo así con las exigencias de suficiencia que impone el criterio de 
conexión establecido por la constante doctrina de este Tribunal.

b) Aunque signifique alterar el orden de las impugnaciones realizadas en el re-
curso de inconstitucionalidad, llegados a este punto y dada su estrecha su vincula-
ción con las normas sobre compraventa y permuta que se acaban de analizar, hay 
que valorar la norma contenida en la disposición transitoria primera, introducida por 
el art. 9 de la Ley 3/2017, relativa al ámbito de aplicación temporal de tales contra-
tos. Basta con señalar que, dado que el Gobierno de la Nación realiza su tacha de 
inconstitucionalidad exclusivamente por su relación con las normas contractuales 
sustantivas, dicha impugnación ha de seguir su misma suerte y, por tanto, merece 
la misma valoración. Por consiguiente, dado que la comunidad autónoma catalana 
tiene competencia para legislar en materia de compraventa y permuta, dicha compe-
tencia ha de extenderse a la disposición que regula el régimen transitorio de dichas 
normas.

c) Procede ahora dar respuesta a las alegaciones realizadas por el recurrente 
sobre la inconstitucionalidad de la norma referente a la compraventa de consumo 
(incluida por el art. 3 de la Ley 3/2017 en el art. 621.2 del Código civil de Catalu-
ña), que queda definida como aquella en que el vendedor actúa en el ámbito de su 
actividad empresarial o profesional y es el propósito del comprador ajeno a dicha 
 actividad. Se cuestiona, también en este caso, la competencia de la comunidad autó-
noma de Cataluña, por entender que, al igual que sucede con las anteriores figuras 
contractuales, no existen precedentes en su Derecho civil autonómico susceptibles 
de ser conservados, modificados o desarrollados en los términos del art. 149.1.8 
CE, y que resultan también contrarias a la competencia exclusiva del Estado en ma-
teria de legislación mercantil (art. 149.1.6 CE).

El art. 51 CE configura la protección de los consumidores y usuarios como un 
principio rector de la política social y económica y, por consiguiente, no estamos en 
presencia de una norma de distribución competencial. En virtud de tal principio el 
Estado promulgó la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los con-
sumidores y usuarios, que ha ido sufriendo sucesivas modificaciones hasta la vigen-
te Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complemen-
tarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Aho-
ra bien, que el Estado cumpla con su mandato constitucional de protección de los 
consumidores no implica que se trate de una competencia exclusiva que le competa, 
como tampoco que la Ley general estatal deba considerarse en su conjunto básica. 
Muy al contrario, como aclaró la STC 15/1989, de 26 de enero, FJ 1 (citando la an-
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terior STC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 1), que resolvió el recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto por las comunidades autónomas de Cataluña, del País Vasco 
y de Galicia contra la Ley estatal 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de 
los consumidores y usuarios, «la defensa del consumidor es un ‘concepto de tal am-
plitud y de contornos imprecisos que, con ser dificultosa en ocasiones la operación 
calificadora de una norma cuyo designio pudiera entenderse que es la protección 
del consumidor, la operación no resolvería el problema, pues la norma pudiera estar 
comprendida en más de una de las reglas definidoras de competencias’, lo que sig-
nifica, en otras palabras, que esta materia se caracteriza ante todo por su contenido 
pluridisciplinar, en el que se concita una amplia variedad de materias que sí han sido 
directa y expresamente tomadas en consideración por el art. 149.1 CE a los efectos 
de concretar las competencias del Estado. Ello mismo evidencia que, si bien en el 
art. 149.1 CE no se ha mencionado expresamente la rúbrica ‘defensa de los consu-
midores y usuarios’, abriéndose así, en estrictos términos formales, la posibilidad 
de que algunos estatutos de autonomía hayan asumido la competencia ‘exclusiva’ 
sobre la misma (art. 149.3 CE), como quiera que la sustantividad o especificidad de 
la materia no es, en líneas generales, sino resultado de un conglomerado de muy di-
versas normas sectoriales reconducibles a otras tantas materias, en la medida en que 
el Estado ostente atribuciones en esos sectores materiales, su ejercicio podrá incidir 
directamente en las competencias que sobre ‘defensa del consumidor y del usuario’ 
corresponden a determinadas comunidades autónomas –entre ellas las ahora impug-
nantes–, las cuales, en ese caso, también podrán quedar vinculadas a las previsiones 
estatales. La defensa del consumidor y del usuario nos sitúa, en efecto, a grandes 
rasgos y sin necesidad ahora de mayores precisiones, ante cuestiones propias de la 
legislación civil y mercantil, de la protección de la salud (sanidad) y seguridad físi-
ca, de los intereses económicos y del Derecho a la información y a la educación en 
relación con el consumo, de la actividad económica y, en fin, de otra serie de De-
rechos respecto de los cuales pudiera corresponder al Estado la regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad en su ejercicio y en el cumplimiento 
de sus deberes (art. 149.1, en sus números 1, 6, 8, 10, 13, 16 y 29 CE, principalmen-
te); es decir, ante materias que la Constitución toma como punto de referencia para 
fijar las competencias mínimas que, por corresponder al Estado, quedan al margen 
del ámbito de disponibilidad de los estatutos de autonomía. En definitiva, tal como 
reconoce la representación del Gobierno vasco, estamos ante una materia que dado 
su carácter pluridisciplinar, resulta en todo caso compartida entre el Estado y las 
comunidades autónomas, lo que, por lo demás, fácilmente se comprueba en algunos 
estatutos de autonomía, al reconocerse que la competencia ‘exclusiva’ sobre defensa 
del consumidor y del usuario se actuará por la correspondiente comunidad autóno-
ma ‘en los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131 y núms. 11 y 13 del apartado 
primero del art. 149 de la Constitución’ (arts. 12.1.5 EAC. y 30.1.4 del Estatuto de 
Autonomía para Galicia), o que dicha competencia ‘exclusiva’ lo será ‘sin perjuicio 
de la política general de precios, la libre circulación de bienes en el territorio del Es-
tado y de la legislación sobre defensa de la competencia’ (art. 10.28 del Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco)».

Es cierto que el Derecho de consumo es una materia multidisciplinar y con cier-
ta autonomía que no se integra ni encaja por completo en el Derecho civil, ni en el 
mercantil y tan siquiera se adapta en su totalidad en el Derecho privado, pues recor-
demos que el mandato de protección al consumidor está dirigido a todos los poderes 
públicos. En este sentido el Derecho de consumo constituye per se un sistema global 
de normas, principios, instituciones e instrumentos jurídicos cuya finalidad es ga-
rantizar al consumidor frente al empresario una posición de equilibrio en el merca-
do en todas aquellas relaciones jurídicas y negociales en la que sea destinatario final 
de los bienes y servicios. Ahora bien, que actualmente el Derecho del consumo haya 
ganado su propia autonomía no significa que parte de las normas que integran el es-
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tatuto del consumidor no gocen de naturaleza civil. Eso ocurre, como se ha adelan-
tado en el fundamento jurídico 2, con el contrato de compraventa con consumidores 
en el que el comprador actúa un propósito ajeno a su actividad negocial, es decir, por 
motivos ajenos a una finalidad de lucro que no está relacionada con su oficio, empre-
sa o profesión. El consumidor adquiere en y para su esfera privada, aunque lo haga 
con un empresario, por lo que, en caso de duda –como el propio Código de  comercio 
reconoce en su art. 325–, debe primar su naturaleza civil sobre la mercantil. En con-
secuencia, la pertenencia de las normas relativas a la compraventa de consumo a la 
materia civil hace que deba confrontarse con la reserva estatal sobre las bases de las 
obligaciones contractuales a que hace referencia el art. 149.1.8 CE (como, por otro 
lado, ya declaró la STC 71/1982).

Por su parte, hay que señalar que Cataluña tiene asumida competencia legislativa 
no solo en materia de contratos civiles (art. 129 EAC), sino también en la de con-
sumo (art. 123 EAC), lo que le ha permitido contar entre otras leyes, con un código 
propio de consumo, aprobado por la Ley 22/2010, de 20 de julio. Ahora, en virtud 
de ambas competencias estatutarias, como explica el preámbulo de la Ley 3/2017, 
pretende unificar el régimen aplicable a la compraventa general y a la de consumo 
y debe por ello interpretarse que las normas que integran la sección primera del ca-
pítulo I del título II del libro sexto del Código civil catalán resultan aplicables a una 
y otra modalidad. En consecuencia, como ya advirtió la STC 15/1989, FJ 2, a salvo 
de lo que se diga sobre el respeto de las norma impugnadas a las bases estatales, 
hemos de entender que el legislador catalán no incurre en extralimitación de com-
petencias al regular la compraventa con consumidores, pues existiendo una regula-
ción del contrato de compraventa en su compilación originaria, teniendo en vigor 
su propio código de consumo y competencia en ambas materias –civil y consumo–, 
nada le impide ahora introducir preceptos específicos para este tipo de compraventa, 
siempre y cuando, respete las reglas básicas que para este contrato haya dictado el 
legislador estatal al amparo del art. 149.1.8 CE. Dado que los títulos competenciales 
de que el Estado dispone para dictar normas relativas al contrato de compraventa de  
consumo lo son para promulgar normas básicas, nada obsta a su desarrollo por 
aquellas comunidades autónomas que tengan reconocida competencia en ambas ma-
terias, pues, si bien deberán respetar su contenido básico, la eficacia y, por tanto, la 
aplicabilidad directa de las disposiciones estatales, no les alcanza.

d) Resta por analizar en este primer bloque referido a los contratos con finalidad 
transmisiva (art. 3 de la Ley 3/2017), la impugnación relativa al pacto de condición 
resolutoria del art. 621.54 de la Ley 3/2017, que se basa, según el recurrente, en una 
doble vulneración del sistema de competencias, ya que no solo le imputa la falta de 
conexión con una institución originaria del Derecho civil catalán, sino también la 
lesión de la competencia exclusiva del Estado en materia de ordenación de los ins-
trumentos públicos (art. 149.1.8 CE).

Sobre esta particular institución civil hay que compartir el criterio del Parla-
mento y de la Generalitat de Cataluña, por cuanto existe una evidente conexión 
entre el pacto de condición resolutoria de la norma impugnada con la venta a carta 
de gracia incorporada a la Compilación aprobada por la Ley 40/1960 en los arts. 
323 a 328, cuyo origen se remonta a costumbres anteriores al siglo xvii y que aho-
ra se actualiza como medio válido en la financiación inmobiliaria. Mediante este 
contrato, denominado también empenyament, el vendedor se reserva el derecho de 
redimir o recuperar el objeto de la venta para readquirirlo por un precio determi-
nado y, como es sabido, por su parte en la compraventa con condición resolutoria 
explícita previsto en la norma impugnada, el vendedor, en caso de falta de pago del 
precio aplazado tiene derecho a resolver el contrato y recuperar la cosa vendida. En 
consecuencia, una vez más, debemos reiterar en este aspecto que también en este 
supuesto normativo, es obvia la conexión con el Derecho civil catalán preexistente 
–el compilado (STC 182/1992)– al tiempo de entrada en vigor de la Constitución y, 
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consecuentemente, se trata de una institución susceptible de ser desarrollada por el 
legislador autonómico.

e) Pero, establecido lo anterior, se advierte que el recurrente no solo imputa a 
la norma impugnada la vulneración del sistema competencial por carecer de un 
antecedente normativo en el originario Derecho civil catalán, sino también por no 
 respetar la competencia exclusiva del Estado en materia de ordenación de los instru-
mentos públicos (art. 149.1.8 CE). Entiende así que la norma autonómica no puede 
regular el tipo de documento notarial, ni imponer el procedimiento notarial necesa-
rio para ejecutar la resolución de aquella compraventa en la que se hubiera pactado 
la condición resolutoria expresa, como tampoco puede decidir el modo de interven-
ción del registro de la propiedad, porque solo al Estado compete la normación de la 
dimensión documental pública en lo relativo a la formación, requisitos y efectos del 
documento público notarial.

Para responder a la alegación bastará con apreciar si lo regulado en el art. 621.54 
del Código civil de Cataluña constituye, desde la perspectiva jurídico-constitucio-
nal, «ordenación de los instrumentos públicos» a tenor del art. 149.1.8 CE. Ahora 
bien, «una primera consideración –esta sí de alcance general– se impone antes de 
emprender tal examen, pues es preciso advertir, desde el principio, que el intérprete 
ha de cuidar aquí de salvar la concordancia entre la exclusiva competencia del Es-
tado en este ámbito y la que pueda ostentar determinada comunidad autónoma para 
legislar sobre institutos jurídicos integrados en su Derecho civil propio, o conexos 
con el mismo, lo que significa, ante todo, que no será aceptable un entendimiento 
tan lato de aquella competencia estatal que venga a impedir toda ordenación auto-
nómica sobre actos o negocios jurídicos con el solo argumento de que unos u otros 
pueden o deben formalizarse mediante instrumento público. Semejante inteligencia 
de la competencia estatal está más que implícita, hay que reconocerlo, en la motiva-
ción en este punto del recurso y desde ahora hay que decir que un tal entendimiento 
de lo que sea ‘ordenación’ de los ‘instrumentos públicos’no se compadece con las 
exigencias de una interpretación integrada y armónica de las competencias estatales 
y autonómicas sobre la legislación civil» (STC 156/1993, de 6 de mayo, FJ 5).

Para facilitar el análisis constitucional de este aspecto instrumental del pacto de 
condición resolutoria y una vez advertido lo anterior, lo más adecuado será trasladar 
aquí el contenido de la norma.

Para aquellos casos en los que el pacto con condición resolutoria se haya forma-
lizado en escritura pública inscrita en el registro de la propiedad, el art. 621.54.3 del 
Código civil de Cataluña dispone expresamente lo siguiente:

«3. El procedimiento notarial de resolución, que se inicia una vez hecho el 
 requerimiento establecido por el apartado primero sin haber obtenido el pago del 
precio aplazado y en un acta separada, es el siguiente:

a) El notario debe solicitar al registro de la propiedad un certificado de dominio 
y cargas de la finca, que debe hacerse constar en una nota marginal. Una vez reci-
bido el certificado, debe notificar al comprador la voluntad del vendedor de resolver 
el contrato, con efectos desde la fecha de la notificación, así como los titulares de 
derechos reales inscritos con posterioridad, en el domicilio que haya designado el 
comprador o que conste en el registro según el certificado. Si consta expresamente 
el inmueble como vivienda de la familia, también debe notificarse al cónyuge o con-
viviente. La notificación debe ser personal. Si no puede notificarse personalmente, 
debe practicarse de acuerdo con lo establecido por la ley.

b) El comprador, en el plazo de quince días, puede oponerse a la resolución si 
paga la deuda, alega el pago de lo reclamado o la existencia de otra causa de oposi-
ción establecida en el contrato. En estos casos, el notario da por terminada su inter-
vención y por concluido el procedimiento, y queda expedita la vía judicial o arbitral. 
No puede alegarse el pago si en la escritura de compraventa se convino que los pa-
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gos se harían mediante transferencias a la cuenta de provisiones del notario que la 
autoriza y no consta que los pagos se hayan efectuado.

c) En el supuesto de falta de oposición a la resolución o de oposición limitada a 
la liquidación practicada por el vendedor, el acta notarial de resolución constituye 
título para la inscripción del dominio del inmueble a favor del vendedor y para la 
cancelación de la inscripción de la condición resolutoria ejercida y la de todos los 
asientos de cargas, gravámenes y derechos consignados en el registro de la propie-
dad con posterioridad a la inscripción de la compraventa, salvo los relativos a liti-
gios sobre la vigencia o el ejercicio de la propia condición resolutoria».

El abogado del Estado considera que este precepto, al regular el tipo de docu-
mento notarial y el procedimiento notarial de resolución de la compraventa, vulnera 
las competencias que el art. art. 149.1.8 CE atribuye al Estado en materia de «or-
denación de los registros e instrumentos públicos». Por el contrario, tanto el Parla-
mento como la Generalitat entienden que la norma no incurre en esta vulneración 
competencial. A su juicio, este precepto no impide que las comunidades autónomas 
con competencias en materia de Derecho civil, como es el caso de Cataluña, pue-
dan establecer que determinados actos o negocios jurídicos puedan documentarse 
en documentos públicos, así como regular los requisitos de validez y/o eficacia de 
aquellos.

En orden a la delimitación de las competencia que atribuye al Estado el art. 
149.1.8 CE en materia de «ordenación de los registros e instrumentos públicos», las 
SSTC 156/1993, de 6 de mayo, FJ 5, y 4/2014, de 16 de enero, FJ 3, han precisado 
que «[e]l Estado ostenta ‘en todo caso’ competencia exclusiva para la ordenación de 
los instrumentos públicos (art. 149.1.8 CE), lo que supone, como es obvio, que nin-
guna disposición autonómica podrá, sin incurrir en inconstitucionalidad, proceder 
a dicha ordenación». Pero declaran también «que el intérprete ha de cuidar aquí de 
salvar la concordancia entre la exclusiva competencia del Estado en este ámbito y 
la que pueda ostentar determinada comunidad autónoma para legislar sobre insti-
tutos jurídicos integrados en su Derecho civil propio, o conexos con el mismo, lo 
que significa, ante todo, que no será aceptable un entendimiento tan lato de aquella 
competencia estatal que venga a impedir toda ordenación autonómica sobre actos o 
negocios jurídicos con el solo argumento de que unos u otros pueden o deben for-
malizarse mediante instrumento público».

La aplicación de esta doctrina conlleva que la materia a la que afecta la contro-
versia competencial suscitada en relación con el art. 621.54.3 del Código civil de 
Cataluña no es, como sostienen las partes en este proceso, la ordenación de los re-
gistros e instrumentos públicos, pues la norma impugnada no efectúa una regulación 
de estas instituciones. El Tribunal debe, por tanto, efectuar el correcto encuadra-
miento de la controversia competencial suscitada. Como afirma, entre otras muchas, 
la STC 100/2017, de 20 de julio, FJ 5 b) corresponde a este Tribunal identificar el tí-
tulo competencial «que ofrezca –cuando proceda– cobertura a los preceptos impug-
nados, sin que en dicha tarea se encuentre vinculado por ‘las incardinaciones com-
petenciales contenidas en las normas sometidas a su enjuiciamiento’ (STC 144/1985, 
de 25 de abril, FJ 1), ni tampoco ‘por el encuadramiento competencial que realicen 
las partes en el proceso’ (por todas, STC 74/2014, de 8 de mayo)» (STC 18/2016, de  
4 de febrero, FJ 10). Esta operación de identificación del título competencial ha  
de efectuarse atendiendo al específico contenido, sentido y finalidad de la normativa 
impugnada [SSTC 26/2016, de 18 de febrero, FJ 6; 21/2017, de 2 de febrero, FJ 2, y 
100/2017, FJ 5 b)].

El art. 621.54.3 del Código civil de Cataluña regula un procedimiento extrajudi-
cial de resolución de conflictos. A través del procedimiento notarial que esta norma 
prevé, el vendedor puede obtener la resolución del contrato de compraventa si se ha 
pactado una condición resolutoria para el supuesto de falta de pago de todo o parte 
del precio aplazado, siempre que se haya formalizado en escritura pública y se haya 
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inscrito en el registro de la propiedad. En consecuencia, dada la finalidad de la nor-
ma impugnada, ha de concluirse que estamos en presencia de una norma procesal de 
resolución extrajudicial de conflictos, cuyo ámbito legislativo está reservado por el 
art. 149.1.6 CE a la exclusiva competencia del Estado, «sin perjuicio de las necesa-
rias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del Derecho 
sustantivo de las comunidades autónomas».

Para poder apreciar que el precepto impugnado es acorde con el orden consti-
tucional de competencias es preciso comprobar si el procedimiento que en él se re-
gula puede encontrarse amparado en la salvedad recogida en el art. 149.1.6 CE. De 
acuerdo con la doctrina de este Tribunal (entre otras muchas, STC 47/2004, de 25 
de marzo, FJ 4), la competencia asumida por las comunidades autónomas al ampa-
ro de la referida excepción «no les permite, sin más, introducir en su ordenamiento 
normas procesales por el mero hecho de haber promulgado regulaciones de Dere-
cho sustantivo en el ejercicio de sus competencias, esto es, innovar el ordenamien-
to procesal en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos e intereses que 
materialmente regulen, lo que equivaldría a vaciar de contenido o privar de todo 
significado a la especificidad con que la materia procesal se contempla en el art. 
149.1.6 CE, sino que, como indica la expresión ‘necesarias especialidades’del citado 
precepto constitucional, tan solo pueden introducir aquellas innovaciones procesales 
que inevitablemente se deduzcan, desde la perspectiva de la defensa judicial, de las 
reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica en virtud 
de las particularidades del Derecho creado por la propia comunidad autónoma, o, 
dicho en otros términos, las singularidades procesales que se permiten a las comu-
nidades autónomas han de limitarse a aquellas que, por la conexión directa con las 
particularidades del Derecho sustantivo autonómico, vengan requeridas por estas 
(SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 20; 83/1986, de 26 de junio, FJ 2; 121/1992, 
de 28 de septiembre, FJ 4, y 127/1999, de 1 de julio, FJ 5), correspondiendo al legis-
lador autonómico o, en su defecto, a quienes asuman la defensa de la ley en su caso 
impugnada, ofrecer la suficiente justificación sobre la necesidad de alterar las reglas 
procesales comúnmente aplicables por venir requeridas por las particularidades del 
Derecho sustantivo autonómico, salvo que del propio examen de la ley se puedan 
desprender o inferir esas ‘necesarias especialidades’(STC 127/1999, de 1 de julio, 
FJ 5).» En el mismo sentido, SSTC 243/2004, FJ 6, y 135/2006, FJ 2 e); 31/2010, FJ 
27; 21/2012, de 16 de febrero FJ 7, y 44/2019, de 27 de marzo, FJ 4.

La aplicación de esta doctrina conlleva que la competencia para dictar esta nor-
ma no pueda encontrarse amparada en la salvedad prevista en el art. 149.1.6 CE. De 
la regulación contenida en el art. 621.54 no puede inferirse que el procedimiento que 
en él se establece se justifique en las particularidades de su Derecho sustantivo y el 
legislador catalán tampoco ofrece esta justificación. El preámbulo de la Ley 3/2017, 
de 15 de febrero, se limita a señalar que «[l]a subsección séptima incorpora especia-
lidades de la compraventa inmobiliaria que la práctica notarial y registral catalana 
había ya prefigurado» y más adelante tan solo afirma que «[f]inalmente, se regula 
de forma ponderada la condición resolutoria explícita». En consecuencia, el Tribu-
nal no puede apreciar especialidad alguna que justifique el uso de la competencia 
excepcional en materia procesal.

Por todo ello, el art. 621.54.3 ha de declararse inconstitucional y nulo.

5. Las normas autonómicas relativas a los contratos sobre actividad ajena: el 
mandato y la gestión de negocios sin mandato.

Como ya se ha dicho, el impugnado art. 4 de la Ley 3/2017 aprueba las seccio-
nes segunda y tercera del capítulo II del título II del libro sexto del Código civil de 
Cataluña, capítulo que tiene por objeto los «contratos sobre actividad ajena». Den-
tro de él, la nueva sección segunda versa sobre «el mandato» (arts. 622.21 a 622.39 
del Código civil de Cataluña), mientras que la tercera regula la «gestión de asuntos 
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ajenos sin mandato» (art. 622.40 a 622.42 del Código civil de Cataluña). Entiende 
el Gobierno de la Nación que estas normas exceden de la competencia autonómi-
ca en materia de Derecho civil, por referirse a figuras que carecen de una conexión 
suficiente con instituciones precedentes que legitimen su desarrollo, pues la Com-
pilación no contiene referencia alguna a ellas y tampoco el legislador autonómico 
invoca precedente alguno que sirva de anclaje a la regulación, completa y novedosa 
de estas materias.

a) Para resolver el problema competencial sobre estos tipos contractuales, debe-
mos realizar un recorrido por los orígenes de la legislación civil catalana semejan-
te al que se ha hecho en materia de compraventa y permuta. Así, cabe decir que se 
puede situar como antecedente más remoto el violario, recogido en el art. 334 de la 
Ley 40/1960, pero quizá halle más semejanza con el contrato censal, es decir, aquel 
contrato por el cual una persona transmite a otra la propiedad de bienes concretos o 
de una cantidad determinada de dinero y esta última se obliga a pagar a una tercera 
persona o a sus sucesores una prestación periódica en dinero por tiempo indefinido 
(arts. 330 a 333 de la Ley 40/1960 y actualmente art. 626.2 del Código civil de Ca-
taluña), y se aproxima también a la institución de la marmessoria, prevista en los 
arts. 235 a 241 de la Ley 40/1960, que podría considerarse como un mandato post 
mortem en el que el causante otorga a una o varias personas las facultades necesa-
rias para cumplir y hacer cumplir los encargos, quien por tanto (marmessor) actúa 
en nombre propio e interés ajeno. Es cierto que ninguno de los tres contratos con-
templados por la Ley 40/1960 posee características idénticas al mandato, pero sí lo 
es que participan de su misma naturaleza y finalidad, pues como reza el Código civil 
estatal en su art. 1709, por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar 
algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra. Todos ellos par-
ten, pues, de la idea de la realización de negocios jurídicos ajenos, con o sin poder 
de representación, en nombre propio o por cuenta ajena, y basados en la relación de 
confianza entre las partes, en cuyo marco se otorga a una o varias personas las fa-
cultades necesarias realizar determinadas gestiones.

