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MANIFEST  
Cambra de Comerç de Tortosa 

plataforma Casablanca  
  

 
 

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa,  davant de la noticia apareguda 
en alguns mitjans de comunicació en el dia d’avui, anunciant un possible tancament de la  
plataforma Casablanca, si per part del Consell de Ministres de forma rapida e imminent no és 
pren l’acord d’atorgar una prorrogar abans del dia 27 dels corrents. Es per aquest motiu que 
volem manifestar el següent; 
 

 

1. Considerem  molt perjudicial  pel nostre  territori que  una empresa hagi d'abandonar o paralitzar  la 

seva activitat  per  unes dilacions o  davant   de l’absència d’una resolució administrativa, fins l’extrem 

de dificultar  o impedir la seva activitat empresarial. 

 

2. Segons les informacions aparegudes,  la pròrroga no es concedeix per silenci administratiu  en sentit 

positiu,  essent necessari  prendre urgentment  l’acord de prorrogar  l’activitat a una empresa que  

compleix escrupolosament  en tots els requisits  necessaris per dur a terme una  activitat  extractora 

plenament ajustada a la normativa vigent en aquesta matèria. 

 

3. És incomprensible que per l’absència o retard en dictar una resolució administrativa   és paralitzi   

l’activitat d’una explotació petrolera,  generant un greu perjudici econòmic  i deixant  les inversions  

productives totalment inoperants. 

 

 

La dilació o absència d’una prorrogarà de l’activitat en la planta Casablanca, impedirà la efectiva explotació 
d’uns pous que gaudeixen d’una concessió d’explotació plenament vigent, ja que sense la necessària 
presencia de la plataforma es inviable la extracció del petroli. 
 
 
 
 

  notadepremsa 
             18 de desembre de 2018    
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Considerem convenient acordar la prorroga en la màxima urgència, per tal d’evitar un perjudici, fruit d’una 
indesitjable inseguretat jurídica, que comportaria la efectiva nul·litat de les concessions existents. 
 
Destaquem que la pèrdua de la plataforma repercutirà negativament en l'activitat de molts sectors, 
especialment en  sectors  tecnològicament avançats assentats al nostre territori. 
 
Esperant que les notícies publicades siguin infundades, i davant dels irreparables efectes negatius que 
suposaria pel nostre territori una hipotètica denegació de la prorroga, volem manifestar la nostra preocupació    
per aquestes informacions, i demanen a les autoritats competents en aquesta matèria, que prenguin totes les 
resolucions adients i oportunes per garantir la normal activitat empresarial, evitant dilacions innecessàries que  
generarien una desitjada paralització en la extracció de petroli, en greus perjudicis al nostre territori i a la seva 
activitat empresarial. 
 
 
A Tortosa, a 18 de desembre de 2018. 
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