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ASUNTO: 

BOE nº 132 – 1 de xuño de 2016 
VAQUEIRO GESTIÓN, S.L. - Ameixide – Aldán – Cangas do Morrazo 
Solicitude en demanda de concesión de ocupación de 36.448,93 metros cuadrados de terrenos de 
dominio público marítimo-terrestre con destino a la realización del proyecto: “INSTALACIÓN NAÚTICA 
EN ALDÁN, CANGAS DO MORRAZO, PONTEVEDRA” 

 
ALEGANTES: 

D. ____________________________, con D.I._____________, actúa: 
• En nome e representación da asociación A TERRA NON SE VENDE (ATNSV), inscrita no Rexistro Central 

de Asociacións co nº 2013/017321 - Sección 1. 
• En nome e representación da Asociación de Defensa Medioambiental SALVEMOS MONTEFERRO, 

inscrita no Rexistro Central de Asociacións co nº 2006/009642 - Sección 1. 
• No nome da Rede colectivos ecoloxistas, de acción social e defensa cultural A RÍA NON SE VENDE. 

 
DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

• D. ____________________ 
• E-mail: ___________ 
• Enderezo: _________________________ 
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE VIGO 
Data 23/06/2016 13:50:40 

Ministerio de Medio Ambiente (MAAMA) 
Servizo Provincial de Costas de Pontevedra 

 
Rúa San José, 6 
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DATOS DA PERSOALIDADE XURÍDICA DE A TERRA NON SE VENDE 
 

R.C.A. 2013/017321-1 

• A TERRA NON SE VENDE é unha asociación sen ánimo de lucro. 

• ATNSV foi constituida o 25 de febreiro de 2013, e dende entón ven exercendo a súa actividade de xeito 
continuo. 

• O ámbito de actividade preferente, que non exclusivo, de ATNSV é Galicia, e así se declara nos seus 
estatutos. 

• Os fins principais de ATNSV, segundo se establece non seus estatutos, son a defensa do patrimonio 
ambiental e cultural do territorio e a transformación da sociedade galega. 

 
Por transformación da sociedade galega entendemos a nosa evolución cara a un modo de vida cuxas 
pautas socioeconómicas, ambientais e culturais sexan intra e inter xeracionalmente xustas e 
sustentables, que preserve e potencie os nosos valores culturais identitarios e universais, e que 
preserve, coide e, no seu caso, rexenere a riqueza natural e ambiental do noso territorio. Este obxectivo 
é extensivo á calquera país, sociedade e territorio aos que podamos dar o noso apoio. 

 
 
 

DATOS DA PERSOALIDADE XURÍDICA DE SALVEMOS MONTEFERRO 
 

R.C.A. 2006/009642-1 

• Salvemos Monteferro é unha entidade sen ánimo de lucro. 

• Foi constituida en maio de 2006, e dende entón ven exercendo a súa actividade de xeito continuo. 

• O seu ámbito fundamental de actividade é Galicia, e así figura nos seus estatutos. 

• Os seus fins, segundo se establece nos seus estatutos, son os seguintes: 

a) A protección do contorno medioambiental e do seu uso para o recreo colectivo. 

b) A procura do desenvolvemento sostible dos recursos naturais e o seu aproveitamento. 

c) A promoción de alternativas que artellen unha armazón socio-económica baseada no respecto 
ao medio ambiente e na conservación da nosa paisaxe. 

d) O fomento da participación da mocidade nos valores de respecto á natureza e o estímulo á 
convivencia nun sistema de liberdade de  expresión e de pensamento para conquerir unha 
sociedade mellor e unha democracia máis profunda. 

e) A defensa do idioma, a etnografía e o patrimonio cultural e histórico galego. 
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1. AS RÍAS, O MEDIO AMBIENTE E O DOMINIO PÚBLICO 
 

1.1 As Rías: valores e ameazas 
 

As rías, a parte de ter unha xeomorfoloxía únIca a nivel mundial, unha rica biodiversidade, e ser altamente 
productivas como recurso natural, son unidades físico biolóxicas funcionais, onde calquera alteración nun 
punto concreto repercute en maior e menor medida no seu conxunto. Nas últimas décadas as rías están a 
ser afectadas continuamente por todo tipo de recheos (construcción de paseos, naves industriais, 
explanadas e espigóns de portos ou mesmo portos deportivos), verquidos urbanos de augas residuais sen 
depurar (orgánicos e industriais), verquidos de hidrocarburos por afundimento de buques, sentinazos e 
outros procedentes de  instalacións en  terra, malas prácticas de pesca ilegal, saturación  de espazos e 
verquido de residuos contaminantes ao medio mariño por parte das instalacións de acuicultura. 