A ello cabe añadir que, tras un examen conjunto de las normas que integran la 
Compilación, tal como señalan el Parlamento y la Generalitat de Cataluña, se apre-
cia la existencia de numerosas y variadas normas que contemplan algún tipo de 
mandato o encargo. Así, por ejemplo, en materia de heredamientos se encuentra no 
solo el albaceazgo, sino también el nombramiento de persona que realiza toda clase 
de gestiones en favor del causante (art. 64 de la Compilación). Esta figura inevitable-
mente se reconduce al mandato y en ella el encargo no se circunscribe a cuestiones 
sucesorias, ni despliega su efecto solo tras la muerte del causante, sino que puede 
tener un efecto en vida del causante, de acuerdo con la naturaleza y la eficacia de la 
institución del heredamiento. También en el ámbito de la familia se hallan reglas que 
dirigen la mirada al mandato, como puede ser la del art. 51 de la Compilación, que 
permite a la mujer conferir a su marido la administración de los bienes  parafernales, 
así como revocar, restringir o condicionar en cualquier momento dicha conce-
sión. Pero por si tal vinculación no pareciere a primera vista suficiente, basta un  
recorrido por otras normas del Código civil de Cataluña –como el que realiza la 
Generalitat de Cataluña en su escrito de alegaciones– para reparar inmediatamente 
en que contiene numerosos supuestos en los que el legislador autonómico ha regula-
do diversos aspectos de la representación, lo que innegablemente tiene una estrecha 
relación con el mandato. Así, por ejemplo, el poder otorgado en previsión de una 
pérdida sobrevenida de capacidad (art. 222.2 del Código civil de Cataluña), el po-
der para constituir hipoteca y la ratificación de la hipoteca constituida sin poder o 
con poder insuficiente (art. 569.29.2 del Código civil de Cataluña), el art. 306.l de 
la Compilación, que regula uno de los casos en los que no debe pagarse laudemio 
por la venta de la finca enfitéutica, si esta es revelada en el plazo de un año desde la 
adquisición fiduciaria («agnición de buena fe»). Se trata –como advierten el Parla-
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mento y la Generalitat de Cataluña– del caso en que el comprador de la finca grava-
da no la adquiere para sí mismo, sino para otra persona. También resulta claro que 
existe una relación de mandato en el supuesto contemplado por el art. 231.4.4 del 
Código civil de Cataluña en el que se establece explícitamente que a la gestión que 
uno de los cónyuges hace en nombre del otro, le son aplicables las reglas en materia 
de gestión de negocios.

Como puede observarse la proximidad con el contrato de mandato de todas estas 
normas de la Compilación y del posterior Código civil de Cataluña, una vez más, 
permite establecer la conexión necesaria que legitima a la comunidad autónoma de 
Cataluña para incorporarlas al Código civil de Cataluña en uso de su competencia 
legislativa sobre el desarrollo de su propio Derecho civil en virtud del art. 149.1.8 
CE, aun cuando queda a expensas todavía la declaración de adecuación competen-
cial de los resultados que arroje el análisis sobre su conformidad con la regulación 
básica estatal.

b) Huelga decir que la misma valoración debe hacerse respecto de las normas 
impugnadas relativas a la gestión de asuntos ajenos sin mandato (arts. 622.40 a 
622.42 del Código civil de Cataluña, incorporadas por el art. 4 de la Ley 3/2017), 
puesto que, al fin y al cabo la diferencia básica con el mandato es precisamente la 
ausencia de este, pues el gestor se encarga lícita y voluntariamente de la agencia o  
administración de los negocios de otro, en interés de este y sin mediar contrato  
o encargo. La aproximación de esta figura cuasicontractual al contrato de mandato 
es tan estrecha que el propio Código civil estatal (CC) dispone, entre otras conse-
cuencias, que si el dueño ratifica expresamente la gestión, se producirán los efectos 
del mandato (art. 1892 CC) y en tal caso adquirirá las obligaciones propias del man-
dante, o sea, las de los arts. 1727 a 1731 CC. Es obvio que el Tribunal no puede ha-
cer caso omiso a la vinculación existente entre la originaria regulación autonómica 
catalana sobre heredamientos o relaciones entre cónyuges, la marmessoria o aque-
llas relativas a determinados encargos de gestión de asuntos y la materia ahora dis-
cutida. Este es el motivo que nos conduce a afirmar que el legislador catalán, con la 
regulación de la gestión de negocios sin mandato, está innovando los contenidos de 
la Compilación y el posterior del Código civil de Cataluña, es decir, desarrollando 
su Derecho civil ya existente, para lo que posee indudablemente competencia, pues 
recordemos de nuevo que a la luz de lo dispuesto en el art. 149.1.8 CE cabe que «las 
comunidades autónomas dotadas de Derecho civil foral o especial regulen institu-
ciones conexas con las ya reguladas en la Compilación dentro de una actualización 
o innovación de los contenidos de esta según los principios informadores peculiares 
del Derecho foral» (STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 3, reiterada en iguales térmi-
nos en la STC 156/1993, de 6 de mayo. FJ 1).

6. La noción de «bases de las obligaciones contractuales» del art. 149.1.8 CE y 
la ausencia de la dimensión formal de las bases.

Una vez reconocida la competencia del legislador autonómico para legislar en 
materia de contratos de compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios aje-
nos, y habiendo excluido ya la constitucionalidad del art. 621.54.3 del Código civil 
de Cataluña incorporado por el art. 3 de la Ley 3/2017, sobre el pacto de condición 
resolutoria, es necesario entrar a analizar ahora si la regulación de tales institucio-
nes civiles se ha efectuado de manera adecuada, pues según dispone el art. 149.1.8 
CE el Estado posee competencia exclusiva para dictar las «bases de las obligaciones 
contractuales», lo que significa necesariamente que el legislador catalán debe adap-
tar el contenido de la regulación contractual a la normativa estatal básica.

Como hemos expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores, estamos en pre-
sencia de una competencia material compartida que permite a la comunidad autó-
noma catalana el desarrollo de su legislación contractual, siempre que se efectúe 
dentro de los límites marcados como bases por la legislación estatal. La cuestión se 
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sitúa, por consiguiente, en lo que debe entenderse por básico en materia civil con-
tractual, pues no todo el Derecho contractual lo es, sino que solo lo serán aquellas 
reglas que contengan los elementos esenciales que garanticen un régimen contrac-
tual común para todos los ciudadanos.

Cabe destacar que sobre la noción de «bases», el Tribunal ha declarado reiterada-
mente que presenta una doble dimensión, material y formal. Materialmente, «lo que 
ha de considerarse como bases o legislación básica es el común denominador nor-
mativo necesario para asegurar la unidad fundamental prevista por las normas del 
bloque de la constitucionalidad que establecen la distribución de competencias (STC 
48/1988, FJ 3). Esto es, un marco normativo unitario de aplicación a todo el terri-
torio nacional (STC 147/1991), dirigido a asegurar los intereses generales y dotado 
de estabilidad –ya que con las bases se atiende a aspectos más estructurales que co-
yunturales (STC 1/1982, FJ 1)–, a partir del cual pueda cada comunidad, en defensa 
de su propio interés, introducir las peculiaridades que estime convenientes dentro 
del marco competencial que en la materia correspondiente le asigne su Estatuto» 
(STC 197/1996, FJ 5). En esta misma resolución y fundamento jurídico también ha 
concretado el Tribunal el alcance de la dimensión formal de las bases, manifestan-
do que su «finalidad esencial es la de excluir la incertidumbre jurídica que supon-
dría que el Estado pueda oponer como norma básica a las comunidades autónomas 
cualquier clase de precepto legal o reglamentario, al margen de cuál sea su rango o 
estructura (SSTC 80/1988 y 227/1988). Por ello, el instrumento para establecerlas 
es la ley (STC 1/1982, FJ 1) [...] De suerte que la propia ley puede y debe  declarar 
expresamente el carácter básico de la norma o, en su defecto, venir dotada de  
una estructura que permita inferir, directa o indirectamente, pero sin especial difi-
cultad, su vocación o pretensión básica [...] Este Tribunal, cierto es, ha admitido que 
la exigencia aquí considerada no es absoluta; y consecuentemente ha estimado que 
excepcionalmente pueden considerarse básicas algunas regulaciones no contenidas 
en normas de rango legal e incluso ciertos actos de ejecución cuando, por la natura-
leza de la materia, resultan complemento necesario para garantizar la consecución 
de la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre las bases (STC 
48/1988, FJ 3) [...] Sin embargo, no cabe olvidar, en contrapartida, que la atribución 
de carácter básico a normas reglamentarias, a actos de ejecución o incluso a potes-
tades administrativas ha sido entendida por este Tribunal como una dispensa excep-
cional» (STC 223/2000, FJ 6).

En la STC 34/2013, de 14 de febrero, FJ 4 b), el Tribunal declara de nuevo que 
«las bases materiales establecen un común denominador normativo dirigido a ase-
gurar, de manera unitaria y en condiciones de igualdad, los intereses generales a 
partir del cual pueda cada Comunidad Autónoma, en defensa de sus propios intere-
ses, introducir las peculiaridades que estime convenientes y oportunas, dentro del 
marco competencial que en la materia le asigne su estatuto». Quiere esto decir que, 
dentro de la competencia estatal sobre la contratación entre privados, tienen cobijo 
las normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de orde-
nación de los contratos, así como las previsiones de acciones o medidas singulares 
que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de 
este sector (mutatis mutandis, STC 95/1986, de 10 de julio, FJ 4) y por este moti-
vo, la competencia estatal de las «bases de las obligaciones contractuales» del art. 
149.1.8 CE debe ser entendida como una garantía estructural del mercado único y 
supone un límite en sí –un límite directo desde la Constitución– a la diversidad re-
gulatoria que pueden introducir los legisladores autonómicos.

Pero también es importante señalar antes de profundizar en el análisis de la ade-
cuación de las disposiciones autonómicas impugnadas a los requisitos materiales y 
formales de la normativa básica, que en materia de obligaciones contractuales dicha 
valoración debe realizarse atendiendo rigurosamente al sentido que de la noción 
«bases de las obligaciones contractuales» se infiere del art. 149.1.8 CE. Este pre-
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cepto constitucional atribuye al Estado la competencia para establecer los criterios 
de ordenación general del sector de la contratación privada en aquellos territorios 
autonómicos que cuenten con legislación propia, pero no le permite regular porme-
norizadamente aspectos materiales concretos de estas obligaciones, pues tal regula-
ción menoscabaría las competencias de las comunidades autónomas que tengan un 
Derecho civil foral o especial propio. «Nuestro texto constitucional garantiza tanto 
la unidad de España como la autonomía de sus nacionalidades y regiones, lo que 
necesariamente obliga a buscar un adecuado equilibrio entre ambos principios, pues 
la unidad del Estado no es óbice para la coexistencia de una diversidad territorial 
que admite un importante campo competencial de las comunidades autónomas. Ello 
otorga a nuestro ordenamiento, además, una estructura compuesta, por obra de la 
cual puede ser distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes 
del territorio nacional» (STC 96/2002, de 25 de abril, FJ 11). La unidad a la que se 
refiere la Constitución «no significa uniformidad, ya que la misma configuración 
del Estado español y la existencia de entidades con autonomía política, como son 
las comunidades autónomas, supone necesariamente una diversidad de regímenes 
jurídicos» (STC 88/1986, de 1 de julio, FJ 6), pues «la autonomía significa precisa-
mente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejer-
cer sus propias competencias, en el marco de la Constitución y del Estatuto. Y si, 
como es lógico, de dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de 
los ciudadanos residentes en cada una de las distintas comunidades autónomas, no 
por ello resultan necesariamente infringidos los arts. 1, 9.2, 14, 31.1, 38, 139, 149.1.1 
y 149.1.13 de la Constitución, ya que estos preceptos no exigen un tratamiento jurí-
dico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias 
y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la au-
tonomía» [STC 79/2017, de 22 de junio, FJ 2 a)].

En este recurso de inconstitucionalidad hay que partir de la idea –como ya se ha 
advertido– de la existencia de una situación de concurrencia de competencias estatal 
y autonómica sobre la legislación civil contractual (art. 149.1.8 CE y 129 EAC). El 
carácter básico de la normativa estatal determinará que la norma autonómica haya 
de ajustarse a los límites establecidos por esta regulación, pues si no la respeta se 
vulnerará de modo mediato el art. 149.1.8 CE. Por ello, para enjuiciar si los precep-
tos autonómicos impugnados resultan contrarios al orden constitucional de distri-
bución de competencias es preciso contrastar si la normativa autonómica es acorde 
con la legislación básica estatal.

Hay que advertir que en materia civil el legislador estatal no ha llevado a cabo 
una concreción formal de lo que ha de considerarse «bases de las obligaciones con-
tractuales», por lo que, mientras esto sucede, las comunidades autónomas no pueden 
quedar obligadas a esperar el pronunciamiento específico del legislador estatal y 
pueden ejercer su competencia respetando los principios que se deriven de la Consti-
tución Española y de la legislación existente (SSTC 1/1982, de 28 de enero; 58/1982, 
de 27 de julio; 42/1983, de 20 de mayo, y 111/1986, de 30 de septiembre).

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con la doctrina de este Tri-
bunal, la definición de lo básico ha de permitir a las comunidades autónomas su de-
sarrollo a través de la consecución de opciones legislativas propias, de forma que la 
legislación básica no agote completamente la materia (SSTC 32/1981, de 28 de julio; 
1/1982 y 5/1982, de 8 de febrero).

Por otra parte, ha de señalarse que la norma autonómica puede reproducir las 
bases estatales cuando sea necesario para hacer más comprensible el desarrollo 
normativo que, en ejercicio de sus competencias propias, realice. En tales casos, 
 concurre la excepción que, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, permite al 
legislador autonómico introducirse en el terreno de lo básico (entre otras muchas, 
STC 119/2018, de 31 de octubre, FJ 2).
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El legislador estatal no ha declarado formalmente las bases de las obligaciones 
contractuales, pues estas obligaciones se encuentran reguladas en el Código civil 
estatal que es una norma preconstitucional. Por ello, para poder despejar las dudas 
competenciales planteadas y dar respuesta a las alegaciones formuladas por el Go-
bierno de la Nación sobre la inclusión en el Código civil de Cataluña de normas re-
lativas a la compraventa, la permuta, el mandato y la gestión de negocios ajenos es 
preciso inferir de la regulación que efectúa el Código civil de estos contratos aque-
llas obligaciones que materialmente tienen esta naturaleza. Para realizar la tarea ha 
de partirse de la idea de que la necesidad de una mínima regulación uniforme en 
materia de contratos, al ser el contrato un instrumento jurídico al servicio de la eco-
nomía ha de orientarse al cumplimiento de los principios de unidad de mercado y 
libre circulación de personas y bienes (art. 139 CE), solidaridad y equilibrio econó-
mico (arts. 2 y 138 CE) y planificación general de la actividad económica (art. 131 
CE). Todas estas normas constitucionales persiguen la ordenación general del orden 
público económico y son reglas esenciales en el orden jurídico global al ser las nor-
mas que determinan la estructura y el sistema económico de la sociedad. De ahí que 
en materia contractual solo deba considerase normativa básica aquellas reglas que 
incidan directamente en la organización económica, en las relaciones inter partes y 
en la economía interna de los contratos, comprobando, por ejemplo, si se respetan 
directrices básicas tales como el principio de la iniciativa privada y la libertad de 
contratación, la conmutatividad del comercio jurídico, la buena fe en las relaciones 
económicas, la seguridad del tráfico jurídico o si el tipo contractual se ajusta al es-
quema establecido en la norma estatal.

La razón para llevar a cabo este ejercicio de simple contraste principial o  genérico 
se encuentra en la propia naturaleza del Derecho contractual, pues, salvo excepcio-
nes justificadas, estamos en presencia de un sistema jurídico eminentemente dispo-
sitivo en que debe regir y rige el principio de la libertad de pactos. El fundamento 
mismo de la institución del contrato se encuentra ante todo en el principio general 
de libertad que se deduce del art. 10 CE, al consagrar el principio de la dignidad de 
la persona y del libre desarrollo de la personalidad, y del art. 1.1 CE, que encuentra 
necesariamente su reflejo en el ámbito económico. Por ello, esta institución encuen-
tra también fundamento constitucional en el art. 38 CE, por el que se reconoce la 
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, lo que supone innega-
blemente la libertad de iniciativa privada en el campo económico y la libertad de los 
particulares de constituirse en agentes económicos mediante la contratación.

El Código civil, entendido como ordenamiento estatal regulador de las relacio-
nes contractuales entre privados, contempla como regla básica la autonomía de la 
voluntad y la libertad de pactos (art. 1255 CC), no impone un régimen jurídico ce-
rrado para cada tipo contractual y, si bien reconoce margen al legislador para adop-
tar medidas que puedan proscribir determinados comportamientos, vetar concretos 
tipos contractuales o establecer regímenes imperativos en otros, siempre está sujeto 
a la posibilidad de un enjuiciamiento constitucional de tales normas imperativas, en 
garantía de la libertad individual y de empresa a las que nos hemos referido.

En síntesis, como el Tribunal ha declarado reiteradamente, en tanto el Estado no 
se pronuncie sobre lo que debe entenderse normativa contractual básica, para resol-
ver el recurso planteado debemos inferirla mediante un examen de las normas reco-
gidas en el Código civil de 1889, lo que no significa considerar que todas las normas 
contractuales contenidas en su libro IV lo sean. Muy al contrario, de una lectura 
atenta del mismo se extrae sin dificultad la idea de que en este cuerpo legal se inser-
tan numerosas reglas optativas en orden a resolver problemas concretos y otras en 
las que se fijan los perfiles, esquemas o estructuras de lo que debe ser cada uno de 
los tipos contractuales y de los principios generales en los que se inspiran, como por 
ejemplo, el principio favor debitoris y favor creditoris, las reglas sobre los modos 
de producirse la responsabilidad por el incumplimiento del contrato o el problema 



BOPC 493
13 de desembre de 2019

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 157 

de distribución de los riesgos derivado de la ejecución del mismo. En consecuen-
cia, hay que entender que cuando el art. 149.1.8 CE hace referencia a la competen-
cia exclusiva del Estado para dictar las bases de las obligaciones contractuales está 
aludiendo al núcleo esencial de la estructura de los contratos y a los principios que 
deben informar su regulación, pero no puede considerarse que el libro IV CC con-
tenga una regulación que impida a las comunidades autónomas con competencias 
en esta materia que puedan dictar regulación alguna. Las «bases de las obligaciones 
contractuales» a las que se refiere el art. 149.1.8 CE no constituyen el punto de par-
tida abierto al desarrollo de las comunidades autónomas, sino que, por el contrario, 
son exclusivamente un límite a la actividad legislativa de estas. La razón de tal afir-
mación es clara: la finalidad de la reserva estatal en materia de Derecho de contra-
tos estriba en la necesidad de garantizar un común denominador en los principios 
que deben regir las obligaciones contractuales, lo que se logra cuando las categorías 
generales son las mismas en todo el territorio nacional. Así, por ejemplo, las comu-
nidades autónomas pueden legislar diversamente sobre las causas de rescisión o de 
nulidad contractual, pero no variar el concepto mismo de nulidad o rescisión que 
deben ser equivalentes y únicos para todo el país.

Dicho esto, también hay que aclarar que aun cuando el legislador civil estatal 
no ha identificado lo que deba entenderse por legislación básica en materia de con-
tratos, puede considerarse como tal la comprendida en los principios desarrollados 
en los títulos I y II del libro IV CC (arts. 1088 a 1314), especialmente las normas 
relativas a las fuentes de las obligaciones (art. 1089 y ss. CC), a la fuerza vinculan-
te del contrato (art. 1091 CC) y las que regulan sus elementos esenciales y efectos 
(arts. 1254 a 1280 CC). Con el mismo carácter básico deben tomarse los principios 
materiales que se extraen de estas normas tales como la autonomía de la volun-
tad, la prevalencia del principio espiritualista en la perfección del contrato, la efi-
cacia obligacional del contrato en relación con los modos de traslación del dominio;  
la obligatoriedad del contrato, la buena fe contractual, el sistema de responsabilidad 
por incumplimiento, la responsabilidad universal del deudor, los requisitos de la va-
lidez y eficacia del contrato o la defensa de los consumidores.

En definitiva, hemos de afirmar que cuando el art. 149.1.8 CE reserva al Estado 
la fijación de las bases de las obligaciones contractuales no se la otorga para regular 
concreta y detalladamente un determinado tipo contractual, sino para dictar aque-
llas normas que sean esenciales para preservar una estructura de relaciones contrac-
tuales con idéntica lógica interna, auspiciada por los mismos principios materiales e 
igual para todos los agentes económicos en todo el territorio nacional.

Las bases, por tanto, deben referirse con carácter general y común a todos los 
contratos o categorías amplias de los mismos (STC 71/1982, de 30 de noviembre) 
y no pueden comprender la regulación de cada tipo contractual, salvo en la parte y 
medida que esta suponga una concreción complementaria de las reglas generales o 
generalizables a la clase a que por su naturaleza jurídica pertenece y, en todo caso, 
deben quedar opciones diversas para que el legislador autonómico pueda ejercitar 
su competencia.

7. Análisis de la conformidad de las normas autonómicas impugnadas con la le-
gislación básica estatal en materia contractual.

Como se ha expuesto en el fundamento jurídico anterior, una vez declarada la 
competencia de la Generalitat para legislar en materia de contratos de compraventa, 
permuta, mandato y gestión de negocios ajenos procede examinar si esta normativa 
respeta la competencia que el art. 149.1.8 CE atribuye al Estado para dictar «las ba-
ses de las obligaciones contractuales», pues si la normativa impugnada no respetara 
estas bases incurriría en un vicio de inconstitucionalidad mediata.

A) En el presente caso, como también se ha señalado, efectuar este juicio presen-
ta peculiaridades, pues las obligaciones contractuales están reguladas con carácter 
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general en el Código civil, que, al ser una norma preconstitucional, no puede tener 
la condición formal de básica. La determinación de estas bases ha de inferirse, por 
tanto, de los principios esenciales que inspiran esta legislación (STC 111/1986, de 
30 de septiembre, FJ 4). En el ámbito del Código civil esta operación de inferencia 
ha de tener presente que el texto de este cuerpo legal fue redactado por la vía de la 
delegación legislativa (Ley de bases de 11 de mayo de 1888). En este caso, al carecer 
esta normativa de la condición formal de básica, esta circunstancia subraya la nece-
sidad, en la esfera jurisdiccional, de obtener la formulación de las bases mediante 
el ejercicio del ars inveniendi en el plano de los principios, por medio de un método 
que se ajuste a la jurisprudencia constitucional sobre el concepto. La noción de ba-
ses, en efecto, como tantas veces ha señalado este Tribunal, alude a los principios o 
elementos estructurales de una determinada materia que deben ser comunes en todo 
el Estado a partir de los cuales puedan las comunidades autónomas establecer su 
propia regulación. Por esta razón, para analizar en este supuesto si las normas auto-
nómicas impugnadas respetan la legislación básica estatal, el parámetro de control 
no es la concreta regulación que efectúa el Código civil de estos contratos, sino úni-
camente sus elementos esenciales. Son estos elementos los que permiten atribuir una 
determinada naturaleza jurídica a los negocios jurídicos y establecer una regulación 
básica que garantice que las condiciones esenciales del ejercicio de la actividad eco-
nómica sean iguales en todo el territorio nacional. De este modo, se salvaguarda la 
unidad de mercado (STC 79/2017, de 22 de junio, FJ 2) y, en general, la seguridad 
jurídica y se cumplen los fines que a través de la legislación básica se pretenden ga-
rantizar en este ámbito.

Partiendo de las consideraciones que se acaban de exponer, se va a examinar si 
las novedades que introduce la legislación civil autonómica respecto de lo dispuesto 
en el Código civil sobre la estructura y principios que deben estar presente en los 
contratos de compraventa, permuta, mandato y sobre la gestión de negocios ajenos 
respeta las bases de las obligaciones contractuales que se infieren de la regulación 
de estas obligaciones prevista en el Código civil.

a) En cuanto a la compraventa (art. 621.1 del Código civil de Cataluña), cabe des-
tacar que el legislador autonómico la mantiene como contrato obligatorio (no real), 
si bien incorpora la obligación del vendedor de transmitir la titularidad del derecho 
vendido, ya sea el de propiedad u otro derecho patrimonial, lo que, sin interferir en 
las reglas del Código civil, puede decirse que tan solo pone fin al secular debate 
doctrinal acerca de si el vendedor queda obligado transmitir la propiedad de la cosa 
vendida o por el contrato cumple limitándose a entregar su posesión legal y pacífica, 
respondiendo en caso de evicción.

Se observa, asimismo, que el régimen de prohibiciones establecido por la ley 
impugnada en orden a la celebración del contrato de compraventa (art. 621.4 del 
Código civil de Cataluña) no coincide en todos los aspectos con el previsto en el 
Código civil. Tampoco aquí, sin embargo, podemos considerar que exista una vul-
neración de las bases sentadas por este cuerpo legal, dado que resulta indiscutible 
que el régimen de prohibiciones dispuesto en la nueva ley, en el marco del Derecho 
especial de Cataluña, respeta los elementos esenciales de la regulación del Código 
civil y responde plenamente al principio básico en el que esta normativa se inspira, 
a saber, la de hacer compatible la libertad de negociar con la evitación de conflictos 
de intereses que puedan perjudicar la causa del contrato, en línea, por lo demás, con 
la interpretación evolutiva realizada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

b) También la norma autonómica prescinde de la necesidad de fijar el precio 
inicialmente (art. 621.5 del Código civil de Cataluña: «si el contrato suscrito no de-
termina el precio ni establece los medios para su determinación, se entiende que el 
precio es el generalmente cobrado en circunstancias comparables»), lo que sin duda 
supone una novedad respecto al código civil estatal que dispone que el precio de una 
compraventa tiene que ser en dinero o signo que lo represente, y que tiene que ser 
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cierto, en el sentido de determinado o determinable, ya sea por las partes o por un 
tercero (art. 1449 CC), so pena de que el contrato devenga ineficaz. A juicio de este 
Tribunal, si bien la existencia de un precio cierto es requisito esencial del contrato 
de compraventa, el cambio introducido por el legislador autonómico no incumple la 
legislación básica, pues rectamente entendida en la norma no se prescinde del pre-
cio, sino que se opta por establecer un criterio de fijación subsidiario para el caso de 
que las partes nada hayan pactado o exista desacuerdo entre ellas.

c) En relación con el Derecho y el deber de información (art. 621.7 del Código 
civil de Cataluña) ha de tenerse en cuenta que, aunque la STC 71/1982, de 30 de no-
viembre, FJ 18, declaró que la introducción en el Derecho contractual de un deber 
de información con alcance general ha de hacerse por el legislador estatal en vir-
tud de las competencias que en materia de Derecho civil le atribuye el art. 149.1.8 
CE, esta doctrina no impide que este deber pueda ser impuesto también por el legis-
lador autonómico si, como ocurre en el caso de Cataluña, ha asumido competencias 
en materia de Derecho civil propio (art. 129 EAC) y este Derecho, como se ha indi-
cado, comprende la regulación de la compraventa.

Queda, por tanto, por determinar si la regulación del deber de información que 
efectúa la norma impugnada es acorde con las bases estatales. El art. 621.7 del Có-
digo civil de Cataluña, lo impone al vendedor, reforzando de esta manera el deber 
de transparencia de las partes en el contrato de compraventa. Esta norma parte del 
principio, admitido por la doctrina y por la jurisprudencia, en el estricto marco  
del Código civil, como fundamento interpretativo para la distribución de las obliga-
ciones y riesgos en el contrato, de que es al vendedor a quien resulta más sencillo 
y menos gravoso conocer las calidades y características del bien objeto de compra-
venta y, por lo tanto, sobre él recae, salvo que otra sea la voluntad de las partes, un 
especial deber de información; mientras que es al comprador a quien corresponde, 
en virtud de los mismos principios de equilibrio contractual, el deber de verificación 
y comprobación del objeto del contrato una vez adquirido o recibido.

En consecuencia, tampoco en esta norma puede verse conato alguno de inade-
cuación o interferencia lesiva con los principios y reglas establecidos en la normati-
va básica del Código civil estatal.

d) El art. 621.8 del Código civil de Cataluña relativo a las arras, dista también en 
alguna medida de lo dispuesto en el Código civil estatal, pues distingue entre arras 
confirmatorias y penitenciales, determinando la necesidad de que estas últimas se 
pacten expresamente, siguiendo así la consolidada jurisprudencia y doctrina cientí-
fica y, aclarando, por lo demás que, en caso de que los contratantes no especifiquen 
la función que las mismas cumplen en el contrato, recibirán la consideración de con-
firmatorias. Por consiguiente, en opinión de este Tribunal, también en este caso, la 
norma autonómica no difiere de lo establecido en el Código civil estatal (art. 1454 
CC), sino que tan solo incorpora las soluciones ofrecidas por la jurisprudencia a la 
posible interpretación de este.

e) A tenor del art. 621.9 del Código civil de Cataluña, una de las obligaciones del 
vendedor es garantizar la conformidad del bien vendido. A diferencia de lo dispuesto 
en el art. 1445 CC, el bien entregado no tiene que ser solo «cosa determinada», sino 
que tiene que ser conforme a contrato y a los criterios acordados por las partes en re-
lación con cantidad, calidad, tipo, uso habitual, empaque o suministro de accesorios 
e instrucciones, entre otros. Ninguna tacha, por tanto, de inadecuación a las bases 
establecidas en el Código civil puede apreciarse, sino que la regulación impugnada 
se ajusta, complementándolo, al principio de certeza del objeto de la compraventa y 
a la proscripción de los supuestos de aliud pro alio en consonancia con la más mo-
derna jurisprudencia y doctrina civilística formulada en torno a aquel cuerpo legal.

f) En cuanto a las acciones del comprador y del vendedor derivadas del incum-
plimiento del contrato (art. 621.37 del Código civil de Cataluña) debe indicarse, 
en primer lugar, que, aunque, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal (entre 
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otras muchas, SSTC 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4; 264/1993, de 22 de julio, FJ 5, 
y 54/2018, de 24 de mayo), estas acciones se incardinan en las competencias que 
atribuye al Estado el art. 149.1.6 y 149.1.8 CE, esta doctrina ha de entenderse sin 
perjuicio de las competencias que hayan podido asumir las comunidades autónomas 
con Derecho civil propio [en este sentido, STC 62/1991, FJ 4 e)]. De ahí que, en el 
presente caso, al haber asumido la Generalitat competencias en esta materia, la ju-
risprudencia citada no resulta de aplicación.

Procede, en segundo lugar, verificar si la regulación que efectúa esta norma res-
peta las bases de las obligaciones contractuales. El art. 621.37 del Código civil de 
Cataluña expresa el principio básico de conservación del contrato y de eficacia de su 
cumplimiento. La norma autonómica unifica las acciones de ambas partes en caso de 
incumplimiento o cumplimiento imperfecto o defectuoso. Así, las conocidas accio-
nes edilicias quedan incorporadas dentro de este concepto, a través del cual se puede 
exigir el cumplimiento específico, la suspensión del pago del precio o de obligacio-
nes, la resolución de la compraventa o la reducción de precio. Hay que añadir la re-
clamación de daños y perjuicios, acumulable en todo caso, y la tradicional evicción.

Una vez más, debemos confirmar la ausencia de invasión o incumplimiento 
 respecto de los principios que se infieren del Código civil (art. 1124 CC) y el ple-
no respeto a la interpretación jurisprudencial tendente a poner a disposición de las 
partes, sin distinciones formales enervantes, las acciones adecuadas para lograr la 
eficacia en el cumplimiento del contrato.

g) En lo que atañe al contrato de permuta y al contrato de cesión de finca o de 
aprovechamiento urbanístico a cambio de construcción futura (arts. 621.56 y art. 
621.58 del Código civil de Cataluña), quedan regulados de manera específica y di-
ferenciada respecto de la compraventa, disponiéndose su remisión en el caso de la 
permuta, al régimen de la compraventa, por lo que, en conjunto, hace reducir el 
margen de duda, además de contener unas reglas similares a las del Código civil 
(art.1538 y ss.).

h) Por último, para los contratos sobre actividad ajena (capítulo II del Código ci-
vil de Cataluña), mandato y gestión de asuntos ajenos (arts. 622.21 y ss. del Código  
civil de Cataluña), la regulación autonómica se basa en la establecida en el Códi- 
go civil, si bien la amplía a la exigencia de que el mandatario actúe personalmen-
te sin posibilidad de ceder la ejecución del encargo a un tercero, salvo autorización 
expresa (art. 622.26 del Código civil de Cataluña) y permite para el caso de la revo-
cación del mandato que el mandante exija la devolución del documento contractual 
(art. 622.35). Igualmente destacable es el pacto de irrevocabilidad del mandato, si 
el otorgamiento tiene como finalidad la salvaguarda de intereses legítimos del man-
datario o de los mandantes, derivados de una relación jurídica distinta del mandato 
(art. 622.36). A la vista de lo expuesto, parece indiscutible que la normativa auto-
nómica no incumple la legislación que puede considerarse básica sobre el contrato 
de mandato, sino que la completa sin vulnerar los principios informadores del De-
recho de contratos. Por su parte, la gestión de negocios ajenos sin mandato, se pre-
senta como una institución residual respecto del mandato y como un instrumento 
de solidaridad mutua y gestión desinteresada entre particulares, sin diferir ni en su 
estructura, ni en su régimen jurídico de la esencia de este cuasicontrato regulado en 
el Código civil en el art. 1888.

B) Por lo que se refiere al contrato de compraventa de consumo (art. 621.2 del 
Código civil de Cataluña), el legislador autonómico establece una garantía en de-
fensa del consumidor –la sanción de ineficacia para el caso de que en el contrato 
se dispongan pactos, cláusulas o estipulaciones, que, en perjuicio del consumidor, 
modifiquen el régimen imperativo de protección consagrado en la ley– que no con-
tradice la legislación básica estatal, sino que se ajusta plenamente a esta normativa. 
Este precepto, al introducir la compraventa de consumo en la regulación general de 
la compraventa que efectúa el Código civil de Cataluña, no tiene más alcance que 
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el de incorporar a este texto legal este tipo contractual de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación básica estatal –art. 59 del texto refundido de la Ley general para la 
defensa de los consumidores y usuarios– y prever la consecuencia jurídica que, de 
acuerdo con los principios básicos en materia de obligaciones contractuales, se deri-
va de la infracción de las normas imperativas. La articulación de la compraventa de 
consumo, por tanto, tiene como objeto distinguir en la disciplina de la compraventa 
una modalidad de gran relevancia práctica cuyas especificidades sobre la perfección 
del contrato, las obligaciones de las partes y las consecuencias de su incumplimien-
to, que se reflejan en distintos lugares del texto legal, deben dejarse establecidas –so 
pena de dejar incompleta o desequilibrada la regulación del contrato en su conjun-
to–, cosa que se hace con pleno respeto a la normativa básica estatal en materia de 
consumo, a la que la ley catalana se remite implícitamente.

C) Tras el análisis realizado se puede concluir que la regulación autonómica im-
pugnada no interfiere en la estatal y, por ello, no debe declararse inconstitucional 
ya que, en los términos expuestos, ni ha supuesto una invasión de competencias es-
tatales ni, por ahora, supone ninguna interferencia en la regulación estatal. Es más, 
conviene advertir de la enorme semejanza, salvo las excepciones a las que nos he-
mos referido entre ambas normativas.

Esta normativa, como se ha indicado, respeta, además, el principio de unidad 
de mercado. En efecto, en contra de lo que sostiene el abogado del Estado, la dife-
rente regulación de las obligaciones contractuales que en ella se contiene no impide 
que el Derecho a la libertad de empresa se ejerza en condiciones básicas de igual-
dad (art. 38 CE), pues estas condiciones están garantizadas por la legislación básica 
estatal, ni constituye un obstáculo a la libertad de circulación impuesta por el art. 
139.2 CE, ya que esta regulación no incide en el ámbito garantizado por este prin-
cipio constitucional. En consecuencia, respeta los elementos fundamentales que, de 
acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, definen la unidad de mercado (SSTC 
96/2013, de 23 de abril, FJ 4, y 79/2017, de 22 de junio, FJ 2, entre otras muchas).

D) En el contraste entre la regulación autonómica y la estatal dictadas al amparo 
de su competencia en materia de Derecho civil debe aplicarse la doctrina constitu-
cional sobre la reproducción de normas estatales por las autonómicas y distinguir 
dos supuestos distintos de lex repetita. El primer supuesto que se produce cuando 
la norma reproducida y la que reproduce se encuadran en una materia sobre la que 
ostentan competencias tanto el Estado como la comunidad autónoma, como es nues-
tro caso. El segundo tiene lugar cuando la reproducción se concreta en normas re-
lativas a materias en las que la comunidad autónoma carece de competencias. Pues 
bien, de acuerdo con la doctrina antes expuesta, mientras que en el segundo la falta 
de habilitación autonómica debe conducirnos a declarar la inconstitucionalidad de  
la norma que transcribe la norma estatal, en el primero, al margen de reproches  
de técnica legislativa, la consecuencia no será siempre la inconstitucionalidad, sino 
que habrá que estar a los efectos que tal reproducción pueda producir en el caso 
concreto (STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 3). En el supuesto analizado en esta 
sentencia, es claro que la comunidad autónoma catalana en uso de sus competencias 
está legitimada para repetir la normativa estatal contractual, aún más teniendo en 
consideración que no existe todavía un pronunciamiento por su parte acerca de qué 
deba considerarse básico en materia de contratos civiles.

E) Una vez finalizados los dos pasos propuestos en el fundamento jurídico 2 y 
habiendo dado respuesta a los problemas competenciales planteados en este recurso, 
no debemos, sin embargo, finalizar esta resolución sin recordar, por lo que se refiere 
a la ausencia de la fijación estatal de las bases de las obligaciones contractuales lo 
declarado en la STC 80/1988, de 28 de abril, FJ 5: «la tarea que a este Tribunal co-
rresponde para la defensa del sistema de distribución de competencias [art. 161.1 c) 
CE y art. 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional] cuando entra en juego, 
como ahora, la competencia estatal para la ordenación de lo básico, se debe orien-

Fascicle cinquè
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tar en atención a dos finalidades esenciales, consistente la primera en procurar que 
la definición de lo básico no quede, en cada caso, a la libre disposición del Estado 
–pues ello permitiría dejar sin contenido las competencias autonómicas– y cifrada, 
la segunda, en la preservación de que el cierre del sistema no se mantenga en la am-
bigüedad permanente que supondría reconocer al Estado la facultad para oponer sin 
advertencia a las comunidades autónomas, como norma básica, cualquier clase de 
precepto legal o reglamentario, al margen de cuál sea su rango y estructura».

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, 

declarar inconstitucional y nulo el art. 621.54.3 del Código civil catalán, introducido 
por el art. 3 de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de 
Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros 
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.

2º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a trece de noviembre de dos mil diecinueve.

Votos particulares
1. Voto particular que formula el magistrado don Andrés Ollero Tassara, en 

relación con la sentencia de 13 de noviembre de 2019 dictada por el Pleno en el 
recurso de inconstitucionalidad 2557-2017 contra varios preceptos del Código ci-
vil de Cataluña.

1. Mi discrepancia con la sentencia se funda en que con ella una exigua mayoría 
del Tribunal decide romper con una consolidada línea jurisprudencial, sin anunciar-
lo y sin ofrecer al respecto motivación alguna. No se trata de que olvide anteriores 
pronunciamientos de hace décadas –que también– sino que actúa con similar soltu-
ra al ignorar una sentencia (en adelante STC) de este mismo año, como la 13/2019, 
de 31 de enero. Bien es verdad que el ponente de la que ahora analizamos –el que 
avisa no es traidor– ya había presentado un solitario voto particular futurista, que 
solo generó una adhesión, en el que mostró su «profunda preocupación por la deri-
va de la jurisprudencia constitucional, característica de los últimos años, favorable 
a la recentralización en materia de legislación civil a través de la preterición de los 
Derechos forales o especiales».

Previamente me había tocado a mí votar en contra de la STC 95/2017, que, me-
diante una brillante prestidigitación, deja a la enfiteusis embarazada hasta el pun-
to de hacerle dar a luz a una novedosa criatura: la propiedad temporal. Ya lamenté 
 entonces que los padres políticos de la operación no hubieran aprovechado su pre-
sencia en las Cortes Generales para, vía proposición de ley, poner tal invento al ser-
vicio de todos los españoles. Se trataba, por el contrario, de aportar una modesta 
pieza a un código civil paralelo, ahora sustanciosamente recrecido.

Lo llamativo es que en este caso ha logrado apoyo mayoritario, si bien es verdad 
que con algún reconocimiento de profundas dudas de constitucionalidad, superadas 
disfrazando de Realpolitik al mero fatalismo, para conjurar todo riesgo de melanco-
lía, y apelando a un sentido práctico que cobraba aire darwinista.

Hace ya años que, en ámbito académico, escribí sobre Savigny y su Volksgeist, 
consciente de que no actuaba como colegislador sino haciendo historia del Derecho. 
Desde esa perspectiva considero una aportación positiva de nuestra Constitución 
haber respaldado la presencia excepcional de vestigios de Derecho foral y especial 
que lógicamente debería hacerla sentir más suya a los entusiastas de las «leyes vie-
jas». Al fin y al cabo, como andaluz, también me nutro de mi Volksgeist y agradezco 
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verlo respetado. A lo que no me presto es a someterme a supremacismos de quienes 
–a estas alturas– se sienten humillados si se les trata como si fueran iguales a los 
demás. Galicia y Valencia han debido conformarse con menos (cf. SSTC 47/2004 y 
133/2017 y SSTC 82/2016, 110/2016 y 192/2016).

2. La sentencia que nos ocupa rebosa de una exuberante referencia a los prin-
cipios; tema sin duda relevante en la teoría del Derecho actual, rompiendo con el 
normativismo característico del positivismo legalista y su presentación del Derecho 
como un sistema sin lagunas. Lo que no me queda claro es si esta es la matriz pre-
sente en la sentencia, dada la dificultad de entender vestigios históricos dispersos 
como si de un sistema pleno se tratara. Por otra parte, mi interés por que se me acla-
rara si existen principios jurídicos catalanes posconstitucionales no se vio corres-
pondido en el curso de la deliberación.

Es bien conocido que los principios que operan en nuestra Constitución no tienen 
mucho que ver con los principios generales del Derecho poslegales, típicos como 
subsidiarios del normativismo citado. Se presentan, por el contrario, como princi-
pios prelegales, que condicionan la intervención de todos los poderes públicos y se 
adueñan de la interpretación de sus resoluciones.

3. La ponencia no aborda directamente el alcance y significado de la «com-
petencia exclusiva» atribuida al Estado sobre «legislación civil» (art. 149.1.8 de la 
Constitución, en adelante CE). Se refiere solo a la competencia catalana para actua-
lizar, modificar y desarrollar el Derecho foral. Sintomáticamente, razona en todo 
 momento que deben evitarse interpretaciones restrictivas. Se refiere también cons-
tantemente a la necesidad de ser flexibles a la hora de apreciar la necesaria conexión 
entre la nueva regulación civil catalana y el Derecho foral preconstitucional. Tratán-
dose de una competencia exclusiva del Estado debe ser esta la que se vea a salvo de 
interpretaciones restrictivas fruto de imaginativas seudoconexiones.

Tal ocurre cuando las contadas excepciones a esa competencia exclusiva se mal-
entienden hasta transmutarla en competencia compartida. De acuerdo con la Consti-
tución y con la doctrina de su máximo intérprete, la regla general es, precisamente, 
la competencia estatal en materia de Derecho civil; la excepción cualificada que sal-
vaguarda la Constitución es la competencia autonómica: la «estructura autonómica 
del Estado ha reservado, con alguna salvedad cualificada, el Derecho privado a la 
potestad central del Estado» [SSTC 88/1986, FJ 5; 264/1993, FJ 5; 157/2004, FJ 11; 
54/2018, FJ 6 c), y 13/2019, FJ 3 B)].

La sentencia, sin embargo, interpreta expansivamente la competencia autonómi-
ca para desarrollar el Derecho foral, dando a entender que la Generalitat de Cata-
luña está autorizada a aprobar un código civil completo, desplazando enteramente 
la legislación civil estatal; ello resulta evidentemente inconsistente con un criterio 
de reparto que atribuye la competencia al Estado con carácter general. Intenta fun-
damentarlo en su «crecimiento orgánico», en su capacidad de regular «ámbitos no 
normados por aquel Derecho» y en que sin capacidad de «crecimiento, actualiza-
ción e innovación las instituciones jurídicas pierden su razón de ser». La noción de 
«desarrollo» de los Derechos civiles forales o especiales no debería «vincularse rí-
gidamente al contenido actual de la compilación u otras normas de su ordenamien-
to» (FJ 3).

Varios pasajes de la sentencia dan a entender que la conexión del Derecho civil 
autonómico nuevo puede trabarse con Derecho civil posconstitucional, partiendo de 
que este es ya expresión de una actualización, modificación o desarrollo de Dere-
cho foral preconstitucional. De ahí que, «para comprobar si existe o no vinculación 
entre las nuevas normas y el ordenamiento jurídico autonómico no es necesario re-
lacionarlas con instituciones concretas ya reguladas, sino que es suficiente con que 
tal unión o trabazón exista con el conjunto de las instituciones preexistentes, con su 
sistema normativo y con los principios que lo informan» (FJ 3). No deja de ser cu-
rioso al respecto que se aluda también a cualquier «ordenación posterior», expresión 
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particularmente discutida, que se pretendía apoyar sin mayor fundamento en una 
sentencia previa; la cuestión se ha resuelto manteniendo tal alusión, aunque prescin-
diendo de la cita a la sentencia en cuestión.

De acuerdo con ello, la sentencia utiliza efectivamente legislación posconstitu-
cional para justificar la necesaria conexión en relación con la regulación vigente de 
la representación, a fin de afirmar la competencia autonómica para regular el contra-
to de mandato [FJ 5 a)]. Al abordar las concretas impugnaciones, esta interpretación 
expansiva se lleva todavía más lejos. La sentencia no examina si los preceptos im-
pugnados desarrollan una figura o principio peculiar del Derecho civil propio; con-
sidera suficiente que haya alguna regulación anterior en la materia para entender que 
la impugnada conecta con ella. Del hecho de que fue también «objeto de la atención 
del legislador autonómico la disciplina obligacional y los contratos en particular» 
y que se introdujera –por vía enfitéutica…– «en estos últimos normativa específica 
sobre la compraventa», lleva a establecer que tales «razones son por sí suficientes», 
«para concluir que la regulación de este contrato, aun no siendo completa y detalla-
da, se incardina de manera natural en aquel originario libro de la compilación y en 
el posterior Código civil de Cataluña» [FJ 4 a)].

También al resolver las impugnaciones se considera que, afirmada la rescisión 
por lesión y la venta a carta de gracia como figuras propias del Derecho civil ca-
talán, «se debe apreciar que la norma impugnada relativa al régimen jurídico del 
contrato de compraventa (previsto en el art. 3 de la Ley 3/2017 impugnado) guarda 
una evidente conexión orgánica con la regulación originaria catalana recogida en la 
compilación»; por más que sea «innegable que, a diferencia de su precedente legis-
lativo, la Ley 3/2017 en su art. 3, ahora acomete una regulación completa y detallada 
del contrato de compraventa» [FJ 4 a)]. Esta conclusión «ha de hacerse extensiva» a 
la regulación catalana impugnada sobre el contrato de permuta, aun reconociendo 
que «la Ley 40/1960 únicamente alude a la permuta en la rúbrica del capítulo III del 
título I de su libro IV, relativo a las obligaciones y contratos» (FJ 4 a)). Lo mismo 
se extiende a la regulación de la compraventa de consumo [FJ 4 c)], así como a la 
de los contratos sobre actividad ajena: el mandato y la gestión de negocios sin man-
dato (FJ 5).

De generalizarse tal planteamiento, habría que admitir con toda claridad que la 
legislación civil estatal desaparecería virtualmente en todas las comunidades autó-
nomas que tengan alguna mínima tradición foral; lo que, como ya he señalado, no 
ha ocurrido hasta ahora al interpretar el artículo 149.1.8 CE. La doctrina constitu-
cional viene exigiendo hasta el momento que todo desarrollo de derecho civil co-
necte con leyes o normas forales preconstitucionales (por todas, STC 95/2017, FJ 4 
b). La sentencia, aunque se cuide de no afirmarlo, viene a modificar esta doctrina, al 
admitir la conexión con derecho civil posconstitucional.

La doctrina constitucional ha venido exigiendo la conexión con alguna institu-
ción o principio peculiar del derecho civil foral. Es constante tal exigencia de pecu-
liaridad del principio o figura con el que ha de estar conectada la legislación autonó-
mica que quiera adoptarse en materia civil (SSTC 88/1993, FJ 3, 156/1993, FJ 1 b), 
31/2010, FJ 76, 40/2014, FJ 5, 82/2016, FJ 6, 95/2017, FJ 4, 133/2017, FJ 4, 40/2018, 
FJ 6; 41/2018, FJ 6). Sin embargo, esta exigencia desaparece en esta sentencia; le 
basta que haya alguna norma sobre la materia para entender que la Comunidad Au-
tónoma está autorizada a regular toda ella. La aplicación de la doctrina constitucio-
nal conduciría casi con toda seguridad a un resultado bien distinto. No parece que 
las pocas peculiaridades forales en materia de contratos (rescisión por lesión y ven-
ta a carga de gracia) puedan fundar la creación de todo un sistema catalán de obli-
gaciones y contratos, que desplace la regulación estatal de los Códigos Civil y de 
Comercio. Faltando la invocación de precedente preconstitucional alguno relativo 
al mandato y a la gestión de negocios ajenos, no parece tampoco que el legislador 
autonómico pueda regularlos acabadamente. Menos aún si se pretende colgar tal re-
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gulación de una figura que poco tiene que ver con estas cuestiones: el albacea, como 
garante de la última voluntad del testador.

4. La sentencia encuadra todas las controversias competenciales suscitadas por 
la regulación impugnada en el ámbito de la «legislación civil» (art. 149.1.8 CE). 
Descarta, por el contrario, la entrada en juego del título «legislación mercantil» (art. 
149.1.6 CE). Se refiere a ella, como competencia estatal exclusiva, en pocas ocasio-
nes. En una de ellas al reproducir una sentencia anterior, sin que la alusión cobrara 
particular significación [FJ 4 c)].

De ahí que puntualice que «en el caso del contrato de compraventa ha de primar 
su carácter civil, pues dirigiendo la atención hacia el consumidor, que es el principal 
sujeto y protagonista de la protección que dispensa el mandato constitucional, su po-
sición en el contrato de compraventa es típica de las relaciones civiles, porque actúa 
con una finalidad esencialmente privada y sin ánimo de lucro»; añadiendo luego que 
este «mismo criterio aparece recogido en el art. 326 del Código de comercio que ex-
presamente excluye que tenga naturaleza mercantil la compraventa de efectos dedi-
cados al consumo del comprador o de persona por cuyo cargo se adquieren» (FJ 2).