1.2 O medio ambiente, a calidade de vida e os recursos naturais 

Artigo 45 da Constitución Española: 

1. Todos teñen o dereito a gozar dun medio ambiente adecuado para o desenvolvemento da persoa, 
así como o deber de conservalo. 

2. Os poderes públicos velarán pola utilización racional de todos  os recursos naturais, co fin de 
protexer e mellorar a calidade de vida e defender e restaurar o medio ambiente, apoiándose na 
indispensable solidariedade colectiva. 

3. Para quen violen o disposto no apartado anterior, nos términos que a lei fixe, estableceranse 
sancións penais ou, no seu caso, administrativas, así como a obrigación de reparar o dano causado. 

1.3 O dominio público marítimo terrestre e a súa degradación 

Artigo 132. 2. da Constitución Española: 

Son bens de dominio público estatal os que determine a lei e, en todo caso, a zona marítimo-terrestre, 
as praias, o mar territorial e os recursos naturais da zona económica e a plataforma continental. 

 
A postura das Administracións Públicas non debe ser a de escorrer o vulto ou competir por ser quen menos 
protexe, senón garantir a conservación do patrimonio natural mariño e do patrimonio socioeconómico, 
cultural e identitario que leva asociado, e que debe ser orgullo de todos. Porén, a realidade mostra que as 
administracións promoven, ou consinten, recheos masivos que modifican brutalmente o litoral das nosas 
vilas e cidades, unhas veces con fins populistas, como a creación ilegal de aparcamentos en primeira liña de 
costa, paseos marítimos e portos deportivos; outras veces co fin de obter masivamente terreo industrial 
de baixo custe pagado con cartos públicos. Os recheos eliminan fondo e lámina de auga de bancos 
pesqueiros e marisqueiros, ou de espazos protexidos, cuxa desaparición se utiliza, de xeito espurio, como 
coartada para desenvolver un proceso construtivo sin fin. A isto hai que engadir a proliferación de portos 
deportivos e a conseguinte ocupación da lámina de agua con pantaláns, tamén pagados con cartos públicos. 
Estes portos son fonte de grandes beneficios para empresas privadas a costa da privatización do medio 
litoral e do medio mariño, bens naturais e públicos, sen un mínimo respecto polos seus valores ambientais, 
paisaxísticos, históricos, culturais e identitarios, nin pola mera utilización racional do espazo público. 

 
Todas estas obras produciron fortísimos impactos na calidade natural das nosas rías, afectando a bancos 
marisqueiros e pesqueiros, a zonas de cría e á dinámica xeral de correntes. Con este tipo de proxectos o 
que se pretende é darlle cobertura legal a proxectos que afectan a espazos naturais protexidos e/ou a zonas 
costeiras de alto valor produtivo polos seus recursos pesqueiro-marisqueiros, que no seu momento foron 
alegados ou denunciados por colectivos sociais, confrarías e mesmo pola propia administración. O que se 
precisa de verdade é unha racionalización dos portos, o seu axuste ás leis vixentes, unha moratoria á 
novas ampliacións e a recuperación ambiental das múltiples desfeitas existentes na actualidade. 
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Hai que recordar que un porto deportivo non pode ser declarado de utilidade pública, e que o Estatuto de 
Autonomía de Galicia (Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril) recolle, no seu artigo 27.30, a competencia 
exclusiva do Goberno galego para ditar normas adicionais, ou sexa, mais restritivas, de proteción ao medio e 
á paisaxe. Tamén, según o artigo 2 da lei 8/2001 de 2 de agosto, cando os recheos puidesen afecta-la 
conservación e rexeneración dos  recursos mariños  requerirase un informe preceptivo e vinculante ca 
consellería competente en materia de pesca, e iso afecta a calquer obra de calquer administración. 