Este tratamiento es obviamente insuficiente. La invasión de la competencia es-
tatal de legislación mercantil es un motivo que el recurso razona respecto de la re-
gulación impugnada de la compraventa de consumo (art. 621.2 del Código civil de 
Cataluña), que habrá de estimarse o desestimarse analizando la doctrina constitu-
cional. La doctrina establecida no es la derivada de las sentencias que han afrontado 
el régimen de los contratos con consumidores. Si una de las partes contratantes es 
un empresario, el Tribunal Constitucional viene entendiendo que estamos en el ám-
bito de la legislación mercantil; se entiende que este título incluye «la regulación de 
las relaciones jurídico-privadas de los empresarios mercantiles o comerciantes en  
cuanto tales» (SSTC 37/1981, FJ 3, y 96/1996, FJ 30). En consecuencia, se está  
en el ámbito de la legislación mercantil si una de las partes es un empresario, por 
más que la otra sea un consumidor (entre otras, STC 118/1996).

El Tribunal ha confirmado y aplicado esta doctrina recientemente en relación, 
precisamente, con regulaciones catalanas relativas a contratos con consumidores. 
Así la STC 54/2018, de la que fue ponente el magistrado Valdés Dal-Ré ha declara-
do la inconstitucionalidad y nulidad de varios preceptos del Código de consumo de 
Cataluña por invasión, no solo de la competencia estatal en materia de Derecho ci-
vil, sino también la relativa a la legislación mercantil. Quedaba así sentado que «los 
preceptos que afectan y modulan el régimen de perfeccionamiento y de la eficacia 
de los contratos pertenecen a la titularidad estatal, ex artículos 149.1.6 y 8 CE» [FJ 
9 a)]. Igualmente, a propósito del art. 263.2.4 del Código civil de Cataluña, señalaba 
que la «norma catalana introduce en efecto una prohibición de contratar que desbor-
da el ámbito competencial autonómico, pues […] este tiene como límite, entre otros, 
que no se produzca un novum en el contenido contractual, o en otras palabras, que 
no se introduzcan derechos ni obligaciones en el marco de las relaciones contrac-
tuales privadas» [FJ 9 d)].

Respecto de esta sentencia, la resolución de la que ahora discrepo se limita a 
decir que, aunque «las acciones del comprador y del vendedor derivadas del incum-
plimiento del contrato (art. 621.37 del Código civil de Cataluña) deben incardinarse 
[…] en las competencias que atribuye al Estado los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE, […] 
ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que hayan podido asumir las 
comunidades autónomas con derecho civil propio». En el presente caso se nos dice 
que, «al haber asumido la Generalitat competencias en esta materia, la jurispru-
dencia citada no resulta de aplicación» [FJ 7 f)]. Frente a ello, hay que recordar, en 
primer lugar, que, de acuerdo con el art. 149.1.6 CE, el Derecho civil foral en modo 
alguno puede penetrar en materias de legislación mercantil, reservadas en exclusiva 
al Estado; por lo que la doctrina de la STC 54/2018 resultaba plenamente aplicable a  
este caso. A su vez, esa sentencia anuló por invasión de las competencias estatales 
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en materia civil y mercantil preceptos del Código de consumo de Cataluña, pese 
a que para entonces esta comunidad autónoma había ya asumido la actualización, 
modificación y desarrollo de su derecho foral. La salvedad que se introduce ahora 
es pues un modo de sortear las consecuencias que cabalmente impondría en el caso 
actual la aplicación de la doctrina constitucional.

Lo mismo ocurre con la STC 13/2019, de la que me tocó ser ponente, que ni si-
quiera se cita, pese a ser muy reciente y referirse también al Código de Consumo de  
Cataluña. Declaró por la misma razón la inconstitucionalidad de un determinado 
régimen obligacional del fiador en los préstamos con garantía hipotecaria, así como 
sobre el importe que ha de pagar el deudor para liberarse del crédito: «Ciertamente, 
ambas disposiciones responden con toda evidencia a la finalidad de proteger a los 
consumidores. Ahora bien, producen con igual claridad ‘un novum en el contenido 
contractual’, esto es, introducen ‘derechos y obligaciones en el marco de las relacio-
nes contractuales privadas’[STC 54/2018, FFJJ 6 c) y 9, citando las SSTC 88/1996, 
de 1 de julio, FJ 5, y 157/2004, de 21 de septiembre, FJ 11]. De modo que esta re-
gulación (art. 4 y disposición adicional), al igual que la declarada inconstitucional y 
nula por la STC 54/2018, ‘se ha adentrado a regular ámbitos reservados a la compe-
tencia exclusiva del Estado por el artículo 149.1.6 y 8 CE’, lo que basta ‘para concluir 
en su inconstitucionalidad’» (FJ 3 c).

La aplicación de la doctrina constitucional reseñada habría de conducir a estimar 
la impugnación de la regulación de la compraventa de consumo (art. 621.2 del Códi-
go civil de Cataluña, en la redacción dada por el art. 3 de la Ley 3/2017).

5. El tratamiento de las «bases de las obligaciones contractuales» como límite a 
la competencia autonómica en material de derecho civil ha contribuido no poco a la 
ruptura de esa doctrina notablemente consolidada. El art. 149.1.8 CE, tras estable-
cer la competencia estatal en materia de legislación civil y reconocer la autonómi-
ca para actualizar, modificar o desarrollar el derecho foral propio, dispone que co-
rresponde al Estado «en todo caso» la regulación de algunas materias. Entre otras, 
«las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones 
jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e 
instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales»… A la vista de esta 
previsión constitucional, la sentencia admite que, aunque exista una tradición foral 
contractual anterior a la Constitución, esta no podrá ser objeto de actualización, 
modificación o desarrollo si afecta a las «bases de las obligaciones contractuales» 
(FFJJ 2 y 6).

Tras afirmar en los términos vistos que el régimen contractual impugnado es 
un «desarrollo» de Derecho foral, se plantea si es compatible con las «bases de las 
obligaciones contractuales». A tal efecto, identifica primero el concepto de «bases 
de las obligaciones contractuales» con el de «legislación básica», esto es, con la re-
serva al Estado de un mínimo común denominador normativo que admite el desa-
rrollo autonómico (FJ 2, al referirse a la «legislación básica estatal» en materia de 
obligaciones y contratos; y, ampliamente, en el FJ 6). Al hacer entrar en juego, por 
mera afinidad literal, la relación bases-desarrollo propia de las competencias com-
partidas, la sentencia viene a considerar que la noción de «bases de las obligaciones 
contractuales» es por completo equivalente al concepto de las bases en materia de 
sanidad (art. 149.1.16 CE), régimen jurídico de las administraciones públicas (art. 
149.1.18 CE), medio ambiente (art. 149.1.23 CE), minas (art. 149.1.25 CE) o educa-
ción (art. 149.1.30 CE).

Establecida tal lógica bases/desarrollo en materia de obligaciones y contratos, 
la sentencia constata que el Estado no ha especificado qué partes del Código civil 
revisten carácter básico, lo que le lleva a concluir que deben reputarse básicas úni-
camente «aquellas reglas que incidan directamente en la organización económica, 
en las relaciones inter partes y en la economía interna de los contratos»; «las bases, 
por tanto, deben referirse con carácter general y común a todos los contratos o cate-
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gorías amplias de los mismos»; «no pueden comprender la regulación de cada tipo 
contractual, salvo en la parte y medida que esta suponga una concreción comple-
mentaria de las reglas generales o generalizables a la clase a la que por su naturaleza 
jurídica pertenece y, en todo caso, deben quedar opciones diversas para que el le-
gislador autonómico ejercite su competencia», convertida en compartida. En suma, 
el contraste entre la legislación civil catalana y la básica estatal en materia de obli-
gaciones se convierte en un «ejercicio de simple contraste principal o genérico» (FJ 
6). Fijada esta doctrina, la hace un análisis fugaz de la regulación impugnada, con-
cluyendo que es compatible con las bases de las obligaciones contractuales (FJ 7).

Se ha llegado con ello a una identificación de las «bases de las obligaciones con-
tractuales» con el concepto de legislación básica, como si el reparto de competen-
cias en materia de Derecho civil fuera por completo equivalente al establecido en 
materias ya aludidas: sanidad, educación, minas, energía o medio ambiente. En rea-
lidad las «bases de las obligaciones contractuales», al igual que el resto de materias 
civiles que corresponden «en todo caso» al Estado ex art. 149.1.8 CE, constituyen 
«una excepción a la excepción»; esto es, un límite a la competencia autonómica para 
actualizar, modificar y desarrollar Derecho civil o, lo que es lo mismo, una confir-
mación de la regla general favorable a la uniformidad de todo el Derecho privado. 
El reparto de competencias en materia de Derecho civil es, pues, enteramente singu-
lar, por completo alejado de la lógica bases/desarrollo empleada en otras materias.

Esto pasa inadvertido en la sentencia, lo que no deja de resultar sorprendente, ya 
que su ponente lo plasmó brillantemente en el voto particular arriba aludido, al dar 
por sentado que «son las bases estatales relativas a las obligaciones contractuales 
las que constituyen el límite excluyente de segundo grado a la actividad legislativa 
del Parlamento de Cataluña en materia de contratos vinculados a su Derecho civil 
especial» y, de modo más claro, admitir que se trata de una «excepción, a su vez, a 
la excepción a la regulación del Derecho civil especial». En efecto el significado de 
este límite cobra sentido en el contexto de un precepto constitucional –el art. 149.1.8 
CE– que atribuye una competencia autonómica restringida de derecho civil, ceñida 
a una actualización, modificación o desarrollo de normas forales preconstituciona-
les. Cuando una comunidad autónoma renueva una regulación propia y peculiar que 
estaba vigente a la entrada en vigor de la Constitución, si afecta al régimen de las 
obligaciones, debe respetar la estructura básica o fundamental del Derecho común, 
lo que remite a un análisis singularizado del caso. No ha entrado pues en juego una 
lógica bases/desarrollo. En consecuencia, no corresponde al Estado especificar qué 
partes de su legislación civil admiten un desarrollo, sino la comunidad autónoma 
en condiciones de hacer valer una concreta y arraigada peculiaridad. Si cabe o no 
una legislación civil autonómica depende, no de una supuesta legislación básica es-
tatal, sino de la existencia de una tradición foral preconstitucional que puede legí-
timamente desarrollarse sin afectar, en que lo que se refiere a las obligaciones, a la 
estructura o régimen fundamental del Derecho común.

La sentencia, al permitir cualquier regulación de derecho civil territorial con tal 
de que pueda identificarse alguna norma autonómica previa en la materia, enlazable 
generosamente por demás con otras posteriores, viene a desplazar la competencia 
general que el art. 149.1.8 CE atribuye al Estado. Justificada así una competencia ge-
neral de determinadas comunidades autónomas en materia de Derecho civil, el con-
cepto de «bases de las obligaciones contractuales» pierde su sentido originario, para 
convertirse en un mínimo común denominador que las comunidades pueden desa-
rrollar con independencia del alcance de sus respectivos Derechos forales tradiciona-
les. Si cabe o no legislación civil autonómica pasa a depender, no de la existencia de 
una tradición foral preconstitucional –que es lo que quiere el art. 149.1.8 CE–, sino 
del alcance de una legislación básica que, por lo demás, según la argumentación de 
la sentencia, debería ser necesariamente muy escueta.
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Discrepo por tanto del significado que la sentencia atribuye a las «bases de las 
obligaciones contractuales» y su análisis de la legislación estatal que habría de re-
vestir carácter básico, así como de la conclusión de que la regulación impugnada no 
la contradice. Por el contrario, la sentencia habría debido rechazar que sean desarro-
llo de derecho civil propio las previsiones impugnadas sobre compraventa, permuta, 
mandato y gestión de negocios ajenos.

Y en ese sentido emito mi voto particular.

Madrid, a trece de noviembre de dos mil diecinueve.

2. Voto particular que formula el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, 
en relación con la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 
2557-2017, y al que se adhiere el magistrado don Santiago Martínez-Vares García.

En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, formulo el presente voto particular discrepante del criterio 
de la mayoría, partiendo, como no puede ser menos, de la consideración y respeto 
que merece la decisión adoptada por los señores magistrados que han apoyado la 
sentencia. Debo anticipar, también, que me he adherido al voto particular del ma-
gistrado don Ricardo Enríquez Sancho, en lo que se refiere al planteamiento discre-
pante de la sentencia, que hace aquel sobre el alcance, contenido y consecuencias 
 jurídicas de las «bases de las obligaciones contractuales», que comparto plenamente.

Este voto particular se ciñe, sin embargo, a la tesis, contrapuesta a la de la sen-
tencia, sobre el criterio de la «conexión» entre la normativa civil catalana sobre 
contratos, incorporada por la Ley 3/2017, y las instituciones y principios propios del 
Derecho civil contractual catalán, preexistente a la entrada en vigor de la Constitu-
ción. Expongo, a continuación, los argumentos sobre los que sostengo este parecer 
discrepante, que son los mismos que defendí en la deliberación del Pleno.

Las razones de mi disentimiento son las siguientes:
a) En relación con el encuadre competencial que se realiza en la sentencia, aun 

aceptando que el principal título competencial en liza sea el de «legislación civil» 
del art. 149.1.8 CE, a cuyo alcance en este supuesto me referiré acto seguido, no 
 puedo compartir que se haya prescindido por completo del de la «legislación mer-
cantil» del art. 149.1.6 CE, oportunamente invocado en la demanda por el abogado 
del Estado, especialmente en relación con la compraventa de consumo.

Es doctrina reiterada de este Tribunal que la competencia exclusiva estatal so-
bre «legislación mercantil» condiciona las normas autonómicas de protección de los 
consumidores (entre otras, SSTC 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4; 88/1996, de 1 de 
julio, FJ 5, y 157/2004, de 21 de septiembre, FJ 11); doctrina según la cual «la de-
terminación del contenido de los contratos y de las acciones por incumplimiento, 
saneamiento o resolución se inserta dentro de la competencia estatal exclusiva atri-
buida por los artículos 149.1.6 y 8 CE». Recientemente, ha aplicado el Tribunal este 
criterio en la STC 54/2018, de 24 de mayo, FFJJ 6 c) y 9, por la que declaró inconsti-
tucionales y nulos varios preceptos del Código de consumo de Cataluña. Del mismo 
modo, en la STC 13/2019, de 31 de enero, FJ 3 C) –que no es citada en la sentencia– 
fueron declarados inconstitucionales y nulos determinados preceptos de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar 
la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, en las que se inci-
día en el régimen obligacional del fiador en los préstamos con garantía hipotecaria 
para la compra de vivienda y en el retracto de crédito hipotecario litigioso, siempre 
que, en ambos casos, el deudor fuera consumidor.

En cambio, la sentencia omite pronunciarse sobre la aplicación de dicha doctri-
na a este recurso, cuando, a la luz de la misma, deberían haber sido analizados, de 
modo particular y con referencia al título competencial del art. 149.1.6 CE, aquellos 
preceptos impugnados que afectan al régimen de derechos y obligaciones de las 
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partes en el contrato de compraventa de consumo, como son, por ejemplo, los arts. 
621.25.2 (responsabilidad por la falta de conformidad) y 621.34.3 (recepción del 
bien) del Código civil de Cataluña. Al respecto, cuando se trata de contratos entre 
empresarios y consumidores, la doctrina de este Tribunal no ha aplicado los títulos 
competenciales de los arts. 149.1.6 y 8 CE como compartimentos estancos, sino que 
lo ha hecho siempre de modo conjunto.

Tal planteamiento se explica porque si, en general, la regulación de cualquier 
contrato forma parte de la ordenación del tráfico como correlato jurídico-privado de 
la unidad de mercado, con mayor razón en el caso de contratos entre empresarios y 
consumidores. Y conduce a interpretar restrictivamente las competencias autonómi-
cas aun cuando se invoque a su favor el título competencial en materia de Derecho 
civil foral o especial (a la aplicación de este título al presente caso me referiré en el 
apartado siguiente).

En definitiva, la sentencia de la que discrepo prescinde de analizar los preceptos 
impugnados a partir de la consolidada doctrina constitucional sobre los contratos 
con consumidores, en la que este Tribunal ha otorgado un papel muy relevante a la 
competencia exclusiva estatal sobre legislación mercantil. Con fundamento en tal 
doctrina, dado que inciden en el contenido de las relaciones contractuales empre-
sarios-consumidores las normas reguladoras de la compraventa de consumo, hay 
argumentos de peso, a mi entender, para concluir que exceden del ámbito compe-
tencial autonómico.

b) En segundo lugar, como razón principal de mi objeción, no puedo compartir el 
alcance que otorga la sentencia a la competencia de la Comunidad Autónoma de Ca-
taluña en materia de Derecho civil. Aunque en el plano teórico parece atenerse a la 
doctrina constitucional sobre el art. 149.1.8 CE, la aplicación que hace en la práctica 
lleva, a mi parecer, a una completa desvinculación de la misma. Por un lado, con cita 
de la STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 3, reconoce que, según nuestra doctrina, el 
«crecimiento» de los derechos civiles autonómicos «no debe dejar paso a una expan-
sión en cualquier dirección ni sobre cualesquiera objetos, ni a una competencia legis-
lativa ilimitada ratione materiae dejada a la disponibilidad de las comunidades autó-
nomas, sino a un crecimiento de acuerdo con los principios informadores peculiares 
del Derecho foral». Igualmente, se remite a pronunciamientos previos del Tribunal 
sobre el sentido de los conceptos «conservación, modificación y desarrollo», en par-
ticular, sobre el criterio de conexión con el Derecho civil preexistente en Cataluña.

No parece discutible que la competencia civil que reconoce la Constitución a de-
terminadas comunidades autónomas se justifica por la constatación de un Derecho 
civil foral o especial propio, preexistente a la entrada en vigor del texto constitucio-
nal. Con base en nuestra doctrina se deben descartar dos interpretaciones maxima-
listas del art. 149.1.8 CE: por un lado, la de que la competencia autonómica deba 
quedar congelada y circunscrita a la regulación preexistente, pues el «desarrollo» 
implica crecimiento (STC 88/1993, FJ 3); de otro lado, la de que este crecimiento 
del Derecho civil foral o especial puede extenderse a cualquier materia, con el solo 
límite de las reservas estatales de segundo grado que recoge el segundo inciso del 
art. 149.1.8 CE, que incluye, en lo que aquí interesa, «las bases de las obligaciones 
contractuales».

La delimitación de la competencia autonómica se sitúa a medio camino entre 
los dos puntos que he indicado, pues nuestra doctrina ha excluido expresamente la 
compatibilidad con la Constitución de cualquiera de las dos interpretaciones extre-
mas. El alcance y contenido concreto de la competencia autonómica en materia ci-
vil se halla en una zona con un innegable grado de indeterminación, en la que los 
parámetros relevantes son dos: la «conexión» con las instituciones ya reguladas en 
la compilación o en otros textos preexistentes o en costumbres acreditadas, pero no, 
como dice algún pasaje del texto de la sentencia «en otras leyes posteriores»; y su 
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actualización, innovación y desarrollo conforme a «los principios informadores pe-
culiares» del Derecho foral o especial.

A mi entender, aunque la sentencia se atiene aparentemente a lo anterior, en rea-
lidad define un ámbito prácticamente ilimitado para la competencia de Cataluña en 
materia de Derecho civil. Y lo hace a través de tres vías concurrentes, que paso a 
exponer: (i) un criterio extraordinariamente laxo para apreciar la conexión, con casi 
nula exigencia de justificación de dicha conexión al legislador catalán; (ii) la falta 
total de referencia a los imprescindibles «principios informadores peculiares del 
Derecho foral o especial» propio; y (iii) una interpretación restrictiva de la compe-
tencia estatal en «legislación civil»–y por consiguiente expansiva de la autonómica– 
que es incompatible con la literalidad y el sentido del art.149.1.8 CE. Me referiré, 
seguidamente, a cada uno de estos tres aspectos.

(i) Las normas sobre obligaciones y contratos eran claramente minoritarias en 
el conjunto del Derecho civil catalán. En el texto refundido de la compilación del 
Derecho civil de Cataluña (Decreto Legislativo 1/1984, de 19 de julio) se dedicaban  
a dicha materia los arts. 321 a 341, esto es, veinte artículos de los trescientos cuarenta  
y cuatro que integraban la compilación. Esta escasa relevancia se confirma con la 
lectura de la justificación de la enmienda número 183 del grupo parlamentario de  
la Minoría Catalana al texto apartado séptimo del artículo 138 del anteproyecto  
de Constitución, que pasaría luego a ser el actual art. 149.1.8 de la Carta Magna. En 
aquella justificación se afirmaba literalmente que había «pocas bases contractuales 
privativas del Derecho catalán» y la enmienda pretendía que las «pocas peculiarida-
des vigentes que en relación con las mismas forman actualmente parte del conjunto 
del Derecho civil especial de Cataluña y que difieren del Código civil subsistan y, si 
hay que suprimirlas o perfeccionarlas, sea el órgano legislativo autonómico catalán 
el competente para hacerlo, como el resto del Derecho catalán». La enmienda aspi-
raba a que, tras la reserva al Estado de las «bases de las obligaciones contractuales», 
se añadiera la expresión «sin perjuicio del mantenimiento de las peculiaridades de 
las mismas [bases contractuales] que estuvieren vigentes en el Derecho sustantivo 
de los territorios autónomos». La enmienda fue rechazada y no quedó incorporada 
al texto definitivo del art. 149.1.8 CE, que únicamente recoge esta salvedad para las 
fuentes del Derecho civil foral o especial.

Tal toma de postura del constituyente y el rechazo de aquella enmienda, no solo 
cabe interpretarlo como el deseo de este de restringir la competencia autonómica 
en materia del derecho contractual, sino que revela el carácter excepcional y poco 
significativo que, para el grupo parlamentario catalán, tenía el derecho civil de con-
tratos en aquella comunidad.

En relación con lo anterior, se debe hacer hincapié en que es al legislador autonó-
mico a quien incumbe acreditar la conexión con instituciones propias de su derecho, 
que sean preexistentes a la Constitución y arraigadas en la tradición jurídica de la 
comunidad autónoma, así como guiadas por «principios informadores peculiares». 
El recurso del abogado del Estado impugna la regulación de los contratos de com-
praventa, permuta, mandato y gestión de negocios ajenos, no así otras figuras pre-
vistas en la Ley 3/2017, como son los contratos sobre objeto ajeno, los aleatorios, el 
contrato de alimentos, los contratos de cooperación y los de financiación y garantía, 
que también figuran incorporados al libro VI del Código civil catalán y sobre los que  
no se ha formulado ninguna impugnación por aquel.

En cambio, sobre los contratos cuya constitucionalidad se cuestiona, la Ley 
3/2017 apenas da razón que justifique su vinculación con instituciones previas y 
principios propios, más allá de lo que reconoce que son «disposiciones aisladas» 
(preámbulo, párrafo quinto), relacionadas con la rescisión por lesión y la venta a car-
ta de gracia. Asiente, en cambio, que el Código civil ofrece una regulación completa 
de la compraventa y que la que propone la norma impugnada tiene muy en cuenta la 
construcción del Derecho privado europeo moderno en materia de contratos.
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Pues bien, no comparto que la existencia de dos especialidades catalanas sobre 
la regulación de un contrato tan importante para el tráfico como la compraventa 
pueda justificar la competencia de esta comunidad autónoma para introducir una re-
gulación exhaustiva e integral del citado contrato, compuesta por cincuenta y cinco 
artículos de los que solo dos conectan con instituciones propias. Baste insistir en que 
la carga probatoria sobre la conexión recae sobre la comunidad autónoma que ha 
legislado. Al respecto, se comprueba que, de los veinticinco párrafos que el preám-
bulo de la Ley 3/2017 dedica a explicar la normativa aprobada sobre la compraven-
ta, solo dos tratan de las especialidades citadas, que, según he dicho, califica como 
«aisladas». En cambio, insiste en la incorporación del derecho europeo de contratos, 
con cita de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
mayo de 1999. Aunque las comunidades autónomas son competentes para transpo-
ner el Derecho europeo en materias que sean propias de sus atribuciones, conforme 
al bloque de constitucionalidad, al abordar la adecuación a las reglas del art. 149.1.8 
CE de las normas de derecho civil, el legislador civil, catalán en este caso, debe 
acreditar antes la conexión.

A mayor abundamiento, el preámbulo de la Ley 3/2017 llega a admitir que la 
regulación de la compraventa aplicada en Cataluña hasta la nueva ley era la del 
Código civil, más allá de las particularidades mencionadas, por lo que no entiendo 
justificada en el derecho catalán preexistente una regulación completa de la compra-
venta y, por extensión, de la permuta, a la que se aplican supletoriamente las reglas 
de aquella (art. 621.57 del Código civil de Cataluña), con el resultado de reemplazar 
al Derecho común.