 
 

2. OS PORTOS DEPORTIVOS 
 

No proxecto que nos ocupa non se aportan cifras sobre a afección económica negativa que vai supoñer 
para actividades xa implantadas actualmente e que xeran moitos postos de traballo tanto no mar como en 
terra, entre elas o marisqueo, a pesca de baixura ou os cultivos en batea. Tampouco aparecen listados dos 
biótopos nin das especies afectadas, algunas de gran importancia económica e outras protexidas, non se 
teña en consideración o que hai baixo esas láminas de auga, ecosistemas ricos e variados que son 
patrimonio de todos, co que a súa perda sería irreparable. 

 
Non se aportan tampouco datos sobre a interferencia das instalacións na dinámica das rías, o que afectará 
a medio e longo prazo a áreas sensibles para a pesca, o marisqueo ou praias para o baño, limitándose a 
aportar datos xenéricos das correntes nas costas, cada ría ten una dinámica de correntes propia, 
condicionada pola sua orografía costeira, os aportes de auga doce dos ríos que verten nelas, a presencia de 
illas na boca das mesmas e o influxo das mareas. Por tanto estase ocultando un dato fundamental para 
poder ter unha visión dos posibles impactos no interior das rías e neste porto en concreto. 

 
Se non existe a necesidade da actividade náutica como prioridade da poboación, tan só se valora coma 
unha actividade económica a desenvolver e promover. Por que promover unhas actividades náuticas 
elitistas? tendo en conta que tipo de turismo ó que soe estar ligado á actividade náutico-deportiva, vai 
resultar moi negativa nas socio-economías locais a traveso da máis que segura alza nos prezos do mercado 
no sector servizos e incidir máis, por conseguinte, na perda de poder adquisitivo. Por que non promover 
determinadas actividades náuticas como fonte de cultura para toda a poboación?. A filosofía que subxace é 
a necesidade de servir á demanda de servicios náuticos da poboación galega en xeral e os habitantes dos 
pobos costeiros onde se van asentar as instalacións, en particular; por tanto é inxustificable que agora sexa 
necesario fomentar o cliente foráneo, filosofía  que trata de xustificar necesidades da  poboación para 
privatizar espacios comúns e facer negocio, espacios que son patrimonio de todos, alterándoos ademáis de 
maneira irreversible e que pode afectar negativamente a outros sectores socio-económicos que sí viven do 
mar, e son fundamentais nas economías locais. 

 
A suposta demanda de portos deportivos só se basea na pura especulación, xa que, tendo en conta datos 
recollidos no anteproxecto do plan director de instalacións náutico deportivas de Gálica, prevía entre 
12.000 e 18.000 puntos de amarre previstos ata o ano 2020, para un total máximo de 32.000 prazas, isto 
non se corresponden co previsible aumento demográfico futuro e nin sequera coa demanda propia d@s 
galeg@s en xeral, cunha das economías e poder adquisitivo máis precarias do Estado e de Europa e ademáis 
actualmente en fase de parón pola crise financieira e hipotecaria. Hai que ter en conta que a actividade 
náutico-deportiva conleva grandes desembolsos económicos ( merca de embarcación, mantenemento da 
mesma, compra de praza de amarre, ...) o único que se pretende é xustificar a construcción de portos 
deportivos para despóis obter unha hipotética demanda de pedidos en embarcacións cando debería ser ao 
contrario. 