En el caso del mandato, la argumentación de que está conectado con institucio-
nes previas y principios informadores peculiares es sencillamente inexistente. No 
solo es una figura no prevista en la compilación catalana, sino que la Ley 3/2017 
no ofrece razón de en qué medida una regulación completa del mismo como la que 
introduce se justifique sobre precedentes propios y especialidades preexistentes. El 
criterio de la sentencia de aceptar la conexión al vincular este contrato con figuras 
del derecho de familia y sucesiones, específicamente destinadas a abordar otras si-
tuaciones y problemáticas diferentes, resulta forzado y es tan laxo que, en definitiva, 
supone de facto aceptar un crecimiento sin límite del Derecho civil especial propio, 
pues difícil será no encontrar alguna relación, del todo remota como aquí es el caso, 
entre el contenido de unas instituciones y otras, dado que, no en vano, el derecho 
civil es un sistema y todas sus partes guardan cierta relación. La sentencia llega a 
asemejar el mandato con el violario y el censal, contratos en los que la obligación 
del adquirente de pagar una cantidad no deriva de un mandato de quien le entrega 
el bien o capital, sino que forma parte de las obligaciones típicas del contrato. Aquí, 
como en otros casos, la sentencia deja entrever un cierto voluntarismo en la aprecia-
ción de la conexión.

(ii) En segundo término, la doctrina constitucional [SSTC 88/1993, de 12 de mar-
zo, FJ 3; 156/1993, de 6 de mayo, FJ 1 b), 40/2014, de 11 de marzo, FJ 5; 95/2017, 
de 6 de julio, FJ 4; 133/2017, de 16 de noviembre, FJ 4, y 40/2018, de 26 de abril, FJ 
6] ha insistido en los «principios informadores peculiares», como fundamento de la 
competencia atribuida a determinadas comunidades autónomas para la «conserva-
ción, modificación y desarrollo» de su Derecho civil. La propia sentencia asume de 
entrada que el crecimiento del Derecho catalán debe hacerse de acuerdo con tales 
principios, pero olvida luego dicha condición, a la que no vuelve a hacer referencia, 
y, desde luego, no la aplica en su enjuiciamiento.

Precisamente, la razón de que, en materia de legislación civil, el constituyente 
no se decantara por la llamada opción «autonomista», que habría significado atri-
buir un determinado nivel de competencias a todas las comunidades autónomas, 
sino por la «foralista», fue el reconocimiento de las singularidades y especialida-
des existentes en ciertos territorios a la entrada en vigor del texto constitucional. La 
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opción foralista se justifica por el desarrollo de la legislación civil en una dirección 
propia y distinta de la que sigue la legislación estatal, es decir, que se distinga de 
esta porque así lo demanden sus propios principios. Si se hubiera decidido aplicar a 
la legislación civil el esquema de bases (principios comunes a todo el territorio na-
cional, definidos por el Estado) y desarrollo (legítimas opciones autonómicas dentro 
de los principios comunes) la Constitución habría optado por la «vía autonomista» 
reconociendo un ámbito de competencia en materia de derecho civil a todas las co-
munidades autónomas. La proliferación de regulaciones civiles en las comunidades 
con Derecho civil foral o especial que no respondan a unos «principios informado-
res peculiares» va en contra del principio foralista, entendido como excepción a la 
competencia civil estatal, que está basado en una auténtica diversidad, cimentada 
sobre principios generales con arraigo histórico en los respectivos territorios.

Al respecto, merece la pena recordar las conclusiones del «Congreso de juriscon-
sultos sobre los Derechos civiles territoriales en la Constitución» (Zaragoza, del 29 
de octubre al 1 de noviembre de 1981), dada la importancia que tuvo para la revita-
lización de los Derechos civiles forales o especiales tras la aprobación de la Cons-
titución. En la conclusión segunda de dicho congreso se compartía la idea de que la 
competencia legislativa no se debía restringir «en modo alguno a la situación actual 
de las compilaciones vigentes, lo que sería ya contradictorio con la idea misma de 
legislación: legislar supone innovar»; pero al mismo tiempo se razonaba que «[l]os 
Derechos civiles forales o especiales constituyen cada uno un sistema del que la co-
rrespondiente legislación, e incluso la histórica, no es sino expresión parcial, infor-
mado por principios peculiares que le proporcionan posibilidades de su integración. 
Hasta donde lleguen estos principios informadores llega la competencia legislativa 
de las comunidades autónomas». Por tanto, tales principios operan como razón y lí-
mite de la competencia civil foral o especial.

En consecuencia, al legislador autonómico le incumbe justificar y al Tribunal 
verificar, si la regulación aprobada se fundamenta en unos principios informadores 
propios y distintos de aquellos que inspiran la legislación civil estatal. Esta justifi-
cación está totalmente ausente en la Ley 3/2017, por lo que la regulación completa 
e integral de los contratos de compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios 
ajenos, desconectada de instituciones y principios informadores propios, debería 
haber sido declarada inconstitucional y nula por contravención con la competencia 
del Estado en materia de legislación civil prevista en el art. 149.1.8 CE, a excepción 
de aquella normativa singular que hace referencia a los dos institutos peculiares del 
Derecho civil catalán, como son la rescisión del contrato por lesión, que atiende en 
este Derecho civil especial a razones objetivas y no en atención a las condiciones 
subjetivas de los contratantes, como sucede en el derecho común, y a la venta a car-
ta de gracia.

(iii) Por último, y aunque es una idea que ya late en los argumentos anteriores, 
creo que la sentencia no aplica correctamente el específico sistema de distribución 
de la competencia legislativa civil que contiene el art. 149.1.8 CE. La regla prime-
ra que, con toda claridad, establece el precepto es que la competencia en materia 
de «legislación civil» corresponde al Estado. La competencia de «la conservación, 
modificación y desarrollo» de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde 
existan, es la excepción a dicha regla, excepción que a su vez se ve limitada por ma-
terias que «en todo caso» corresponden al Estado.

Con toda nitidez la doctrina constitucional parte del esquema expuesto cuando 
afirma que la «estructura autonómica del Estado ha reservado, con alguna salvedad 
cualificada, el Derecho privado a la potestad central del Estado» [SSTC 88/1986, 
FJ 5; 225/1993, FJ 5 B); 54/2018, FJ 6 b), y 13/2019, FJ 3 b)]. Por tanto, no se pue-
de compartir la tesis que inspira la sentencia, que, en mi consideración, camina en 
una dirección opuesta a la que ha sido y sigue siendo la doctrina reiterada de este 
Tribunal.
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Es evidente que, cuando se delimitan dos ámbitos competenciales sobre la mis-
ma materia, la interpretación expansiva de uno implica la restricción del otro. Por 
tanto, si hay que interpretar restrictivamente uno de las esferas competenciales, de-
bería ser la autonómica, y de forma especial en materia de contratos, en que la 
Constitución se preocupa de atribuir al Estado las «bases de las obligaciones con-
tractuales».

En relación con esto, la que se han dado en llamar reservas estatales de segundo 
grado (reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones 
jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e 
instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver 
los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en 
este último caso, a las normas de Derecho foral o especial) no son el único límite al 
Derecho civil foral o especial. Tales reservas implican que, aunque en ellas hubiera 
instituciones preexistentes y principios informadores peculiares del Derecho civil 
foral o especial, no podrían conservarse, modificarse o desarrollarse. Pero si no se 
justifica una suficiente conexión con instituciones y principios informadores pro-
pios, como en mi opinión sucede en los contratos de compraventa, permuta, man-
dato y gestión de negocios ajenos, la regulación catalana de contratos no tiene por 
único límite el de las «bases de las obligaciones contractuales» (sin entrar ahora en 
el mayor o menor el sentido que se les dé) sino que está condicionado previamente 
por la falta de conexión.

Por todo ello, con fundamento en las anteriores consideraciones, emito mi voto 
particular discrepante.

Madrid, a trece de noviembre de dos mil diecinueve.

3. Voto particular que formula el magistrado don Alfredo Montoya Melgar a la 
sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2557-2017.

Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria del Pleno, manifiesto mi discre-
pancia con parte de su fundamentación jurídica y con el fallo que, en mi opinión, 
hubiera debido ser estimatorio de la totalidad de las impugnaciones.

La discrepancia se refiere no solo al modo en el que se ha presentado el encua-
dramiento competencial (punto 2), sino también al alcance y contenido que se da al 
título competencial sobre legislación civil (puntos 3 y 4) y, en fin, al proceso deduc-
tivo mediante el cual se verifica si los preceptos impugnados hallan cobertura en el 
ámbito competencial autonómico así conformado (punto 5). Con carácter previo, de-
bemos destacar que la sentencia de la que disentimos se separa, desde el principio, 
de la esencia del diseño constitucional de la distribución competencial en materia de 
«legislación civil» (punto 1).

1. El sistema del reparto constitucional en materia de «legislación civil» y su 
quiebra en la sentencia.

El cuerpo de doctrina constitucional sobre la materia «legislación civil» se de-
sarrolla en una primera fase, que comprende desde la STC 71/1982, de 30 de no-
viembre, hasta la STC 156/1993, de 6 de mayo. Conforme a estas resoluciones, el 
reparto competencial en materia de «legislación civil» ex art. 149.1.8 CE presenta 
tres niveles: a) la legislación civil es, en principio, competencia del Estado; b) como 
límite a dicha regla general, cabe que los Derechos civiles forales o especiales, allí 
donde existan, sean conservados, modificados o desarrollados por las comunidades 
autónomas; c) esta facultad normativa tiene, a su vez, un contralímite («segunda re-
serva […] a favor del Estado» dice el Tribunal), en cuanto que no puede invadir las 
materias que, de acuerdo al segundo inciso del art. 149.1.8 CE, corresponden al Es-
tado «en todo caso».

Esta distribución tripartita, que es la piedra angular del reparto competencial en 
la materia, se ha reiterado sin interrupción en las SSTC 31/2010, 95/2017, 133/2017, 
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40/2018, 41/2018 y 54/2018. Por decirlo con las palabras de la STC 41/2018, de 26 
de abril, FJ 4, «la Constitución atribuye al Estado la legislación civil, sin más posi-
ble excepción que la conservación, modificación y desarrollo autonómico del De-
recho civil especial o foral. La reserva al Estado por el mismo artículo 149.1.8, de 
determinadas regulaciones ‘en todo caso’ sustraídas a la normación autonómica no 
puede ser vista, en coherencia con ello, como norma competencial de primer grado 
que deslinde aquí los ámbitos respectivos que corresponden al Estado y que pueden 
asumir ciertas comunidades autónomas. El sentido de esta, por así decir, segunda 
reserva competencial en favor del legislador estatal no es otro, pues, que el de de-
limitar un ámbito dentro del cual nunca podrá estimarse subsistente ni susceptible, 
por tanto, de conservación, modificación o desarrollo, Derecho civil especial o foral 
alguno (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 79, citando la doctrina de la STC 88/1993, 
de 12 de marzo, FJ 1)».

La sentencia de la que discrepamos derriba esta clave de bóveda del sistema y, 
optando por un reparto articulado en dos únicos niveles, que no se compadece ni 
con la literalidad ni con el espíritu de la regulación constitucional, derruye la distri-
bución competencial que el constituyente diseñó para la materia «legislación civil». 
Afirma en este sentido el fundamento jurídico 2 de la resolución que «la Constitu-
ción atribuye al Estado la competencia para dictar las bases de las obligaciones con-
tractuales, art. 149.1.8 CE, mientras que a la comunidad autónoma de Cataluña, le 
corresponde el desarrollo de su derecho civil, en virtud del art. 129 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña: EAC». De esta manera, la sentencia de la mayoría viene  
a atribuir a Cataluña, sin apoyo constitucional alguno, toda la competencia sobre la 
legislación civil, con la única salvedad de las materias enumeradas en el segundo 
inciso del art. 149.1.8 CE.

El planteamiento que adopta en su pórtico la sentencia de la mayoría halla su co-
rrelato en la interpretación ilimitada que hace, en los siguientes fundamentos jurídi-
cos, del concepto de «desarrollo» del Derecho civil especial o foral; interpretación 
que viene a conferir a las comunidades autónomas de referencia una verdadera com-
petencia universal en materia civil, con la sola excepción de las concretas materias 
enunciadas en el segundo inciso del art. 149.1.18 CE.

Este canon distributivo que adopta la sentencia de la mayoría en su fundamen-
to jurídico 2, con independencia de que queda contradicho o al menos matizado en 
el fundamento jurídico 3, desdibuja por completo el primero de los atributos de la 
competencia en materia de legislación civil reservada al Estado: su exclusividad. 
Pues del mismo modo que el Estado ha de respetar el condicionante constitucional 
inserto en el mismo precepto («sin perjuicio de la conservación, modificación y de-
sarrollo por las comunidades autónomas de los Derechos civiles, forales o especia-
les, allí donde existan»), los legisladores autonómicos tienen vedado invadir áreas 
que «en todo caso» se reservan al Estado.

El diseño constitucional que combina la competencia exclusiva del Estado, el 
mantenimiento, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas del De-
recho civil especial o foral y los límites de contenido que en todo caso se reserva el 
Estado, no se respeta en la presentación que se realiza en el citado fundamento jurí-
dico 2, en cuanto que reduce la competencia del Estado a las bases de las obligacio-
nes y contratos y, al propio tiempo, reduce el límite que ha de respetar el legislador 
autonómico, al aludir tan solo a lo dispuesto en el precepto estatutario.

El fundamento jurídico 2 dibuja, en efecto, las líneas maestras sobre las que se 
va a construir la sentencia, pero lo hace orillando la doctrina constitucional consoli-
dada de la que es buena muestra la ya citada y reciente STC 41/2018, de 26 de abril.

2. Divergencias en cuanto al encuadramiento competencial.
Las partes del proceso coinciden en admitir que la mayoría de los preceptos 

impugnados se encuadra en la materia «legislación civil»; la mayoría, ciertamente, 
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pero no todos ellos. Así, sobre el encuadramiento de la compraventa de consumo 
hay una divergencia entre las partes, que la sentencia de la mayoría resuelve a favor 
de la materia «legislación civil» (art. 149.1.8 CE) cuando, en nuestra opinión, hay 
motivos, en la realidad de las cosas y también en la doctrina constitucional, para 
incardinar esa regulación en la materia «legislación mercantil» (art. 149.1.6 CE), 
materia sobre la que el constituyente atribuyó al Estado la función legislativa en ex-
clusiva, sin reconocer espacio alguno para singularidades normativas forales, con el 
fin de garantizar una cierta unidad de mercado.

La sentencia de la que nos separamos, se detiene en la compraventa no reputada 
mercantil para una vez descartado ese carácter, ubicar la compraventa de consumo 
en el ámbito del Derecho civil.

Es notorio, sin embargo, que el soporte normativo en el que se hace descansar la 
figura de las compraventas que no se consideran mercantiles (art. 326 del Código de 
comercio, cuya redacción se mantiene inalterada desde su promulgación en 1885), 
se encuentra manifiestamente superado por el amplísimo conjunto de normas que 
desde diversas disciplinas abordan la ordenación de estos contratos.

Además, más que lo que diga el legislador ordinario, sobre todo cuando se tra-
ta de un legislador preconstitucional como el del Código de comercio, lo relevante 
para determinar la extensión de esta materia competencial es el entendimiento de la  
expresión «legislación mercantil» del art. 149.1.6 CE por el intérprete último de  
la Constitución, este Tribunal Constitucional. Y en este sentido hay que destacar que 
desde la STC 37/1981 (FJ 3) se viene afirmando que la legislación mercantil men-
cionada en el art. 149.1.6 CE incluye «la regulación de las relaciones jurídico-priva-
das de los empresarios mercantiles o comerciantes en cuanto tales». En este mismo 
sentido resolvió la STC 96/1996, FJ 30, que «las normas que disciplinan este tipo 
de contratos (los contratos de arrendamiento financiero) con carácter general y abs-
tracto, no forman parte de la ordenación del crédito. Son parte integrante, por el 
contrario, de la legislación mercantil». Igualmente, la STC 118/1996, FJ 40, sostuvo 
que «las normas que disciplinan los contratos de arrendamiento de vehículos, con 
carácter general y abstracto, no forman parte de la materia competencial relativa al 
transporte, sino de la legislación mercantil (art. 149.1.6 CE).

Por añadidura, la posición que sostiene la mayoría, según la cual las relaciones 
jurídicas en las que interviene un consumidor se inscriben en la materia competen-
cial «legislación civil», aboca a que solo pueda apreciarse la existencia de la materia 
«legislación mercantil» cuando las dos partes de la relación jurídica sean empresa-
rios; entendimiento reductor que es inasumible desde los fines de unidad de mer-
cado que justifican la atribución en exclusiva al Estado de la materia «legislación 
mercantil».

3. Contenido y alcance del concepto constitucional de «desarrollo»
3.1. El art. 149.1.8 de la Constitución solo autoriza el «desarrollo» (además de la 

conservación y modificación) de los Derechos civiles forales o especiales que pre-
existiesen a su promulgación.

En efecto, la doctrina constitucional recaída sobre la noción de «desarrollo» del 
Derecho civil foral o especial siempre ha exigido la existencia de una conexión con 
el Derecho propio «vigente al tiempo de promulgarse la Constitución», no con el 
Derecho propio surgido después de la Constitución. La citada STC 95/2017, adopta-
da por unanimidad por el mismo Pleno que ha conocido el presente recurso, lo dice 
en estos términos: «[L]a institución o principio jurídico integrante de un Derecho 
civil especial respecto del que se pretenda trazar una conexión que justifique una 
legislación autonómica innovadora en materia civil, si bien puede estar recogido en 
cualesquiera normas positivas o consuetudinarias, debe estar vigente al tiempo de 
promulgarse la Constitución, pues la ratio de esta atribución competencial a las co-
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munidades autónomas es la garantía del Derecho civil especial o foral que rigiera en 
su territorio en aquel momento».

La sentencia de la mayoría, de la que disentimos, sin embargo atribuye a la co-
munidad autónoma de Cataluña competencia para «legislar sobre aquellas institu-
ciones que ya aparecieran recogidas en su ordenamiento jurídico a la entrada en 
vigor del texto constitucional, en su ordenación posterior o bien tengan conexión 
con ellas (STC 40/2018, de 26 de abril, FJ 5)». La incorporación de la expresión «en 
su ordenación posterior» es completamente novedosa y totalmente ajena a la justi-
ficación constitucional de la correspondiente competencia, a saber, la garantía del 
Derecho civil propio existente en el momento de promulgarse la Constitución, no 
ningún otro posterior.

3.2. El citado «desarrollo» implica la conexión con una institución o un principio 
informador del Derecho civil catalán.

La STC 95/2017, que, como se ha indicado, fue adoptada por unanimidad por 
el Pleno en su composición actual, estableció, recogiendo la doctrina de la STC 
88/1993, respecto al criterio de la conexión, «que, según la función que hemos se-
ñalado que realiza esta competencia legislativa autonómica, debe ir referido al De-
recho civil propio en su conjunto, esto es, que se puede verificar respecto de otra 
institución que sí formase parte del mismo o en relación a los principios jurídicos 
que lo informan».

La formulación de este criterio flexibilizó al máximo la idea de conexión, admi-
tiendo en aquel caso que la regulación de la propiedad temporal impugnada tenía 
una cierta conexión con principios peculiares del derecho civil catalán. La sentencia 
de la que discrepamos da un paso más adelante, pues, aunque nominalmente con-
serva esta exigencia de conexión, la aplicación que hace de ella es tan sumamente 
abierta que dicho requisito queda diluido hasta prácticamente desaparecer. Sobre 
esto volveremos en el punto 5.

4. Contenido y alcance de la materia competencial «bases de la obligaciones 
contractuales»

Aun cuando la lectura de la sentencia de la mayoría da la impresión de que el 
Tribunal nunca ha abordado antes esta materia, debe recordarse que la citada STC 
41/2018, recogía por referencia a resoluciones anteriores, cuál era el sentido de las 
materias competenciales enunciadas en el segundo inciso del art. 149.1.8 CE, entre 
la cuales se cuenta la de «bases de la obligaciones contractuales». Señalaba que «el 
sentido de esta, por así decir, segunda reserva competencial en favor del legislador 
estatal no es otro, pues, que el de delimitar un ámbito dentro del cual nunca podrá 
estimarse subsistente ni susceptible, por tanto, de conservación, modificación o de-
sarrollo, Derecho civil especial o foral alguno (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 79, 
citando la doctrina de la STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1)». Lo cierto es que la 
materia «bases de las obligaciones contractuales» es un ámbito material reservado 
íntegramente al Estado y no, como la sentencia de la mayoría afirma, una materia 
compartida entre el Estado y las comunidades autónomas en torno a la distribución 
bases-desarrollo.

La sentencia de la que disentimos no se limita a producir esta mutación consti-
tucional, sino que da un paso más, al interpretar que, en este contexto, las bases que 
incumbe adoptar al Estado deben reducirse a meros principios muy generales. Con 
esto se desconoce que, como se insistirá más adelante, los dos primeros títulos del 
libro IV del Código civil (CC) prevén no solo principios sino reglas con mucha den-
sidad normativa, que se proyectan transversalmente sobre todos los tipos contrac-
tuales, a modo de, precisamente, verdaderas bases de las obligaciones contractuales.

Con este entendimiento tan alejado del enunciado constitucional, la sentencia 
anticipa el criterio devaluador que después, en el fundamento jurídico 6, reiterará 
con relación a las bases contractuales, al señalar «que el legislador estatal no [las] 
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ha establecido formalmente», omisión que, conectada con la constatación de compe-
tencias compartidas, asienta el punto de partida para la negación ulterior de incons-
titucionalidad de las normas cuestionadas.

5. El proceso deductivo seguido en la aplicación de la doctrina constitucional:
5.1. La aplicación del criterio de conexión con el derecho civil contractual que 

preexistía a la Constitución en el ordenamiento jurídico catalán.
El fundamento de nuestra discrepancia se proyecta sobre los dos ámbitos de in-

terpretación que suscita el art. 149.1.8 CE y sobre la denominada segunda reserva.
En primer lugar, procede, pues, determinar el punto de conexión entre la norma 

y/o institución del derecho civil foral o especial preexistente en el momento de en-
trada en vigor de la Constitución y la norma en la que el legislador autonómico lleva 
a cabo la modificación o desarrollo.

La sentencia, FJ 4, concentra la mayor parte de su examen al respecto en el aná-
lisis del contrato de compraventa, pues no en vano, como proclama el preámbulo 
de la Ley 3/2017, este es el paradigma regulatorio de los contratos de intercambio. 
Admite la resolución que la regulación contenida en la compilación era «induda-
blemente incompleta»; se detiene en aspectos cuantitativos de la recodificación y, 
tras ese recorrido, y «valorando el ordenamiento civil autonómico en su conjunto», 
determina que «aun no siendo completa y detallada, se incardina [la regulación en 
cuestión] de manera natural en aquel originario libro de la Compilación». Para con-
formar ese criterio decisorio se acude a la ayuda de referencias de Derecho histórico 
sobre la rescisión por lesión ultra dimidum y de la venta a carta de gracia, singulari-
dades que se elevan a la categoría de instituciones que, «independientemente de su 
vigencia histórica a que nos hemos referido, ocupan un lugar central en la reglamen-
tación contractual de la compraventa».

No se dan ni se buscan razones para tales conclusiones. El reconocimiento del 
Código civil como marco de un cuerpo normativo completo para la compraventa 
civil y del Código de comercio para la mercantil, en este último caso fragmentario, 
que la propia Ley 3/2017 proclama en su preámbulo, no impide que se fuerce el ca-
mino de las conexiones. Tampoco se indaga en fuentes de autoridad como la juris-
prudencia emanada primero del Tribunal Supremo y, después, en la Sala de lo Civil 
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para comprobar la genuina 
vigencia de lo que ese preámbulo identifica como disposiciones aisladas, cuyo al-
cance y vigor jurídico la sentencia expande.

Para reforzar la argumentación, añade la resolución de la que discrepamos un 
apunte sobre la conexión de las figuras jurídicas en cuestión con el ordenamiento en 
el que pretenden integrarse, y, aunque admite que «es innegable que, a diferencia de 
su precedente legislativo, la Ley 3/2017 en su art. 3 ahora acomete una regulación 
completa», rebaja el alcance de esta argumentando que «se trata en algunos casos de  
modalidades contractuales que, si bien no estaban presentes en la Compilación  
de 1960, participan de la naturaleza contractual de la compraventa y por ello no son 
ajenas al Derecho civil catalán susceptible de desarrollo».

Lo anteriormente resaltado pone de manifiesto, a nuestro parecer, las debilidades 
y omisiones del proceso deductivo seguido, en el que la especialidad de una norma 
se ha erigido en fuente de regulación del paradigma de los contratos regulatorios, 
la compraventa. El juicio de inferencia sobre el punto de conexión ha quedado así 
vacío de contenido, pues siempre se podrá encontrar, si hay voluntad de hacerlo, al-
guna referencia que conecte entre sí las distintas instituciones y peculiaridades de 
un ordenamiento jurídico.

Para concluir este primer bloque de apreciaciones sobre la aplicación de los cri-
terios de preexistencia y punto de conexión, se impone una referencia al tratamiento 
de la compraventa de consumo. Admite la sentencia el contenido multidisciplinar 
de la figura, alude al conglomerado de muy diversas normas sectoriales que pueden 
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incidir directamente en la defensa del consumidor y usuario y, retornando al selec-
tivo encuadramiento competencial definido en el fundamento jurídico 2, sostiene 
que «Cataluña tiene asumida competencia legislativa no solo en materia de contra-
tos civiles (art. 129 EAC) sino también en la de consumo (art. 123 EAC), lo que le 
ha permitido contar entre otras leyes, con un código propio de consumo». Planteado 
en estos términos, el juicio de inferencia se resuelve concluyendo que el legislador 
catalán no incurre en extralimitación de competencias al regular la compraventa de 
consumidores.

Esta última competencia, que se inscribe dentro de la protección del Derecho 
público de consumo, no afecta al título competencial de referencia, art. 149.1.8 
CE, pues es notorio que las comunidades autónomas que carecen de Derecho civil 
especial o foral, también disponen de dicha competencia, cuyo ejercicio ha dado 
lugar a la promulgación de sucesivas leyes conformadoras del estatuto del consu-
midor.

En definitiva, a las debilidades que presenta el punto de conexión entre las dis-
posiciones aisladas de la Compilación y la compraventa civil, se adiciona ahora una 
justificación competencial que queda extramuros del derecho privado y se aparta, 
sin explicación, de la nítida doctrina recogida en la STC 157/2004, de 21 de septiem-
bre, FJ 11, que afirmaba la adscripción de las ventas desarrolladas con los comer-
ciantes en el ámbito del Derecho mercantil. No excluía la intervención del legislador 
autonómico para disciplinar determinados tipos de venta o articular dispositivos 
preventivos o correctores de los eventuales abusos a que ciertos contratos pueden 
conducir, pero dejaba muy claro el límite, pues «de lo que se trata es de que a través 
de tales normas no se produzca un novum en el contenido contractual o, en otros 
términos, de que no se introduzcan derechos ni obligaciones en el marco de las re-
laciones contractuales privadas (STC 88/1986)».

Las discrepancias anteriores son aplicables al análisis del contrato de permuta, 
dada su semejanza con el de compraventa.

En el fundamento dedicado al examen de las normas autonómicas relativas a los 
contratos sobre actividad ajena, fundamento jurídico 5, se percibe la determinación 
de reconducir ciertas figuras del derecho sucesorio (la marmessoria, el albaceazgo 
u otra modalidad que incorporaba la realización de gestiones en favor del causan-
te) o del de familia, al mandato, en punto a acreditar la doble nota de preexistencia 
y conexión. Dado que la comparación no parecía ofrecer término válido, efectúa 
un recorrido por normas de producción posterior a la Compilación y, entonces sí, 
aprecia que «la proximidad con el contrato de mandato de todas estas normas de la 
Compilación y del posterior Código civil de Cataluña, una vez más, permite estable-
cer la conexión necesaria que legitima a la comunidad autónoma de Cataluña para 
incorporarlas al Código civil de Cataluña». Conclusión que extiende a la gestión de 
negocios ajenos sin mandato.

Todo ello nos reitera en la percepción inicial de hallarnos ante un proceso de-
ductivo que, partiendo de unas premisas forzadas, llega a un resultado contrario a la 
doctrina constitucional sentada en torno a la conservación, modificación y desarro-
llo de los Derechos civiles o forales.

En efecto, extraer de una peculiaridad de la acción rescisoria (circunscrita a la 
compraventa de inmuebles) o de la singularidad que dota la causa subyacente (prés-
tamo o prenda) a la venta a carta de gracia, un punto de conexión de tal magnitud 
que permita crear un sistema normativo completo sobre los contratos transmisivos 
(de los que la compraventa es paradigma regulatorio conforme proclama el preám-
bulo de la norma objeto de enjuiciamiento), supone arrumbar la doctrina consti-
tucional en la materia, al hacer descansar la fuerza justificativa de la conexión en 
singularidades perfectamente integradas en cuerpos normativos completos que el 
propio legislador autonómico reconoce como tales.
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Más aún, en los contratos sobre actividad ajena, la búsqueda de conexión ni si-
quiera descansa en peculiaridades o disposiciones aisladas como en el caso anterior, 
pues, sencillamente, no existían en la Compilación y tienen que buscarse en figuras 
cuya razón de ser no se encuentra en el derecho de obligaciones sino, de forma tan-
gencial, en el de sucesiones y familia.

5.2. Conformidad con la competencia estatal en materia de bases contractuales.
Las bases de las obligaciones contractuales son materia reservada al Estado di-

rectamente por la CE y no una habilitación para dictar una mayor o menor norma-
tiva básica, y así lo afirma, correctamente a nuestro juicio, la sentencia de la mayo-
ría. Pero está afirmación inicial rápidamente se abandona y la sentencia de la que 
disentimos opta por configurar esta materia competencial como compartida, atribu-
yéndole al Estado la determinación de los elementos básicos y a las comunidades 
autónomas su desarrollo.

La sentencia dedica una larga disertación doctrinal a la normativa básica, su di-
mensión formal y material y los distintos escenarios que pueden presentarse, en par-
ticular, el relativo a la iniciativa de las comunidades autónomas cuando el legislador 
estatal no lleva a cabo la concreción formal de lo básico.

Esta incursión sobre la normativa básica contradice la primera premisa apunta-
da, esto es, la competencia sobre las bases de las obligaciones contractuales que «en 
todo caso» corresponde al Estado.

Se afirma a continuación que, dado que el legislador estatal no ha declarado 
formalmente las bases de las obligaciones contractuales, es preciso inferirlas de la 
regulación que efectúa el Código civil, de la que destaca las fuentes de las obliga-
ciones, la fuerza vinculante del contrato y las normas que regulan sus elementos 
esenciales y efectos. De las categorías citadas extrae la sentencia principios mate-
riales tales como la autonomía de la voluntad, la prevalencia del principio espiritua-
lista, la eficacia obligacional del contrato en relación con los modos de traslación 
del dominio, la obligatoriedad del contrato, la buena fe contractual, el sistema de 
responsabilidad por incumplimiento, la responsabilidad universal del deudor, los re-
quisitos de validez y eficacia del contrato y la defensa de los consumidores.

La anterior enumeración debiera haberse completado con mayor contenido posi-
tivo –no solo con la referencia a principios–, pues también se encuentran en los títu-
los I y II del Libro IV CC relevantes concreciones de ellos, como son las clases de 
obligaciones, sus modos extintivos, la novación y sus tipos, la cesión y, con relación 
a los contratos, la prueba, su documentación pública o privada, la representación o 
las reglas de interpretación, entre otras, como en extenso ha analizado la Comisión 
General de Codificación en la propuesta de modernización del Código civil en ma-
teria de obligaciones y contratos realizada en el año 2009.

El desplazamiento de la competencia exclusiva al ámbito de la normación básica 
y la dilución de las bases contractuales por encontrarse estas en un texto preconsti-
tucional explican el fallo y, al propio tiempo, configuran nuevas vías de deconstruc-
ción de la doctrina hasta ahora mantenida.

Para la compraventa, se admite que el régimen de prohibiciones establecido en 
la ley impugnada no coincide con el descrito en el Código civil, que se aparta del 
requisito de certeza ínsito en el precio; también admite que hay diferencias en el 
tratamiento normativo de las arras confirmatorias y penitenciales, en el contenido 
de las obligaciones del comprador y vendedor y, finalmente, que también existen 
diferencias en los remedios y acciones de comprador y vendedor. Se entiende, sin 
embargo, con arreglo a lo razonado en el fundamento jurídico 6, que ninguna de es-
tas «singularidades» se aparta de los principios básicos aludidos, aunque con ello se 
esté apartando de forma evidente de la doctrina recogida en el fundamento jurídico 
6 de la STC 54/2018, de 24 de mayo, que, citada en la sentencia para justificar la 
adecuación constitucional, dice exactamente lo contrario de lo que ahora se afirma.
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En definitiva, sustituida la competencia exclusiva por la normación básica y di-
luidas las bases de los contratos en meros principios generales, la decisión final, re-
sulta en efecto, mero corolario.

En razón de todo lo anterior, emito mi voto particular.

Madrid, a trece de noviembre de dos mil diecinueve.

4. Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la 
sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2557-2017, al que 
se adhiere el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.

1. De acuerdo con lo que sostuve en la deliberación, expreso mi discrepancia con 
la sentencia aprobada en este recurso de inconstitucionalidad, en lo relativo a la ar-
gumentación y fallo referente al contraste de la regulación contenida en los artículos 
impugnados de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, con lo 
que hemos de considerar «bases de las obligaciones contractuales» a que alude el 
art. 149.1.8 CE.

Este precepto tiene su claro antecedente en el art. 15.1 de la Constitución de 
1931, y desde entonces tanto la doctrina científica como la jurisprudencia de este 
tribunal lo ha interpretado en relación con la defensa del principio de unidad  
de mercado que garantiza en el art. 139.2 CE [así, SSTC 71/1982, de 30 de noviem-
bre, estatuto vasco del consumidor, y 62/1991, de 22 de marzo, estatuto gallego del 
consumidor, o, más recientemente, STC 79/2017, de 22 de junio, sobre la Ley de 
unidad de mercado, que dice en su fundamento jurídico 2 a): «De acuerdo con la 
doctrina referida, la unidad del mercado nacional se encuentra directamente promo-
vida… a través de la reserva competencial al Estado de ámbitos materiales concre-
tos de manera exclusiva y excluyente (entre otros los recogidos, por ejemplo, en los 
apartados sexto, séptimo, octavo o noveno del artículo 149.1 CE)»].

También lo hace la sentencia aprobada [FFJJ 6 y 7 A) y C)] pero, partiendo de 
una concepción del concepto «bases de las obligaciones contractuales» que utiliza 
el citado art. 149.1.8 CE de la que discrepo, llega a unas conclusiones que tampoco 
puedo compartir.

La sentencia identifica ese concepto «de bases» del art. 149.1.8 CE con el con-
cepto de «bases», «legislación básica», o «normas básicas», a que se refieren otros 
apartados del art. 149.1 CE, y les aplica la doctrina de este tribunal sobre la relación 
entre legislación básica y legislación de desarrollo.

Doctrina que supone una restricción a las competencias legislativas del Estado 
en cuanto impide una regulación completa de la materia regulada, toda vez que debe 
quedar un espacio reservado a las comunidades autónomas para que, en él, puedan 
desarrollar políticas propias.

Esta concepción es difícilmente trasladable a las bases de las obligaciones con-
tractuales a que se refiere el art. 149.1.8 CE. En materia civil no hay competencias 
compartidas ente el Estado y las comunidades autónomas. El Estado tiene com-
petencia exclusiva en materia de Derecho civil y, en ejercicio de esa competencia 
puede legislar agotando exhaustivamente el contenido de la materia regulada. Por 
su parte, las comunidades autónomas con competencia en materia de legislación ci-
vil no desarrollan las bases estatales, como dice la sentencia (FJ 6), sino su propio 
Derecho civil foral o especial, como literalmente dispone el art. 149.1.8 CE. El se-
gundo inciso del art. 149.1.8 CE [«En todo caso, las reglas relativas a […] bases de 
las obligaciones contractuales…»] no es un precepto atributivo de competencias al 
Estado, sino un límite impuesto a las comunidades autónomas que cuenten con De-
recho civil foral o especial respecto a su competencia para conservarlo, modificarlo 
o desarrollarlo.

La diferente naturaleza entre las bases de las obligaciones contractuales y la le-
gislación básica a que se refieren otras competencias de este art. 149.1 CE, se pone 
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de manifiesto en el distinto alcance de las dimensiones formal y material que este 
Tribunal exige para dotar a una norma de su consideración de básica.

Aunque respecto de leyes preconstitucionales este Tribunal haya reconocido la 
condición de legislación básica a determinados preceptos atendiendo a su conteni-
do material, respecto de las normas aprobadas tras la entrada en vigor de la Cons-
titución, exige que la propia norma explicite si tiene la condición de básica. Sin 
embargo, tratándose de las bases de las obligaciones contractuales no se ha hecho 
aplicación de esta consolidada doctrina, sino que se ha reconocido la condición de 
bases contractuales indisponibles para las comunidades autónomas a normas en que 
solamente se invocaba el art. 149.1.8 CE, sin precisar si se trataba de su apartado 
primero o segundo. Solo así se entiende la reiterada jurisprudencia sobre que las co-
munidades autónomas, incluso aquellas con competencia en materia civil, no pue-
den introducir un «novum en el contenido contractual» [SSTC 88/1986, de 1 de ju-
lio, FJ 5; 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4 b); 264/1993, de 22 de julio, FJ 5; 157/2004, 
de 21 de septiembre, FJ 11; 54/2018, de 24 de mayo, FJ 6 c), y 13/2019, de 31 de 
enero, FJ 3]. En muchas de estas sentencias se aplicaban normas dictadas simple-
mente al amparo del art. 149.1.8, sin diferenciar si era al amparo del primer inciso 
(legislación civil) o segundo (bases de las obligaciones contractuales). Es el caso de 
la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista (disposición 
final única); de la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de modificación de la anterior 
para la transposición al de directivas comunitarias (disposición final segunda); de 
la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo (dis-
posición final séptima); o del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de los 
consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (disposición final primera, 
apartado tercero).

La finalidad de la atribución de esta competencia al Estado no es otra que la de 
conseguir una regulación común en todo el territorio nacional en materias en que 
están en juego intereses supramunicipales, en el caso de las obligaciones contrac-
tuales, la de coadyuvar a conseguir la unidad de mercado, evitando regulaciones 
que directa o indirectamente obstaculicen la libre circulación de bienes en todo el 
territorio español (art. 139.2 CE), para cuya consecución el Estado cuenta con una 
reserva competencial en ámbitos materiales concretos de manera exclusiva y exclu-
yente, entre ellos el recogido en el art. 149.1.8 CE.

Tal como nuestra doctrina ha declarado, tras atribuir el primer inciso del art. 
149.1.8 CE al Estado competencia exclusiva sobre la legislación civil, «[la] ulterior 
reserva al Estado, por el mismo art. 149.1.8, de determinadas regulaciones ‘en todo 
caso’ sustraídas a la normación autonómica no puede ser vista, en coherencia con 
ello, como norma competencial de primer grado que deslinde aquí los ámbitos res-
pectivos que corresponden al Estado y que pueden asumir ciertas comunidades au-
tónomas, pues a aquel –vale reiterar– la Constitución le atribuye ya la ‘legislación 
civil’sin más posible excepción que la ‘conservación, modificación y desarrollo’ au-
tonómico del Derecho civil foral o especial. El sentido de esta, por así decir, segun-
da reserva competencial en favor del legislador estatal no es otro, pues, que el de 
delimitar el ámbito dentro del cual nunca podrá estimarse subsistente ni susceptible, 
por tanto, de conservación, modificación o desarrollo, Derecho civil especial o fo-
ral alguno, ello sin perjuicio, claro está, de lo que en el último inciso del art. 149.1.8 
CE dispone en orden a la determinación de las fuentes del Derecho» [STC 95/2017 
de 6 de julio, FJ 3, con cita de las anteriores SSTC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1 b), 
y 156/1993, de 6 de mayo, FJ 1 a)].

2. Siendo la competencia del Estado exclusiva y sin reservas en materia de la le-
gislación civil que deba conceptuarse como bases de las obligaciones contractuales, 
no cabe que la Comunidad Autónoma de Cataluña reproduzca en su regulación nor-
ma alguna. La doctrina del Tribunal ha autorizado la técnica de la lex repetita en el 
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ámbito del art. 149.1.8 CE, solo por excepción –si «fuere imprescindible para el en-
tendimiento del precepto» autonómico– y respecto de las materias del inciso prime-
ro de ese precepto constitucional [SSTC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 6 c), y 13/2019, 
de 31 de enero, FJ 2 c)], esto es, sobre las cuales pueden eventualmente legislar las 
comunidades autónomas con Derecho civil foral o especial a la entrada en vigor de 
la Constitución. No para las materias del inciso segundo.

Tampoco cabe reformular esas bases bajo el pretexto de que constituyen una 
actualización de las que vienen incluidas en el Código civil y se consideran sus-
ceptibles de mejora o de ser ajustadas a la interpretación correctora que de ellas ha 
llevado a cabo la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Superior. Por el 
contrario el concepto de base no se desvirtúa por estas razones, puesto que su con-
tenido ha de integrase con el sentido que a los preceptos correspondientes haya atri-
buido la jurisprudencia, de acuerdo con la función que a esta otorga el art. 1.6 del 
Código civil (CC) de complementar el ordenamiento jurídico.

3. Este tribunal no había intentado, hasta la fecha, la elaboración de una doctrina 
general sobre el concepto de bases de las obligaciones contractuales del art. 149.1.8 
CE, pero sí se ha referido a ellas en una numerosa jurisprudencia de la que esta sen-
tencia prescinde y, en ocasiones, contradice.

La ausencia de una específica ley que determine qué preceptos del Código civil 
tienen la condición de bases no puede impedir que los operadores jurídicos las res-
peten atendiendo a su contenido material, y que este Tribunal Constitucional las re-
conozca, obteniendo de ello las correspondientes conclusiones, de la misma manera 
que hasta ahora lo ha hecho a propósito de distintas regulaciones contractuales.

Así, ha declarado que la imposición de un deber de información al comprador es 
una base del art. 149.1.8 CE (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 18, y 264/1993, 
de 22 de julio, FJ 5); que lo es también la regulación de lo que debe entenderse 
por cláusulas abusivas [SSTC 71/1982, FJ 14; 54/2018, FJ 8, y 13/2019, FJ 3 B) c)]; 
que aun cuando las normas autonómicas persiguen, mediante el reforzamiento de 
las obligaciones del vendedor, la protección del consumidor y del usuario, la de-
terminación del contenido de los contratos y de las acciones por incumplimiento, 
 saneamiento o resolución, se inserta dentro de la competencia estatal exclusiva atri-
buida al Estado por los art. 149.1.6 y 8 CE [SSTC 62/1991, FJ 4 c); 264/1993, FJ 
5; 157/2004, FJ 11; 54/2018, FJ 6 c), y 13/2019, FJ 3 b)]; y que también tienen esta 
consideración de base la introducción en un contrato, de prohibiciones de contratar 
[STC 54/2018, FJ 9 d)].

4. Si por lo dicho cabe tachar de incorrecto el presupuesto en que se asienta la 
sentencia aprobada (trasladar al art. 149.1.8 CE la dualidad «legislación básica y 
de desarrollo», propia de las competencias compartidas), no merece consideración 
distinta la metodología empleada para analizar los preceptos que son objeto de im-
pugnación en el recurso de inconstitucionalidad. Se ha suprimido la técnica inve-
terada de cotejo directo de las normas estatales con las autonómicas concernidas, 
sustituyéndose por un control de estas últimas con ciertos principios generales de 
la contratación civil, lo que se justifica [FFJJ 6 y 7 a)] afirmando que el legislador 
estatal no ha declarado formalmente cuáles son las bases de las obligaciones con-
tractuales, pero esas obligaciones se regulan en el Código civil, que es «una norma 
preconstitucional».

Dos objeciones caben oponer a este razonamiento. La primera, inmediata, es 
que la propia sentencia incurre en contradicción, pues en el propio fundamento jurí-
dico 6 admite que tales bases de las obligaciones contractuales («legislación básica 
en materia de contratos», la llama) se encontrarían al menos en «las normas relati-
vas a las fuentes de las obligaciones (art. 1089 y ss. CC), a la fuerza vinculante del 
contrato (art. 1091 CC) y las que regulan sus elementos esenciales y efectos (1254 
a 1280 CC)». La jurisprudencia del Tribunal en estos años enseña que ciertamente 
esas bases aparecen en la regulación que se cita, y también en leyes posteriores a la 
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entrada en vigor de la Constitución, incluso fuera del Código civil, aunque así no lo 
indiquen los instrumentos respectivos.

La segunda objeción es que la técnica que aquí aplica la sentencia aprobada, fue 
objeto de rechazo hace poco por el Pleno del Tribunal en su STC 95/2017, FJ 7 a), en 
relación con el principio de libertad de pactos y la posible competencia autonómica 
del inciso primero del art. 149.1.8 CE. En cuanto a las materias del inciso segundo 
y, en concreto, de las bases de las obligaciones contractuales, no cabría ni siquiera 
plantearlo: «entender que hay conexión entre el principio de libertad civil que inte-
grase un Derecho civil especial y la legislación supletoria que dicho legislador auto-
nómico pudiera dictar supondría que dicho principio actuaría como una especie de 
título competencial universal en materia de legislación civil patrimonial, fuera claro 
está de los aspectos que competen al Estado ‘en todo caso’ conforme al segundo in-
ciso del artículo 149.1.8 CE. En otras palabras, rechazamos ese entendimiento por-
que permitiría al legislador autonómico correspondiente, mediante el ‘desarrollo’ de 
su Derecho civil especial, regular supletoriamente cualquier institución de Derecho 
civil patrimonial, salvo la ‘ordenación de los registros e instrumentos públicos’y ‘las 
bases de las obligaciones contractuales’, únicas materias de Derecho civil patrimo-
nial que el artículo 149.1.8 CE atribuye al Estado ‘en todo caso’».

Si esta doctrina debía ser puesta a revisión y el porqué de hacerlo, no es algo que 
explique la sentencia de la que discrepo.

La reducción de las bases de las obligaciones contractuales a la enunciación de 
principios generales o directrices que pueden ser objeto de regulación por las comu-
nidades autónomas con competencia sobre la materia, excluyendo del parámetro de 
control la concreta regulación que en este caso efectúa el Código civil de cada contra-
to, contradice además una reiterada doctrina de este tribunal que, desde la sentencia 
71/1982 a la STC 13/2019, viene declarando que el ámbito competencial autonómico 
«tiene como límite, entre otros, que no se produzca un novum en el contenido con-
tractual, en otras palabras, que no se introduzcan derechos ni obligaciones en el mar-
co de las relaciones contractuales privadas».

Por eso no puedo compartir la conclusión de la sentencia de que las bases no 
pueden extenderse a la regulación de cada tipo contractual.

Es reiterada la doctrina de este tribunal que ha anulado regulaciones de derecho 
civil foral o especial que alteraban el estatuto fundamental de las partes de un con-
trato regulado por el Estado imponiendo nuevos derechos u obligaciones a las par-
tes. Así, además de las antes citadas, la STC 13/2019, a propósito de un contrato de 
cesión de créditos garantizados con hipoteca o la 61/1997, de 20 de marzo, FJ 26, 
respecto de un derecho de retorno de los arrendatarios tras la decisión del propieta-
rio de demoler el edificio y reconstruirlo por no ajustarse al planeamiento.

Y se trata de los ejemplos respecto de derechos y obligaciones en contratos con 
incidencia en el mercado único absolutamente menor en comparación con la com-
praventa, que es el contrato a través del cual se establecen fundamentalmente las 
relaciones de intercambio en el mercado.

Tanto da que se trate de compraventas civiles o mercantiles. La Directiva 
1999/44/ del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos de 
la venta y las garantías de los bienes de consumo advierte que «la libre circulación 
de mercancías no se refiere solamente al comercio profesional, sino también a las 
transmisiones efectuadas por los particulares».

5. Partiendo de que el parámetro de control de la legislación impugnada no es la 
concreta regulación que efectúa el Código civil de esos contratos, sino únicamente 
sus elementos esenciales, la sentencia termina analizando algunos de los preceptos 
de la nueva regulación, sobre todo de la compraventa.

Sin embargo, de esa concreta regulación del Código civil es de lo que no puede 
prescindirse pues de ella hay que extraer la que puede considerarse básica, por re-
ferirse a la definición de las posiciones sustanciales de comprador y vendedor, cuya 
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uniformidad en todo el territorio nacional es lo que garantiza dentro de él la libre 
circulación de mercancías.

a) Considera la sentencia de la que discrepo [FJ 7 a)] que el art. 621.1. de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 3/2017 «tan solo pone fin al secular debate doctrinal 
acerca de si el vendedor queda obligado a transmitir la propiedad de la cosa vendida 
o, por el contrario cumple limitándose a entregar su posesión legal y pacífica, res-
pondiendo en caso de evicción.»

Pero la determinación de cuál ha de ser la obligación esencial de vendedor es un 
aspecto central en el contrato de compraventa que, en efecto, ha dado lugar a un in-
tenso debate doctrinal que no por eso priva al precepto de su naturaleza básica en 
ese contrato. Y la competencia del legislador catalán no puede extenderse a terciar 
en ese debate ni a imponer una interpretación del art. 1445 CC que incumbe a los 
tribunales de la jurisdicción ordinaria, en particular a la Sala Primera del Tribunal 
Supremo.

b) Del mismo modo ese art. 621.1 del Código Civil de Cataluña, que se desarro-
lla después en los arts. 621.20 y siguientes, se considera acorde a la Constitución 
porque «se ajusta al principio de certeza de la compraventa y a la proscripción de 
los supuestos de aliud pro alio en consonancia con la más moderna jurisprudencia y 
doctrina civilística formulada en torno a aquel cuerpo legal».

Ya hemos aludido a las SSTC 62/1991, 264/1993 y 157/2004 que declaran que 
las acciones por incumplimiento, saneamiento o resolución se inserta dentro de la 
competencia estatal exclusiva atribuida al Estado por los arts. 149.1.6 y 8 CE.

El que la regulación del saneamiento sea una de las materias en que la doctrina 
considera necesitada con mayor urgencia de modificación, no justifica que la comu-
nidad autónoma pueda prescindir de ella.

c) Por la misma razón, considero que hubiera debido declararse la inconstitucio-
nalidad de los arts. 621.37 y siguientes («Remedios»), por no ajustarse al sistema de 
los arts. 1096, 1101, 1124, 1486, 1490 y 1964 CC.

d) El art. 621.41 (resolución del contrato), también debe serlo porque se introduce 
en una materia ya regulada en el art. 1124 CC, cuyo carácter básico parece recono-
cer la propia sentencia al venir regulada en el título I del libro IV CC.

e) La sentencia también considera ajustados al orden constitucional de distribu-
ción de competencias el art. 621.4 que establece unas prohibiciones de contratar y 
el 621.7 que regula el deber de información, que se refieren a aspectos de la com-
praventa que en la doctrina constitucional antes citada ya se han considerado con 
la condición de bases, y por lo tanto fuera del alcance de la legislación autonómica.

f) La Ley 3/2017 introduce en los preceptos correspondientes de la compraventa 
las especialidades para el caso de que se trate de una compraventa de consumo. La 
sentencia considera que esta regulación es aceptable pues «no tiene más alcance que 
la de incorporar a este texto legal a regulación de este tipo contractual de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación básica estatal –art. 59 del texto refundido de la Ley 
general para la defensa de los consumidores y usuarios–.