 
Esta filosofía alenta a especulación urbanística e a destrucción do solo en terra, polo craro vínculo de moitos 
dos portos deportivos con propostas de recalificacións de solo rústico e protexido para urbanizable e en 
primeira liña de costa, feito este que está ademáis a condicionar a elaboración dos PXOM en moitos do 
concellos do borde litoral galego. Neste caso o proxecto de porto deportivo de Ameixide, vai acompañado 
dun hotel e un Talaso. Polo tanto, non podemos obviar que detrás da construcción de moitos dos portos 
deportivos, e exemplos pola costa galega sobran, subxace ante todo un interese económico especulativo, 
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tanto na venda e posterior revenda dos puntos de amarre como na vinculación directa da infraestructura 
portuaria con proxectos urbanísticos inmobiliarios en terra, xestionados en moitos dos casos de xeito 
irregular (apoiados na ambiguedade da lexislación que regula o dominio público) senón ilícito e cun enorme 
impacto ambiental engadido. 

 
Os portos deportivos supoñen a destrucción dos recursos pesqueiros, naturais e paisaxísticos: 

 
Cando se refíre á dinámica mariña só considera as afeccións ás praias, sen ter en conta biótopos específicos 
que, en moitos casos corresponden aos protexidos pola lexislación europea. 

 
Non se nomean as especies protexidas que puideran estar afectadas polas actuacións propostas. 
Non se nomea a contaminación lumínica nin o impacto social ou ao patrimonio histórico. 
Non se fai referencia ao valor histórico e cultural dos peiraos que se destrúen, nin á súa significación social 

 
Os portos deportivos supoñen o desprezo da cultura mariña tradicional galega 

 
As administracións estatais e a Xunta de Galicia ignoran e desprezan o inmenso patrimonio cultural mariño 
tradicional galego. Un patrimonio que precisa e merece investigación, recuperación, coidado e divulgación 
entre a poboación galega. Aquí non se considera nin prevé a existencia de embarcacións tradicionais, nin a 
necesidade de escolas públicas de navegación tradicional, nin a necesidade de recuperar as carpintarías de 
ribeira e os vellos galpóns mariñeiros, hoxe nun proceso de desaparición galopante. Tampouco non fala da 
oportunidade que constitúen as vellas fábricas en desuso, sexa como museos da memoria industrial de cada 
lugar, sexa como lugares idóneos para acubillar a tradición, a cultura e a identidade mariñeira de Galicia. A 
masificación da nosa costa con instalacións portuarias de recreo vai entrar en colisión co sector pesqueiro e 
marisqueiro, xa que a maior parte actuacións afectarían a bancos de pesca e producirían unha degradación 
evidente do medio, afectando a actividades que manteñen actualmente un número considerable de 
empregos e que, como no caso dos cultivos mariños tradicionais, posúen gran potencial de crecemento. 

 
Incidir negativamente co deterioro das súas zonas de pesca non é xustificábel e moito menos cando a 
responsabilidade recae na administración. Por contra, a creación de grandes aparcadoiros de barcos cunha 
actividade efectiva anual mínima só crean un número moi limitado de postos de vixiancia e mantemento. 

 
 

3. O PORTO DEPORTIVO DE AMEIXIDE 
 

Se facemos un pouco de historia, debemos lembrar que no primeiro anteproxecto do Plan Director das 
Instalacións Náutico-Deportivas de Galicia (PDING) recollíase a creación dun porto deportivo na zona de 
Ameixide, en Aldán. Posteriormente, e debido ao número de alegacións presentadas, Portos de Galicia non 
puido manter o proxecto nesa zona, e o porto desapareceu no segundo borrador do Plan Director. Pero 
agora Costas, sen ter en conta o historial do lugar nin a oposición pública ao porto, decide promover ou 
amparar a reintrodución do proxecto, que ademáis foi ampliado, aumentando a prevista superficie de 
ocupación de lámina de auga, que pasa de 25.000 a 36.450 m2. 

 
Malia que neste proxecto básico fálase dun desenvolvemento nunha primeira fase de 84 prazas de amarre 
para embarcacións de entre 8 e 16 metros de eslora, as prazas totais na realidade son 143, prazas de 
amarre en pantaláns na zona de Ameixide, espazo pouco degradado, de gran valor paisaxístico e de gran 
producción pesqueiro-marisqueira, situado na pequena ría de Aldán, en bo grao de conservación e de 
senlleiras características xeomorfolóxicas,  onde calquera mínima actuación provocaría un impacto sen 
precedentes. O espazo está situado en fronte mesmo dos terreos da antiga fábrica de salazón de Curbera, 
dentro de solo rústico de protección de costas, recinto que se pretende convertir nun especulativo e luxoso 
centro de talasoterapia máis un hotel. 

 
A licencia ao Proxecto de Rehabilitación da antiga nave conserveira para un Centro de Talasoterapia en 
Ameixide, Enseada de Aldán, foi concedida polo Concello de Cangas a  data de 3 de xuño de 2009, Con data 
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24 de febreiro de 2014 deu licenza dun proxecto de hotel de 4 estrelas en Ameixide, Pinténs. A sociedade 
promotora de ámbolos dous proxectos é a sociedade mercantil Vaqueiro Gestión SL. A día de hoxe ditas 
licenzas están caducadas polo que a construcción sería ilegal. 

 
O rompeondas ou dique de abrigo flotante de formigón proyectado ten 100 metros de lonxitude por 4 de 
ancho, e preténdese anclalos mediante mortos de formigón de 12 t de peso unidos con cadeas de aceiro. É 
evidente que o efecto pantalla de semellante elemento, xunto cos demais elementos flotantes do porto 
(pantaláns, embarcacións) modificaría a dinámica litoral, os sistemas de correntes e o réxime de transporte 
e sedimentación da area, alterando, polo tanto, a morfoloxía dos areais, a calidade do fondo mariño e o 
equilibrio biolóxico desta zona de marisqueo. 

 
A zona en terra, a ambos lados da antiga fábrica, e na franxa de 100 metros dende a liña de costa, está 
clasificada no POL como zona de protección costeira, e de mellora ambiental e paisaxística, e nela prohíbese 
calquera tipo de nova construcción. 

 
No estudo de viabilidade económica, o proxecto básico refírese a uns postos de amarre destinados aos 
posibles clientes do centro de talasoterapia e do hotel que se pretenden construir en terra, pero sen 
cuantificar o número de posibles clientes nin a súa relación coas embarcacións deportivas. Tampouco 
detalla as instalacións similares existentes na área de influencia nin a súa ocupación. Tampouco cuantifica a 
repercusión da ocupación da lámina de auga e da propia actividade do porto na pesca e marisqueo de 
baixura. Parece indudablemente un proxecto de instalacións de tipo especulativo que non xustifica nin o seu 
interese social, nin o seu impacto ecolóxico nin paisaxístico. 

 
Tal e como se expón de seguido, o proxecto carece do preceptivo estudo de impacto ambiental, e do 
preceptivo informe sectorial da Consellería do Mar. 

 
 

4. ASPECTOS LEGAIS 
 

4.1 O título da solicitude de concesión incorre nunha posible falsidade 
 

O anuncio publicado no BOE e equívoco e incorre nunha posible falsidade, pois titúlase: 
 

“Solicitude en demanda de concesión de ocupación de 36.448,93 metros cadrados de terreos  de 
dominio público marítimo-terrestre con destino á realización do proxecto: “INSTALACIÓN NAÚTICA EN 
ALDÁN, CANGAS DO MORRAZO, PONTEVEDRA”. 

 
Porén, o que se solicita é unha concesión de ocupación de lámina de auga, e non a ocupación de terreos 
consolidados. 

 
4.2 O proxecto carece de declaración expresa do cumprimento da Lei de Costas e do seu Reglamento 

 
O proxecto non contén a declaración expresa de que cumpre coas disposicións da Lei 22/1988, de Costas, e 
do RD 876/2014, Reglamento Xeral de Costas, tal e como requiren o artigo 44.7 da Lei e o artigo 97 do 
Reglamento. 