Sin embargo, como en mi opinión las bases del art. 149.1.8 CE no son suscep-
tibles de desarrollo por el legislador autonómico, sino un límite al ejercicio de sus 
competencias, estos preceptos deberían haber sido declarados también inconstitu-
cionales.

La sentencia no examina la totalidad de los preceptos de la Ley 3/2017, sino solo 
estos. A mi juicio debiera haberlo hecho y haberlos contrastado con los correspon-
dientes del Código civil para anular los que estuvieran en contradicción con los que 
de este último pudieran calificarse como bases de las obligaciones contractuales, 
según los criterios expuestos.

En tal sentido emito este voto particular.

Madrid, a trece de noviembre de dos mil diecinueve.
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4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 2114/2018, interposat per diputats del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, contra els acords de la Mesa del 
Parlament del 23 i el 28 de febrer i de l’1 i el 13 de març de 2018
383-00013/12

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 51721 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.11.2019

Tribunal Constitucional
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don 

Juan José González Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, 
don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha 
pronunciado

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de amparo núm. 2114-2018, promovido por doña Inés Arrimadas 

García y treinta y cuatro recurrentes más, todos ellos diputados del grupo parla-
mentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña, representados por el procurador de  
los tribunales don José Luis García Guardia y asistidos por los abogados don Carlos 
Carrizosa Torres y don José María Espejo-Saavedra Conesa, contra el acuerdo de 
la mesa del Parlamento de Cataluña de 28 de febrero de 2018, que admitió a trámite 
las enmiendas presentadas por el subgrupo parlamentario CUP-Crida Constituent a 
la propuesta de resolución presentada por el grupo parlamentario Junts per Catalun-
ya que tiene por título «Restitució de les institucions catalanes» y contra el acuer-
do de la mesa del Parlamento de Cataluña de 1 de marzo de 2018, que desestimó 
la petición de reconsideración del citado acuerdo. Asimismo se recurre la decisión 
del presidente del Parlamento de Cataluña, expresada durante la sesión del pleno de 
la cámara del día 1 de marzo de 2018, por la que decidió tramitar las enmiendas 
transaccionales suscritas por el grupo parlamentario Junts per Catalunya y el sub-
grupo parlamentario CUP-Crida Constituent, así como el acuerdo de la mesa del 
 Parlamento de Cataluña de 13 de marzo de 2018 que inadmitió la petición de recon-
sideración de la citada decisión del presidente de la cámara. Ha comparecido el Par-
lamento de Cataluña, a través de su representante legal. Ha intervenido el ministerio 
fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Andrés Ollero Tassara.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 19 de abril de 2018, los diputa-

dos del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña, representados 
por el procurador de los tribunales don José Luis García Guardia y asistidos por los 
abogados don Carlos Carrizosa Torres y don José María Espejo-Saavedra Conesa, 
interpusieron demanda de amparo contra los acuerdos de la mesa y la decisión del 
presidente del Parlamento que se mencionan en el encabezamiento.

2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son los siguientes:
a) Por acuerdo de 23 de febrero de 2018, la mesa del Parlamento de Cataluña 

admitió a trámite la propuesta de resolución presentada por el grupo parlamentario 
Junts per Catalunya con el título «Restitució de les institucions catalanes» («BOPC» 
núm. 22, de 23 de febrero de 2018).
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b) El 28 de febrero de 2018 la mesa acordó admitir a trámite las enmiendas 
presentadas a dicha propuesta de resolución por parte del subgrupo parlamentario 
CUP-Crida Constituent y publicadas en el «BOPC» núm. 27, de 28 de febrero de 
2018. A los efectos del presente recurso de amparo interesa reproducir las siguien-
tes enmiendas, que son las impugnadas por los recurrentes, de acuerdo con su única 
versión oficial, en catalán:

Enmienda 1, de adición de un nuevo punto 1 bis.
«Es referma i reitera en la declaració d’independència i en la proclamació de Ca-

talunya com un Estat independent en forma de República, que foren votades i apro-
vades el 27 d’octubre del 2017».

Enmienda 2 de adición al punto 1.
«Reitera que representa el poble de Catalunya i és l’expressió de la seva voluntat, 

expressada en les eleccions del 21 de desembre de 2017, i anteriorment en el Refe-
rèndum democràtic d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017».

Enmienda 3 de adición al punto 1.1
«Constata que la voluntat del poble de Catalunya és 1’expressada en les eleccions 

del 21 de desembre de 2017, i anteriorment en el referèndum democràtic d’autode-
terminació de 1 d’octubre que va motivar la posterior proclamació de la República 
en aquest Parlament el dia 27 d’octubre, i que va restar en el terreny declaratiu per 
motiu de l’aplicació de l’article 155 de la CE per part del govern espanyol i la sus-
pensió de les institucions sobiranes de Catalunya».

Enmienda 5 de adición al punto 3.
«Manifesta el rebuig més absoluta a l’aplicació del article 155 de la Constitució 

espanyola acordada pel Ple del Senat i el govern de l’estat espanyol, així com els seus 
efectes sobre les institucions democràtiques catalanes, que han vulnerat els drets fo-
namentals deis catalans i catalanes, restringit les facultats de sobirania de les seves 
institucions legítimes i cessat els seus i les seves representants escollit democràtica-
ment i exigeix, per tant, posar fi a la seva aplicació de manera immediata».

Enmienda 9 de modificación y adición a un apartado del punto 6.
«I d’acord amb tot allò exposat, el ple del Parlament de Catalunya disposa de la 

majoria parlamentaria per tal de ratificar la confiança a Carles Puigdemont i Casama-
jó com a candidat a la investidura President de la Generalitat de Catalunya, i exigeix 
que cessin les ingerències del govern de l’Estat davant les instàncies jurisdiccionals i 
el Tribunal Constitucional que pretenen impedir la materialització d’aquesta voluntat 
democràtica dels representants del poble de Catalunya, així com la que fou legítima-
ment expressada en el Referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’Octobre».

Enmienda 10 de modificación y adición a un apartado del punto 6.
«Manifesta que aquesta voluntat popular va ser declarada mitjançant la Procla-

mació de la República del dia 27 d’Octubre en aquest mateix Parlament.
Determina que aquest Parlament i la seva Presidència activin de manera imme-

diata tots els instruments i procediments escaients per tal de garantir sense restric-
cions els drets civils i polítics de totes i tots els seus electes, restablir la República 
Catalana i les seves institucions, començant per la seva Presidència, i les seves facul-
tats per a legislar i governar en favor deis drets socials, civils i polítics de tots i totes 
les catalanes, sense exclusions, construint un nou país just, inclusiu i solidari per a 
tothom, com ara en matèria de restitució de les lleis i decrets socials i mediambien-
tals aprovats en aquesta Cambra en la passada legislatura i suspesos pel Tribunal 
Constitucional Espanyol».

c) Según se refleja en el acta de la sesión de la mesa de 28 de febrero de 2018, 
el vicepresidente segundo y los secretarios segundo y tercero manifestaron su opo-
sición a la admisión de las citadas enmiendas. Asimismo, el secretario general del 
Parlamento hizo constar que existe un deber de cumplimiento de las resoluciones 
del Tribunal Constitucional y un deber de la mesa de comprobar que las iniciativas 
parlamentarias no contravienen dicha jurisprudencia, señalando que, de admitirse 
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las enmiendas número 1, 2, 3, 5, 9 y 10 presentadas por el citado subgrupo, se es-
taría contraviniendo lo dispuesto en la STC 114/2017 y en el ATC 144/2017. En el 
mismo sentido intervino el letrado mayor.

d) El grupo parlamentario de Ciutadans, en el que se integran los diputados hoy 
recurrentes en amparo, solicitó, de conformidad con el art. 38 del Reglamento del 
Parlamento de Cataluña (RPC), la reconsideración del acuerdo de 28 de febrero de 
2018 por el que se admitieron a trámite las citadas enmiendas. La reconsideración 
fue desestimada por acuerdo de la mesa de fecha 1 de marzo de 2018, en el que se 
razona que no corresponde al órgano rector el control de la constitucionalidad de 
las propuestas de resolución, ni de las enmiendas que a las mismas se realicen, al 
tratarse de iniciativas de impulso político.

e) En la misma sesión de la mesa de 1 de marzo de 2018 en la que se desestimó la 
citada reconsideración, previa a la celebración del pleno convocado para ese mismo 
día, el vicepresidente segundo y el secretario tercero, pertenecientes al grupo par-
lamentario Ciutadans, solicitaron que las enmiendas transaccionales suscritas por 
el grupo parlamentario Junts per Catalunya y por el subgrupo parlamentario Candi-
datura d’Unitat Popular, presentadas sobre la base de las enmiendas cuya admisión 
a trámite había sido objeto de petición de reconsideración, fueran debidamente ca-
lificadas por la mesa y, en consecuencia, inadmitidas por ser contrarias a lo resuel-
to por el Tribunal Constitucional en la STC 114/2017 y en el ATC 144/2017. Tal y 
como se refleja en el acta de dicha sesión, el secretario general del Parlamento y el 
letrado mayor secundaron dicha petición, al considerar que la mesa se encontraba 
ante un escrito de índole parlamentaria que debía ser calificado y, en su caso, admi-
tido o inadmitido, en atención a lo dispuesto en la STC 114/2017 y el ATC 144/2017.

El presidente del Parlamento resolvió, en la sesión indicada de la mesa, que no 
era procedente someter las enmiendas transaccionales a la calificación y admisión a 
trámite de la mesa, al no estar previsto dicho trámite en el reglamento. El vicepresi-
dente segundo manifestó la indefensión que supone para los grupos parlamentarios 
no proponentes tal proceder, por la ausencia de acuerdo formal motivado de la mesa 
al respecto.

f) En el momento inicial de la sesión del pleno del Parlamento de Cataluña de 1 de  
marzo de 2018 y antes de la sustanciación del primer punto del orden del día, el 
portavoz del grupo parlamentario ahora recurrente comunicó al presidente del Par-
lamento que su grupo había registrado, antes del inicio del pleno e inmediatamente 
después de la finalización de la sesión de la mesa que se celebró ese mismo día, una 
petición de reconsideración del acuerdo de admisión de facto de las enmiendas tran-
saccionales indicadas, solicitando que se tramitase tal petición con carácter previo a 
la posible sustanciación de las iniciativas afectadas.

El presidente del Parlamento rechazó de plano la tramitación de la petición de 
reconsideración de la admisión de facto por la mesa de las enmiendas transacciona-
les, al entender que: (1) ya se había iniciado el pleno en el que se iba a sustanciar la 
propuesta de resolución a la que se incorporaron las enmiendas transaccionales y (2) 
el tratamiento de las enmiendas transaccionales a efectos de su calificación y, en su 
caso, admisión por la mesa no era la práctica habitual en el Parlamento de Cataluña.

g) Días después, en la sesión de la mesa del 13 de marzo de 2018, este órgano de-
cidió inadmitir, por extemporánea y por carecer de objeto, la petición de reconside-
ración realizada respecto del acuerdo de la mesa de 1 de marzo de 2018, de admitir 
de facto las enmiendas transaccionales anteriormente indicadas.

3. La demanda se interpone al amparo del art. 42 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional (LOTC) por los diputados del grupo parlamentario Ciutadans, 
contra los acuerdos citados en el encabezamiento de esta sentencia, aduciendo la 
vulneración del derecho al libre ejercicio de las facultades parlamentarias que el art. 
23.2 CE otorga a los recurrentes, en conexión con el art. 23.1 CE, y solicitando la 
nulidad de los mismos.
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Para los recurrentes, en la sesión del pleno del Parlamento de Cataluña del día 1 de  
marzo de 2018 se debatieron, votaron y aprobaron enmiendas que eran contrarias a 
lo dispuesto en la STC 114/2017 y en el ATC 144/2017, habiendo sido admitidas a 
trámite por la mesa que, sin embargo, estaba obligada a su paralización en atención 
a lo dispuesto en el citado auto, en el que el Tribunal hace advertencia a los miem-
bros de los órganos de gobierno de la cámara «de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la nulidad acordada, apercibiéndo-
les de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incu-
rrir. En particular, de abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación que permita otorgar valor jurí-
dico alguno a la declaración de independencia». Este proceder de la mesa supuso, a 
juicio de los recurrentes, la vulneración de las facultades parlamentarias protegidas 
por el art. 23.2 CE, toda vez que se vieron obligados a optar entre, o bien participar 
en un debate y votación inconstitucionales, o bien no poder ejercer su papel de legí-
timos representantes de los ciudadanos.

Los demandantes se refieren a la obligación de sometimiento a la Constitución 
de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE), recuerdan las funciones que el regla-
mento del Parlamento otorga a la mesa (art. 37 RPC), así como el contenido, fina-
lidad y tramitación de las propuestas de resolución para impulsar la acción política 
y de gobierno (art. 167 RPC). Tras referirse a las enmiendas objeto de recurso (que 
son las reproducidas en el apartado segundo de los antecedentes de esta sentencia), 
afirman que nunca debieron ser admitidas a trámite, como pusieron de manifiesto  
el vicepresidente segundo y los secretarios segundo y tercero de la mesa, así como el  
secretario general y el letrado mayor del Parlamento, quienes advirtieron de que 
las enmiendas incumplían lo dispuesto en las citadas resoluciones constitucionales.

En la demanda se afirma que el incumplimiento del reglamento del Parlamento 
afecta a las facultades que integran el ius in officium de los diputados recurrentes y, 
correlativamente, a los derechos de los ciudadanos a quienes representan, toda vez 
que «las ilegalidades de los órganos rectores del Parlamento conducen a la ineficacia 
de la función de control y, por consiguiente, a la de la representación, lesionando, 
gravemente, el derecho de los ciudadanos».

En este sentido se aduce que, en términos generales, la ilegalidad no es una for-
ma de participación ciudadana en los asuntos públicos; al contrario, la ilegalidad la 
hace inefectiva. No hay participación mediante representantes, en los términos del 
art. 23 CE, si estos asumen el ejercicio de las funciones de representación de manera 
contraria a la Constitución y a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Insisten 
en que la representación es un mecanismo de ejercicio efectivo de la participación 
de los ciudadanos en los asuntos públicos, siempre y cuando se desenvuelva dentro 
del marco de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, en la demanda se sintetiza la jurisprudencia constitucional en rela-
ción con el art. 23 CE en sus dos apartados, así como la dictada en relación con la 
función de la mesa de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamen-
tarias, la mesa ha de verificar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de la 
iniciativa, de modo que, si bien no existe un «derecho fundamental a la constitucio-
nalidad», sí existe la obligación de cumplir las resoluciones del Tribunal Constitu-
cional.

A las alegaciones anteriores se añade la queja relativa a la insuficiente motiva-
ción de las respuestas a las solicitudes de reconsideración elevadas por los deman-
dantes, al entender que el presidente del Parlamento adoptó unas decisiones (1) sin 
tener competencias para ello y (2) provocando una vulneración a los derechos de 
los diputados aquí recurrentes que se vieron sustraídos de la posibilidad de defensa 
al impedírseles cualquier posibilidad de reconsideración. Ni las decisiones fueron 
adoptadas por el órgano competente (la mesa), ni se respetaron los trámites de au-
diencia propios de la junta de portavoces, tal y como prevé el art. 38 RPC, ni se ha 
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dispuesto de más soporte y motivación que las meras palabras expresadas por el pre-
sidente del Parlamento de Cataluña durante una sesión plenaria.

Para cumplir con la carga de justificar la especial trascendencia constitucional 
del recurso, se afirma que estamos ante un recurso que trasciende del caso concreto 
porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales, dadas «las ilegalida-
des objetivas de las actuaciones y decisiones aquí impugnadas que comprometen la 
legalidad de la actuación institucional, el Parlamento, y, por consiguiente, condena 
la ineficacia de la representación ostentada por los diputados aquí recurrentes». Ade-
más, se refieren a la ausencia de una vía jurisdiccional previa al amparo constitucio-
nal en la que postular la reparación de los derechos vulnerados.

Por todo ello, se solicita la declaración de nulidad de los acuerdos impugnados, 
que se reconozca el derecho de los recurrentes a ejercer su cargo público sin per-
turbaciones ilegitimas (art. 23.2 CE) y que se les restablezca en la integridad de su 
derecho mediante la declaración de que no procedía tramitar las mencionadas en-
miendas.

4. La Sección Segunda de este Tribunal, por providencia de 25 de febrero de 
2019, acordó admitir a trámite la demanda de amparo apreciando que concurre una 
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado 
trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y 
 general repercusión social y porque pudiera tener unas consecuencias políticas ge-
nerales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. En aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, 
acordó dirigir atenta comunicación al Parlamento de Cataluña solicitando la remi-
sión del testimonio de las actuaciones en plazo de diez días, y acompañando copia 
de la demanda a dicha comunicación, a efectos de su personación en el presente 
proceso constitucional.

5. Por escrito registrado el 4 de marzo de 2019, el letrado del Parlamento de 
 Cataluña, en la representación que ostenta, solicitó que, con suspensión del plazo 
conferido por la providencia de 25 de febrero de 2019, se le dé traslado de dicha pro-
videncia, así como del escrito de interposición del recurso y de la documentación 
que lo acompaña.

6. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de 6 
de marzo de 2019, se acordó conceder al Parlamento de Cataluña nuevo plazo de diez 
días a fin de dar cumplimiento a lo acordado en la providencia de 25 de febrero de 
2019.

7. El 26 de marzo de 2019, el letrado del Parlamento de Cataluña presentó escrito 
solicitando que se le tenga por personado en representación de dicha cámara y por 
remitido el testimonio de las actuaciones requerido, lo que tuvo lugar por diligencia 
de ordenación de 10 de abril de 2019, que acuerda asimismo dar vista de las actua-
ciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días 
para presentar las alegaciones que estimen pertinentes, de conformidad con el art. 
52 LOTC.

8. La representación procesal de los diputados recurrentes presentó alegaciones 
mediante escrito registrado el 9 de mayo de 2019, en el que, abundando en los argu-
mentos expuestos en la demanda de amparo, reitera el petitum de la misma.

9. El letrado del Parlamento de Cataluña, mediante escrito registrado el 20 de 
mayo de 2019, formuló alegaciones en representación y defensa de la cámara, soli-
citando la inadmisión o, en su caso, la desestimación del recurso de amparo, al en-
tender que los acuerdos impugnados no vulneran el art. 23 CE y fueron adoptados 
en observancia de los requisitos y procedimientos reglamentarios.

Para la representación procesal del Parlamento no estamos ante un recurso de 
amparo mediante el que se solicita el reconocimiento o la reparación de una facultad 
parlamentaria de los diputados recurrentes, sino que lo que se pretende es «un con-
traamparo», esto es, discutir la admisión a trámite de una iniciativa parlamentaria 
presentada por otro grupo parlamentario, aduciendo que a través de este instrumen-
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to procesal «no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restable-
cer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recur-
so» (art. 41.3 LOTC), por lo que no estamos ante un instrumento dirigido a restaurar 
la legalidad o a corregir una errónea interpretación de la misma, sino a proteger a 
los recurrentes frente a violaciones de los derechos y libertades a los que se refiere 
el art. 53.2 CE. En este sentido, se reproduce el art. 55 LOTC en el que se recogen 
los posibles pronunciamientos de una sentencia estimatoria de un recurso de am-
paro, concluyendo que en el caso que nos ocupa no se produce ninguna lesión de  
derechos de los recurrentes que el Tribunal tenga que reparar.

Asimismo se recuerda que el Tribunal Constitucional ha declarado que el re-
curso de amparo «no es una casación en interés de ley» (STC 114/1995, FJ 2), sino, 
solo y exclusivamente, una vía procesal para pretensiones dirigidas a establecer o 
preservar vulneraciones de derechos fundamentales, por lo que se exige «de una 
parte, que quien acuda a esta sede sea el afectado por la decisión del poder público 
o, excepcionalmente, quien pueda tener un interés legítimo en la defensa del dere-
cho de esa tercera persona; y, en segundo lugar, que se acredite la existencia de una 
conexión entre la acción del poder público y su efectiva incidencia en el ámbito del 
derecho fundamental de ese tercero» (STC 78/1997, FJ 4), señalando que en la STC 
107/2016, se declaró que la admisión a trámite de una propuesta por parte de la mesa 
de una asamblea legislativa no vulnera el derecho fundamental de quien pretendía 
que no se admitiera a trámite, sin perjuicio de que este «principio solo consiente una 
muy limitada salvedad, pues en supuestos excepcionales las Mesas pueden inadmi-
tir a trámite, sin daño para el derecho fundamental citado, las propuestas o propo-
siciones cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean ‘palmarias 
y evidentes’(SSTC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2, y STC 10/2016, de 1 de febrero, 
FJ 4)».

Insiste la representación procesal del Parlamento de Cataluña en que los actos 
de tramitación que se recurren no afectan a ninguna facultad parlamentaria de los 
recurrentes garantizada por el art. 23 CE, pues el reglamento del Parlamento de Ca-
taluña no reconoce la existencia de un «derecho a la no admisión» y los recurrentes 
conservan intacto su derecho a participar en el debate de la propuesta de resolución, 
a enmendarla, si lo creen oportuno, como han hecho otros grupos parlamentarios, 
y a votarla en el sentido que libremente decidan. Excluir del debate parlamentario 
posibles contenidos sí que podría dar lugar en mayor medida a la reducción del dere-
cho de participación y podría perjudicar al pluralismo que se expresa en los órganos 
parlamentarios de manera destacada, debiendo tener presente el principio de inter-
pretación más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, que ha sido afir-
mado por el Tribunal Constitucional en relación con el art. 23 CE (SSTC 177/2002, 
FJ 3, y 40/2003, FJ 3).

Por último, el letrado del Parlamento de la Cataluña lleva a cabo una síntesis de la  
doctrina constitucional dictada en relación con el papel técnico de las mesas de los 
parlamentos, concluyendo que el órgano rector, en su labor de calificación y admi-
sión a trámite de las iniciativas parlamentarias, se ha de limitar a la verificación del 
cumplimiento de los requisitos formales exigidos por los reglamentos parlamenta-
rios, excluyendo todo juicio material, salvo que expresamente esté previsto en el 
reglamento parlamentario, evitando así que el acto de calificación y admisión a trá-
mite pueda comportar un juicio de oportunidad sobre el contenido de la propuesta. 
En este sentido trae a colación la argumentación contenida en el ATC 135/2004, que 
entiende aplicable al caso que nos ocupa, pues lo que se pretende con la admisión 
a trámite de las enmiendas es el debate y la discusión parlamentaria, permitiendo a 
los ciudadanos el conocimiento de la posición de los distintos grupos parlamentarios 
sobre las cuestiones objeto de la propuesta de resolución, estableciendo así el marco 
de actuación parlamentaria para la XI legislatura, pues la naturaleza de las propo-
siciones de ley propicia un debate político especialmente amplio de impulso de la 
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acción política y de gobierno, lo que obliga a limitar las facultades de la mesa, que 
no puede convertirse en un freno a las iniciativas parlamentarias.

Toda esta argumentación se hace extensiva a la decisión del presidente del Par-
lamento de Cataluña, expresada durante la sesión de la mesa del día 1 de marzo de 
2018 y posteriormente en el pleno de la cámara celebrado ese mismo día, por la que 
acordó no someter las enmiendas transaccionales a las que ya se ha hecho referen-
cia a calificación y a admisión por la mesa del Parlamento, añadiendo que los usos 
parlamentarios permiten la presentación de enmiendas transaccionales hasta el mo-
mento inmediatamente anterior a la votación de enmiendas, puesto que la idea de la 
enmienda transaccional es permitir el pacto y el acuerdo, elemento esencial de un 
órgano deliberativo y pluripartidista como es el Parlamento.

10. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este Tribunal el  
29 de mayo de 2019, solicitando la estimación del recurso de amparo y la declara-
ción de nulidad de los acuerdos y decisiones que se recurren.

Tras exponer detalladamente los antecedentes de los que trae causa el recurso, 
así como los principales argumentos esgrimidos por los recurrentes, el ministerio 
fiscal reproduce diversos párrafos de la STC 114/2017, que declaró la inconstitucio-
nalidad y nulidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, 
denominada «del referéndum de autodeterminación», así como del ATC 144/2017, 
que estimó el incidente de ejecución de sentencia promovido por el presidente del 
Gobierno contra diversas resoluciones dictadas por el pleno del Parlamento de Cata-
luña en sesión de 27 de octubre de 2017, recordando que de dicha jurisprudencia se 
desprende el deber de los órganos del Parlamento de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa que pudiera ignorar o eludir las resoluciones del Tribunal Constitucional. 
También se refiere a la STC 259/2015, que declaró inconstitucional y nula la reso-
lución 1/XI del Parlamento de Cataluña, adoptada el 9 de noviembre de 2015, so-
bre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados 
electorales del 27 de septiembre de 2015, y a lo acordado en el ATC 123/2017, que 
resolvió el incidente de ejecución promovido por el Gobierno de la Nación contra los 
acuerdos adoptados por la mesa y por el pleno del Parlamento de Cataluña el 6 de 
septiembre de 2017, que admitieron a trámite la proposición de ley del referéndum 
de autodeterminación.