 
4.3 O prazo de exposición pública establecido no anuncio do BOE conculca o Reglamento Xeral de Costas 

e a Lei de Avaliación de Impacto Ambiental 
 

O RD 876/2014, Reglamento Xeral de Costas, establece, no seu artigo 152.8, un prazo de 20 días para o 
trámite de información pública na tramitación das solicitudes de concesión. Dado que non especifica días 
naturais trátase de 20 días hábiles, de acordo co establecido na Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo común, artigo 48.1. 
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Por outra parte, a lei de Avaliación Ambiental que, como veremos, é aplicable ao proxecto motivo destas 
alegacións, establece un período de 30 días hábiles: 

 
• Para  a  consulta  do  alcance  da  avaliación  de  impacto  ambiental  ordinaria  ás  administracións 

afectadas e ás persoas interesadas (artigo 34.4). 
• Para a información pública do proxecto e do estudio de impacto ambiental, e para a súa consulta ás 

administracións afectadas e ás persoas interesadas no caso da avaliación ambiental ordinaria 
(artigos 36.1 e 37). 

• Para a consulta consulta ás administracións afectadas e ás persoas interesadas no caso da avaliación 
ambiental simplificada (artigo 46.2). 

 
4.4 O proxecto carece de Avaliación de Impacto Ambiental, e isto conculca a Lei 21/2013, de AA, a 

Directiva 2011/92/UE, de AIA, e o RD 876/2014, Reglamento de Costas. 
 

1) A relación entre a Directiva 2011/92/UE e a Lei 21/2013, de Avaliación Ambiental 
 

Lei 21/2013, de Avaliación Ambiental 
Disposición final sexta. Incorporación del Derecho de la Unión Europea. 
Mediante esta ley se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa a 
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 
2) Os portos deportivos na Directiva e na Lei de Avaliación Ambiental 

 
No que atixe aos portos deportivos, a Lei 21/2013 fixo unha transposición espuria da Directiva 2011/92/UE: 

 
Directiva 2011/92/UE, ANEXO I 
8. a)    Vías navegables y puertos de navegación interior que permitan el paso de barcos de arqueo superior a 

1.350 toneladas. 
b)    Puertos comerciales..., muelles... conectados a tierra y puertos exteriores... que admitan barcos de 

arqueo superior a 1.350 toneladas. 
 

Directiva 2011/92/UE, ANEXO II 
12. TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

b) Puertos deportivos. 
 

Lei 21/2013, de AA, ANEXO I 
Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 

d) ... puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t. 
e) Muelles... y puertos exteriores... que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t ... 
f) Vías navegables... y puertos de navegación interior..., que permitan el paso de barcos de arqueo superior a 
1.350 t. 

 
Lei 21/2013, de AA, ANEXO II 

Non se mencionan os portos deportivos. 
 

OBSERVACIÓNS: 
 

• Establecer como criterio selectivo de AIA a existencia de barcos deportivos de arqueo superior a 
1.350 t é un disparate. E non descartamos que sexa un disparate intencionado. 

• De acordo coa Directiva 2011/92/UE, os portos deportivos tiñan que estar recollidos, cando menos, 
no Anexo II da Lei 21/2013. 
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• En caso de conflicto entre a Directiva 2011/92/UE e a Lei 21/2013 prevalece, por efecto directo 
vertical, o ordenamento xerárquicamente superior, é dicir, a Directiva. 

• A Directiva 2011/92/UE foi modificada pola Directiva 2014/52/UE, pero a redacción dos Anexos I e II 
non se alterou. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
• O proxecto do porto deportivo obxecto destas alegacións tiña que ser sometido, cando menos, a 

Avaliación de Impacto Ambiental Simplificada e, na nosa opinión, o proceso debería conducir a 
unha Avaliación de Impacto Ambiental Ordinaria. 

 
3) As obras e actividades que poidan alterar a costa 

 
Directiva 2011/92/UE, ANEXO II 
10. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

k) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por 
ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones  y otras obras de defensa contra el mar, 
excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras. 

 
Lei 21/2013, de AA, ANEXO II 
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 

h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por 
ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones  y otras obras de defensa contra el mar, 
excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la zona de servicio de 
los puertos. 

 
RD 876/2014, Reglamento de Costas 
Artículo 85. Proyecto para la ocupación o utilización del dominio públicomarítimo-terrestre 

2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante del dominio público 
marítimo-terrestre, se requerirá además una previa evaluación desus efectos sobre el mismo, que 
comprenderá el estudio de la incidencia de las actividades proyectadas sobre el dominio público marítimo- 
terrestre, tanto durante su ejecución como durante su explotación, debiendo incluir, en su caso, las medidas 
correctoras necesarias. 

 
OBSERVACIÓNS: 

 
O rompeondas ou dique de abrigo flotante de formigón proyectado ten 100 metros de lonxitude por 4 
de ancho, e preténdese anclalos mediante mortos de formigón de 12 t de peso unidos con cadeas de 
aceiro. É evidente que o efecto pantalla de semellante elemento, xunto cos demais elementos flotantes 
do porto (pantaláns, embarcacións) modificaría a dinámica litoral, os sistemas de correntes e o réxime 
de transporte e sedimentación da area, alterando, polo tanto, a morfoloxía dos areais, a calidade do 
fondo mariño e o equilibrio biolóxico desta zona de marisqueo. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
• O proxecto do porto deportivo obxecto destas alegacións tiña que ser sometido, cando menos, a 

Avaliación de Impacto Ambiental Simplificada e, na nosa opinión, o proceso debería conducir a 
unha Avaliación de Impacto Ambiental Ordinaria. 

 

 

4) O resultado: unha solicitude irregularmente presentada e tramitada 
 

• O proxecto carece de Avaliación de Impacto Ambiental 
• No expediente do proxecto non figura nin sequera a consulta do Servizo de Costas de Pontevedra á 

Consellería do Medio Ambiente, nin ao Ministerio de Medio Ambiente, sobre a necesidade de 
someter o proxecto a Avaliación de Impacto Ambiental. 
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4.5 O  proxecto  carece  do  informe  sectorial  da  Consellería  de  pesca,  así  como  dunha  avaliación 
socioeconómica comparada entre as actuais actividades de pesca e marisqueo na e a actividade 
proposta 

A lámina de auga solicitada corresponde a un banco marisqueiro outorgado en autorización a mariscadores 
a flote e en mergullo (almeixa, navalla, etc). Polo tanto, trátase dun ámbito regulado pola Consellería do 
Mar, da que é preceptivo o seu informe sectorial. 

Por outra parte, o proxecto carece dun avaliación da rendabilidade socioeconómica comparada entre o 
actual marisqueo tradicional e a actividade proposta. 

No expediente do proxecto non figura nen sequera a petición do informe sectorial da Consellería. 
 

4.6 A tramitación realizada polo Servizo de Costas de Pontevedra conculca o Reglamento Xeral de Costas 
e a Lei de Avaliación Ambiental 

 
RD 876/2014 Reglamento General de Costas 
Artículo 152 Tramitación de las solicitudes de autorizaciones y concesiones 

 

 
Concesiones: 
a) Ayuntamientos en cuyo término se pretenda desarrollar o que puedan resultar afectados por el objeto de la 
concesión. 
b) Comunidad autónoma. 
c) Las Capitanías Marítimas competentes por razón del lugar en materia de navegación y Puertos del Estado, en lo 
que afecta a señalización marítima, si el objeto de la concesión es una obra fija en el mar que pueda suponer un 
riesgo para la seguridad marítima. Estos informes tendrán carácter vinculante. 
d) El Ministerio de Defensa, en cuanto puedan afectar a las zonas e instalaciones de interés para la defensa 
nacional o sus zonas de seguridad, a la vigilancia, seguridad y defensa de los espacios marítimos y a la protección 
de los buques de Estado naufragados o hundidos. 
e) Otros Organismos cuyo informe se estime conveniente. 

 

 
 

A carencia da documentación requerida -a Avaliación de Impacto Ambiental e o Informe Sectorial da 
Consellería do Mar- era, e é, motivo suficiente para a non tramitación da solicitude de concesión de 
ocupación de lámina de agua que aquí nos ocupa, polo que non se alcanza a entender que o Servizo 
Provincial de Costas de Pontevedra procedese a tramitar dita solicitude. 

 
A consecuencia é que a tramitación pode ser declarada nula de pleno dereito. 

Lei 21/2013, de Avaliación Ambiental 
Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. 
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor presentará 
ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de 
la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un 
documento ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 
... ... ... 
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los documentos señalados en el 
apartado anterior, requerirá al promotor para que, en un plazo de diez días hábiles, los aporte, con los efectos 
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de conformidad con la legislación 
sectorial cumple los requisitos en ella exigidos. 