Expuesta dicha doctrina y, de acuerdo con la misma, el fiscal concluye que «las 
enmiendas núms. 1, 2, 3, 5, 9 y 10 presentadas por del subgrupo parlamentario 
CUP-Crida Constituent a la propuesta de resolución sobre ‘Restitució de les ins-
titucions catalanes’, admitidas a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña 
en su acuerdo de 28 de febrero de 2018 y ratificado por el acuerdo de 1 de marzo  
de 2018, que desestimó la reconsideración, contienen propuestas cuyo contenido 
hace expresa reiteración y reconocimiento legal de una declaración de independen-
cia de Cataluña y validez de un referéndum de autodeterminación, así como del 
concepto de soberanía, afirmación que extiende a la enmienda transaccional tercera, 
que se sustanció en el pleno por decisión del presidente del Parlamento».

A continuación el ministerio fiscal reproduce el fundamento jurídico 3 de la STC 
76/2017, con la finalidad de acotar el alcance del art. 23.2 CE; así como los funda-
mentos jurídicos 4, 5 y 6 de la STC 46/2018, en la que el Tribunal sienta doctrina en 
relación con la función de calificación de las mesas de las cámaras y la obligación 
de inadmitir iniciativas parlamentarias que constituyan un incumplimiento mani-
fiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, así como sobre su incidencia en 
el ius in officium de los parlamentarios garantizado por el art. 23.2 CE.

El fiscal afirma que las enmiendas admitidas pretenden dar validez jurídica, a 
través de una resolución del Parlamento de Cataluña, a la declaración de indepen-
dencia de Cataluña, en directa contradicción con lo ordenado en la STC 114/2017 
y en el ATC 144/2017. Por ello concluye que los miembros de la mesa que votaron 
a favor de la admisión de las enmiendas, así como el presidente del Parlamento de 
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Cataluña, que permitió el debate y votación de las enmiendas transaccionales, han 
incumplido su deber objetivo de acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional 
(art. 87.1 LOTC) y de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir los 
pronunciamientos contenidos en las referidas resoluciones constitucionales, como 
recoge la STC 114/2017, FJ 7, estando, además, advertidos por el secretario general 
y por el letrado mayor del Parlamento de Cataluña.

Para el ministerio fiscal, estos actos de la mesa y del presidente del Parlamen-
to, al desconocer los mandatos del Tribunal Constitucional, vulneran las facultades 
parlamentarias protegidas por el art. 23.2 CE y los derechos de los ciudadanos a los 
que se refiere el art. 23.1 CE. Razones que también le llevan a afirmar la insuficiente 
motivación de los acuerdos y decisiones recurridas, toda vez que resultaba palmaria 
su contradicción con las resoluciones constitucionales citadas y porque la mesa y el 
presidente del Parlamento de Cataluña contaban con el asesoramiento del secreta-
rio general y del letrado mayor de la cámara, que advirtieron de la infracción de los 
pronunciamientos de la STC 114/2017 y del ATC 144/2017.

11. Por providencia de 7 de noviembre de 2019 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 11 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de amparo se interpone contra los acuerdos de la mesa 

del Parlamento de Cataluña que se detallan en el encabezamiento de esta sentencia, 
mediante los que se admitieron a trámite una serie de enmiendas presentadas por 
el subgrupo parlamentario CUP-Crida Constituent a la propuesta de resolución pre-
sentada por el grupo parlamentario Junts per Catalunya con el título «Restitució de 
les institucions catalanes»; también contra la decisión del presidente de la Cámara 
de no someter a la calificación y admisión a trámite de la mesa las enmiendas tran-
saccionales suscritas por el grupo parlamentario Junts per Catalunya y el subgrupo 
parlamentario CUP-Crida Constituent, así como contra los acuerdos que desestima-
ron e inadmitieron las solicitudes de reconsideración formuladas por los diputados 
recurrentes. El contenido de esas enmiendas en su única versión oficial, en catalán, 
ha quedado reseñado en el antecedente 2 de esta sentencia.

Los recurrentes, diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de 
Cataluña, aducen, en los términos que se han expuesto con más detalle en los ante-
cedentes, que los acuerdos y decisiones impugnados vulneran el ius in officium pro-
pio del cargo de parlamentario protegido por el art. 23.2 CE y el correlativo derecho 
de los ciudadanos a participar en las funciones públicas a través de sus representan-
tes (art. 23.1 CE). Esa vulneración se habría producido como consecuencia de que  
la mesa del Parlamento de Cataluña y su presidente, infringiendo su deber de acatar la  
Constitución (art. 9.1 CE) y de cumplir lo ordenado por el Tribunal Constitucional 
(art. 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), admitieron a trá-
mite una serie de enmiendas cuyo contenido resulta claramente contrario a lo dis-
puesto en la STC 114/2017, de 17 de octubre, que declaró la inconstitucionalidad y 
nulidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denomi-
nada «del referéndum de autodeterminación», así como en el ATC 144/2017, de 8 de 
noviembre, que estimó el incidente de ejecución de la citada sentencia,  promovido 
por el presidente del Gobierno contra diversas resoluciones dictadas por el pleno del 
Parlamento de Cataluña.

A lo anterior añaden los recurrentes que las respuestas a sus solicitudes de recon-
sideración incurren en motivación insuficiente, lo que redundaría en la lesión de su 
derecho de participación política (art. 23.2 CE).

El Parlamento de Cataluña, a través de su representación procesal, solicita la in-
admisión o, en su caso, la desestimación del recurso, en los términos expuestos con 
más detenimiento en los antecedentes. Entiende que los actos de tramitación que se 
impugnan no afectan a ninguna facultad parlamentaria de los recurrentes garantiza-
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da por el art. 23 CE, pues estos no han sufrido ningún daño en un derecho subjetivo 
propio, ni privación de ninguna facultad parlamentaria como consecuencia de la ad-
misión a trámite de diversas enmiendas presentadas por otro grupo parlamentario. 
El Reglamento del Parlamento de Cataluña no reconoce la existencia de un «dere-
cho a la no admisión» de iniciativas parlamentarias, sino que, al contrario, la admi-
sión a trámite permite el debate en el pleno de la propuesta y sus enmiendas. En este 
sentido se aduce que lo que se está en realidad planteando por los recurrentes es un 
«contraamparo», desnaturalizando el objeto del recurso de amparo parlamentario.

El ministerio fiscal interesa la estimación del recurso de amparo. Sostiene que 
los actos impugnados contradicen el deber de los órganos del Parlamento de impe-
dir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera ignorar o eludir lo dispuesto en la 
STC 114/2017 y el ATC 144/2017, lo que tiene una incidencia directa en el ius in 
officium de los miembros de la cámara. En efecto, de acuerdo con lo previsto en la 
STC 46/2018, FJ 5, si los parlamentarios participan en la tramitación de una inicia-
tiva que contraviene de modo manifiesto un pronunciamiento del Tribunal Cons-
titucional, infringen también el deber de acatar la Constitución (art. 9.1 CE) y de 
cumplir lo que este Tribunal resuelva (art. 87.1 LOTC). Por el contrario, si cumplen 
su deber constitucional de respetar la jurisprudencia constitucional y no participan 
en ese procedimiento parlamentario están desatendiendo las funciones representati-
vas inherentes a su cargo. Disyuntiva que no puede entenderse conforme con el art. 
23.2 CE, que garantiza a los cargos públicos el legítimo ejercicio de sus funciones.

2. Conforme a lo expuesto, la cuestión que se nos suscita consiste en determinar 
si los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña y de su presidente que son 
objeto del presente recurso de amparo han vulnerado el ejercicio de facultades que 
pertenecen al núcleo de la función representativa parlamentaria de los diputados 
demandantes (art. 23.2 CE). Su vulneración se habría producido porque, según los 
recurrentes, la mesa de la Cámara debería haber inadmitido las enmiendas que han 
quedado reproducidas en el antecedente 2 de esta sentencia, presentadas por el sub-
grupo parlamentario CUP-Crida Constituent a la propuesta de resolución presentada 
por el grupo parlamentario Junts per Catalunya con el título «Restitució de les ins-
titucions catalanes», que suponen un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por 
este Tribunal en la STC 114/2017 y el ATC 144/2017.

Para dar respuesta a esta cuestión resulta necesario traer a colación nuestra doc-
trina sobre el alcance de las facultades de las mesas de las cámaras en el ejercicio 
de sus funciones de calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias.

a) Este Tribunal ha afirmado que las facultades de las mesas de las asambleas 
en orden a la calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias lo son 
sobre todo a efectos de controlar la regularidad jurídica y la viabilidad formal o pro-
cesal de las iniciativas presentadas, de modo que las mesas no deben, con carácter 
general, inadmitir propuestas o proposiciones a causa de la supuesta inconstitucio-
nalidad de su contenido, lo que infringiría el derecho fundamental de sus impulso-
res (art. 23.2 CE).

Dicho de otro modo, en «el contenido del derecho enunciado en el art. 23.2 
CE no se encuentra lo que habría que llamar ‘derecho fundamental a la constitucio-
nalidad’de las iniciativas parlamentarias o, incluso, de los acuerdos o normas a que 
aboquen», pues tal contenido «no solo difuminaría los contornos del derecho insti-
tuido en aquel precepto, sino que alteraría al propio tiempo la propia configuración 
del recurso de amparo e incluso, acaso, el entero sistema de nuestra jurisdicción 
constitucional» (SSTC 107/2016, FJ 3; 108/2016, FJ 3, y 109/2016, FJ 4, todas ellas 
de 7 de junio, y 46/2018, de 26 de abril, FJ 4, entre otras).

b) Esta regla general lo es sin perjuicio de que las mesas puedan inadmitir a trá-
mite, sin daño para el derecho fundamental protegido por el art. 23.2 CE, las pro-
puestas o proposiciones cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad 
sean «palmarias y evidentes» (SSTC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2; 10/2016, de 1 de 
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febrero, FJ 4; 47/2018, de 26 de abril, FJ 5; 96/2019, 15 de julio, FJ 6, y 115/2019, de  
16 de octubre, FJ 6). Ahora bien, como acaba de indicarse, este supuesto, que se re-
fiere únicamente a la facultad de la mesa de rechazar iniciativas parlamentarias, es 
excepcional, de modo que solo en aquellos casos en los que la contradicción con la 
Constitución sea clara e incontrovertible podrá inadmitirse la iniciativa parlamen-
taria por este motivo sin vulnerar por ello el derecho al ius in officium de los parla-
mentarios que la promueven.

Tratándose por tanto de una facultad de la mesa de la Cámara, debe tenerse en 
cuenta que en aquellos supuestos en los que la mesa admita a trámite una iniciativa 
que pudiera reputarse contraria a la Constitución, «esta decisión no podrá, en prin-
cipio, considerarse lesiva del derecho al ius in officium de los parlamentarios aunque 
incurra en evidentes infracciones constitucionales (SSTC 107/2016, FJ 3; 108/2016, 
FJ 3, y 109/2016, FJ 4)». Por manifiestas que sean «las vulneraciones de la Consti-
tución que pueda contener, su admisión a trámite ni impide a los parlamentarios el 
ejercicio de su cargo público ni conlleva una restricción del mismo, ya que, como 
regla general, la inconstitucionalidad de la iniciativa admitida a trámite no incide en 
el ejercicio de sus funciones representativas» (SSTC 46/2018, FJ 4, y 96/2019, FJ 6).

c) Cuestión distinta es que la decisión de la mesa de admitir a trámite una ini-
ciativa parlamentaria constituya un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional.

Todos los poderes públicos, incluidos los órganos de las cámaras legislativas, es-
tán obligados «al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva» (art. 
87.1 LOTC), al ser esta «la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución 
de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE)» (SSTC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 
10; 46/2018, FJ 5; 47/2018, FJ 6, y 96/2019, FJ 6; también AATC 123/2017, de 19 de 
septiembre, FJ 8, y 6/2018, de 30 de enero, entre otras resoluciones). El debido res-
peto a las resoluciones del Tribunal Constitucional y, en definitiva, a la Constitución, 
que incumbe a todos los ciudadanos y cualificadamente a los poderes públicos, veda 
a la mesa que admita a trámite una iniciativa parlamentaria que de forma manifies-
ta incumpla el deber de acatar lo decidido por el Tribunal Constitucional (SSTC 
46/2018, FJ 5; 47/2018, FJ 6; 96/2019, FJ 6, y 115/2019, FJ 6).

El incumplimiento del obligado respeto a lo resuelto por este Tribunal por parte 
de la mesa de la cámara tiene una incidencia directa en el ius in officium de los par-
lamentarios, pues si estos participan en la tramitación de una iniciativa que contra-
viene de modo manifiesto un pronunciamiento de este Tribunal, infringen también 
el deber de acatar la Constitución (art. 9.1 CE) y de cumplir lo que este Tribunal 
resuelva (art. 87.1 LOTC). Por el contrario, si cumplen su deber constitucional de 
respetar lo decidido por este Tribunal y no participan en ese procedimiento parla-
mentario están desatendiendo las funciones representativas inherentes a su cargo. 
Disyuntiva que en el caso que nos ocupa pone de relieve el ministerio fiscal y que, 
como hemos dicho en la STC 46/2018, FJ 5, «supone condicionar el ejercicio de 
este derecho fundamental a que los parlamentarios violen el referido deber constitu-
cional y esta condición no puede entenderse conforme con el artículo 23.2 CE, que 
garantiza a los cargos públicos el legítimo ejercicio de sus funciones». La partici-
pación en ese procedimiento parlamentario, aunque sea para votar en contra de la 
propuesta contraria a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, supondría otorgar 
a la actuación de la cámara una apariencia de legitimidad democrática que no cabe 
atribuirle sin menoscabar su propia función constitucional.

Por ello, la salvaguarda de los bienes constitucionales protegidos conlleva que 
la tramitación de iniciativas que incumplan manifiestamente las decisiones del 
 Tribunal Constitucional vulnera no solo el art. 87.1 LOTC y el art. 9.1 CE, sino 
también el art. 23 CE. En relación con esa concreta iniciativa los parlamentarios 
no podrían ejercer legítimamente las funciones representativas propias de su cargo 
(STC 46/2018, FJ 5).
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Por último, para que pueda considerarse que existe un incumplimiento de lo de-
cidido por el Tribunal Constitucional «es preciso que la mesa tramite la iniciativa a 
sabiendas de que existe una resolución de este Tribunal que le impide darle curso. 
Así sucede, entre otros supuestos, en los casos en los que la resolución contenga una 
expresa decisión de la que se derive esa consecuencia (por ejemplo, traiga causa de 
un acto o una norma cuya eficacia se encuentre suspendida al amparo del art. 161.2 
CE o infrinja una medida cautelar o cualquier otro pronunciamiento que este Tribu-
nal haya podido adoptar en el ejercicio de su jurisdicción)» (STC 46/2018, FJ 6), o 
cuando esa iniciativa parlamentaria sea aplicación de un acto o norma anterior que 
haya sido declarado inconstitucional.

3. De acuerdo con lo señalado, debemos analizar si en el presente caso concu-
rren las circunstancias necesarias para apreciar que la mesa del Parlamento de Ca-
taluña y su presidente han incumplido el deber constitucional de acatar lo resuelto 
por este Tribunal (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC) y, en consecuencia, han vulnerado 
el ius in officium de los diputados recurrentes (art. 23.2 CE), así como, indirecta-
mente, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de 
sus representantes (art. 23.1 CE). La vulneración se habría producido al admitir la 
mesa a trámite las enmiendas núms. 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 presentadas por el subgrupo 
parlamentario CUP-Crida Constituent a la propuesta de resolución presentada por 
el grupo parlamentario Junts per Catalunya que tiene por título «Restitució de les 
institucions catalanes», así como al admitir el presidente la enmienda transaccional 
tercera suscrita por el grupo parlamentario Junts per Catalunya y el subgrupo parla-
mentario CUP-Crida Constituent.

La versión oficial de las enmiendas, en catalán, ha quedado reproducida en el 
antecedente 2 de esta sentencia. La enmienda primera, en su versión en castellano, 
dispone que «se reafirma y reitera en la declaración de independencia y en la procla-
mación de Cataluña como un estado independiente en forma de república, que fueron 
votadas y aprobadas el 27 de octubre de 2017». En la enmienda segunda se insiste en 
la voluntad del pueblo de Cataluña expresada «en el referéndum democrático de auto-
determinación de 1 de octubre de 2017». Se repite en la tercera, que se refiere al «re-
feréndum democrático de autodeterminación de 1 de octubre que motivó la posterior 
proclamación de la república en este Parlamento el día 27 de octubre». La enmienda 
quinta sostiene la soberanía de las instituciones catalanas e imputa una violación de 
derechos fundamentales al Senado y al Gobierno, como consecuencia de la aplica-
ción del art. 155 CE. La enmienda novena reitera la legitimidad del referéndum de 
autodeterminación del 1 de octubre de 2017. Finalmente, la enmienda décima mani-
fiesta que la voluntad popular se tradujo en la proclamación de la república el día 27 
de octubre de 2017 por el Parlamento de Cataluña.

Por su parte la enmienda transaccional tercera también reitera la legitimidad del 
referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, exige que cesen las in-
jerencias del Gobierno de España y del Tribunal Constitucional e insiste en la sobe-
ranía del pueblo de Cataluña.

Pues bien, resulta evidente que el contenido de dichas enmiendas contraviene 
frontalmente los pronunciamientos contenidos tanto en la STC 114/2017 como en el 
ATC 144/2017, dictado en ejecución de ella.

En efecto, la STC 114/2017 declaró inconstitucional y nula la Ley del Parla-
mento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del referéndum de 
autodeterminación». Afirmó que no solo es inconstitucional por incurrir «en vicio 
de incompetencia, al haber desconocido las competencias exclusivas del Estado en 
orden a las consultas populares por vía de referéndum» (FJ 3), sino que es inconsti-
tucional en su conjunto con toda evidencia y con gravedad máxima «al contrariar, 
de modo explícito, principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: la 
soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación 
constituida en Estado social y democrático de derecho, y la propia supremacía de la 
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Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por tanto, 
el Parlamento de Cataluña (arts. 1.2, 2, 1.1 y 9.1 CE)» (FJ 5).

Asimismo, este Tribunal ha declarado en la misma sentencia que «el ‘referén-
dum de autodeterminación vinculante’ que la Ley 19/2017 regula y convoca (arts. 
1 y 4 y conexos) es tan coherente con la inconstitucional premisa de la ‘soberanía’ 
del pueblo de Cataluña de la que parte, como inconciliable con la unidad de la Na-
ción española en la que se fundamenta la Constitución (art. 2 CE). De celebrarse tal 
consulta en los términos pretendidos, se hubiera agraviado jurídicamente dicha uni-
dad. Aun en el supuesto de que la votación no hubiera implicado la ‘independencia 
de Cataluña’ (art. 4.4) aquella unidad de la Nación, y la del Estado en que la misma 
se constituye (art. 1.1 CE), habría quedado cancelada ya de manera irremisible. La 
 Nación en cuya unidad la Constitución se sustenta es la de todos los españoles, como 
ciudadanos libres e iguales en derechos. Son los únicos que, en hipótesis, podrían 
ser llamados a decidir sobre la permanencia y el destino del Estado común (art. 168 
CE), sin que el poder constituyente del que son titulares únicos siguiera mereciendo 
ese nombre en el supuesto de que tal decisión se atribuyera a solo una fracción del 
pueblo español, como pretende la Ley 19/2017» (STC 114/2017, FJ 5).

Por su parte, el ATC 144/2017, que estimó el incidente de ejecución de la citada 
sentencia interpuesto por el presidente del Gobierno de la Nación, declaró la nuli-
dad de los actos impugnados (resoluciones aprobadas por el pleno del Parlamento de 
Cataluña el 27 de octubre de 2017 denominadas «Declaración de los representantes 
de Cataluña» y «Proceso constituyente»). Recordó también a los órganos del Parla-
mento de Cataluña que este «Tribunal viene advirtiendo de forma expresa y reitera-
da a los poderes públicos implicados y a sus titulares, especialmente a la mesa del 
Parlamento de Cataluña, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o parali-
zar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional 
o incumplir las resoluciones de este Tribunal. Tal admonición no supone en modo 
alguno una restricción ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete el 
ejercicio del derecho de participación de los representantes políticos garantizado por 
el artículo 23 CE; es la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de 
todos los poderes públicos (art. 9.1 CE). De ahí deriva el cualificado deber de acata-
miento a la Constitución que recae sobre los titulares de cargos públicos, incluidos 
los electos» (ATC 144/2017, FJ 6).

Es patente que las enmiendas admitidas a trámite por la mesa del Parlamento de 
Cataluña entran en frontal contradicción con lo resuelto por el Tribunal Constitucio-
nal en la STC 114/2017, pues de su contenido se desprende la insistencia en afirmar 
la soberanía de Cataluña, constituida en un Estado independiente en forma de repú-
blica, que pretende su legitimación en los resultados del ilegal referéndum de auto-
determinación convocado con apoyo en la Ley 19/2017, anulada por dicha sentencia. 
Contravienen asimismo esas enmiendas la admonición expresa que este Tribunal 
dirigió a los órganos del Parlamento de Cataluña en el ATC 144/2017, FJ 6 y fallo.

Es manifiesto asimismo que la mesa de la cámara y su presidente conocían que 
la admisión a trámite de las referidas iniciativas implicaba no respetar lo ordenado 
por este Tribunal en la STC 114/2017 y en el ATC 144/2017. Tal incumplimiento se 
deriva de modo palmario del tenor literal de las enmiendas, y fue así advertido tanto 
por el secretario general y el letrado mayor como por los diputados recurrentes en 
amparo, en su solicitud de reconsideración.

Por otra parte, en lo que atañe en particular a la enmienda transaccional, resulta 
irrelevante a los efectos que nos ocupan que pudiera existir en el Parlamento de Ca-
taluña, como alega su letrado, un uso parlamentario según el cual se permite la pre-
sentación de enmiendas transaccionales hasta el momento inmediatamente anterior 
a la votación de enmiendas. Lo determinante es que el presidente de la cámara tenía 
el deber de paralizar el debate y votación en el pleno de cualquier enmienda tran-
saccional que fuera en contra de lo resuelto en la STC 114/2017 y el ATC 144/2017.
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Por lo expuesto, se ha de concluir que la mesa del Parlamento de Cataluña y su 
presidente han faltado a su deber constitucional de acatar lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC) y, en conexión con ello, de no realizar 
actuaciones que supongan la reiteración incondicionada de resoluciones o normas 
previamente declaradas inconstitucionales y nulas por este Tribunal.

El incumplimiento manifiesto por parte de la mesa del Parlamento de Cataluña 
y de su presidente de lo ordenado por este Tribunal en la STC 114/2017 y el ATC 
144/2017, determina a la lesión del ius in officium de los parlamentarios recurrentes 
en amparo (art. 23.2 CE). La admisión de las enmiendas reseñadas en el anteceden-
te 1 de esta sentencia «impide que, en relación con ese procedimiento parlamenta-
rio, puedan ejercer legítimamente los recurrentes su función representativa, pues, 
en tales circunstancias, el ejercicio de su cargo conllevaría no acatar lo resuelto por 
el Tribunal Constitucional e incurrir, por tanto, en un grave ilícito constitucional» 
(SSTC 46/2018, FJ 7, y 115/2019, FJ 7). Esa vulneración determina también indi-
rectamente la del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a 
través de sus representantes (art. 23.1 CE).

Todo ello conduce a otorgar el amparo solicitado, declarando la nulidad de los 
acuerdos impugnados, que han vulnerado el derecho de los recurrentes garantizado 
por el art. 23.2 CE.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de 
amparo interpuesto por los diputados recurrentes del grupo parlamentario Ciuta-
dans del Parlamento de Cataluña y, en su virtud:

1º Declarar que se ha vulnerado su derecho a ejercer las funciones representati-
vas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho 
de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes 
(art. 23.1 CE).

2º Restablecer a los recurrentes en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del 
acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 28 de febrero de 2018 que admi-
tió a trámite las enmiendas números 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 presentadas por el subgrupo 
parlamentario CUP-Crida Constituent a la propuesta de resolución presentada por el 
grupo parlamentario Junts per Catalunya que tiene por título «Restitució de les insti-
tucions catalanes», así como del acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 1 de  
marzo de 2018, que desestimó la petición de reconsideración del citado acuerdo.

Asimismo se declara la nulidad de la decisión del presidente del Parlamento de 
Cataluña, expresada durante la sesión del pleno de 1 de marzo de 2018, de tramitar 
la enmienda transaccional tercera suscrita por el grupo parlamentario Junts per Ca-
talunya y el subgrupo parlamentario CUP-Crida Constituent.

Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a once de noviembre de dos mil diecinueve.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista del 
Parlament de Catalunya
501-00004/12

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2019

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 d’octubre de 2019, va designar 

Jaume Guillamet Lloveras membre del tribunal qualificador del concurs oposició 
lliure per a proveir tres places de periodista del Parlament de Catalunya (BOPC 450, 
del 25 d’octubre de 2019), com a vocal titular a proposta de la Universitat Pompeu 
Fabra. Atesa la renúncia de Jaume Guillamet Lloveras a formar part del tribunal 
per manca de disponibilitat, la Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 10 de  
desembre de 2019, ha acordat modificar la composició del tribunal en els termes 
següents:

Vocal titular
Baixa: Jaume Guillamet Lloveras, catedràtic de la Facultat de Comunicació de la 

Universitat Pompeu Fabra, a proposta de la Universitat Pompeu Fabra.
Alta: Cristina Perales Garcia, professora de la Facultat de Comunicació de la 

Universitat Pompeu Fabra, a proposta de la Universitat Pompeu Fabra.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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