6. Para continuar la tramitación, el Servicio Periférico de Costas requerirá el informe de los Departamentos 
ministeriales y  Administraciones públicas de carácter territorial que se citan a continuación, además de los 
previstos en este reglamento para supuestos específicos: 
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5. OS ESTUDOS DE MAR E VENTO 
 

No estudo de mar e vento tómanse os datos de Ons, situados a unhas 8 millas do punto a estudar e fanse 
unhas aproximacións que non se corresponden coa realidade observada na zona, na que periodicamente 
aparecen episodios de pronunciado mar de fondo, normalmente de dirección WNW no exterior da ría que 
producen grandes desperfectos na zona do porto de Aldán, pero que tamén afectan á cara W da ría e 
concretamente á zona proposta para un hipotético porto deportivo de protección soamente flotante. 

 
Dende logo, non teñen nada que ver coas ondas de mar de fondo de UN CENTÍMETRO!!! que predice o 
estudo de dinámica litoral 

 
Por outra parte, o vento de Sur, que se encaixona dende a ría de Vigo a traveso do istmo da península de 
Hío pode alcanzar moitas veces gran virulencia, e aínda que o non ten demasiada distancia para levantar 
oleaxe, ten habido circunstancias nas que se voltou moi perigoso e causou graves danos nas embarcacións 
do ilegal pantalán de Río Esteiro e nas embarcacións fondeadas na enseada de Aldán, normalmente moi 
apacible, pero que pode voltarse perigosa en circunstancias determinadas como poden ser as cicloxénesis 
explosivas que se sinten con certa frecuencia na zona nos últimos anos. 

 
Por outro lado, o estudo presentado co proxecto básico presenta a conclusión de que non hai capacidade 
das correntes de modificar os sedimentos de maneira significativa cando a realidade é que a praia de 
Arneles sofreu dende a construcción da rampla do porto de Aldán e outras obras que alteraron a costa no 
porto unha importante perda de area e caída xeralizada de muros de contención na praia de Arneles. 

 
Os efectos de pequenas modificación na delicada enseada de Aldán poden chegar a ser moi perniciosos 
para as praias deste fondo de ría, privilexiado, pero tamén moi fraxil ante causas aparentemente pequenas. 
Os estudos presentados son puramente teóricos, carecen de estudos en modelos físicos reais en tanques de 
olas, obvian a evidente variación do perfil da praia que presenta na serie de fotos do período 2003-2013 na 
páxina 9 do estudo a longo prazo e dubidamos claramente da súa fiabilidade, profesionalidade e 
imparcialidade. 

 
Por outro lado, existe unha perigosa pedra (o Con de Arneles) situada a soamente a uns metros do proxecto 
de instalacións que aumentaría a súa perigosidade polo efecto da limitación de espazo de navegación que 
provocarían o pantalán de abrigo e os propios pantaláns e no propio acceso dende o mar ás pretendidas 
instalacións. 
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SOLICITUDE 
 

Á vista de todo o exposto, 

SOLICITAMOS: 

• Que o Servizo de Costas de Pontevedra denegue a Solicitude en demanda de concesión de 
ocupación de 36.448,93 metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo-terrestre con 
destino a la realización del proyecto: “INSTALACIÓN NAÚTICA EN ALDÁN, CANGAS DO MORRAZO, 
PONTEVEDRA”. 

• Que nos informe, en tempo e forma, das decisións adoptadas. 
 
 
 

Vigo, 23 de xuño de 2016 
 

 
No nome e representación de: No nome e representación de: E no nome da rede: 

 

 
 

 
 

Terra viva e vida digna 
RCA: 2013/017321-1 

 
RCA: 2006/009642-1 

www.salvemosmonteferro.org 

Unha rede en defensa    
da Ría de Vigo 

www.arianonsevende.org 
 

Asina: 
 
 
 
 
 
 
 

D. _____________________ 
D.I. __________ 

http://www.salvemosmonteferro.org/
http://www.arianonsevende.org/
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