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DOCUMENTO DE ALEGACIÓNS

ASUNTO:

Solicitude de concesión de ocupación de terreos para a realización de obras de  “INSTALACIÓN
DE ACTIVIDAD DESTINADA A DEPORTES NÁUTICOS”, formulada pola entidade BARREIRO NUÑEZ
MONLLOR, S.L., e anunciada no BOPPO Nº 94, de 20 de maio de 2015. 

ALEGANTES:

D. -------, con D.N.I.  -------, actuando en nome e representación da Asociación de Defensa Medio-
ambiental  Salvemos Monteferro, inscrita co número ------- no Rexistro Central de Asociacións, e
designando como domicilio a efectos de notificación ------- Gondomar (Pontevedra) comparece e,
ao amparo das Leis estatais:

 Lei 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, e

 Lei 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente,

presenta este documento de alegacións á solicitude de concesión citada.
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TERCEIRA: O feito de solicitar unha concesión en lugar dunha autorización non está xustificado
no proxecto, e o feito de non especificar o período solicitado pode abrir a porta a
unha privatización de facto no uso do DPMT.

CUARTA: A ausencia de Avaliación de Impacto Ambiental da actividade a desenvolver
na concesión solicitada conculca a Lei de Costas e o seu Reglamento

QUINTA: O informe do Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio
Ambiente é contrario á lexislación de Costas, á lexislación ambiental, ao principio
de precaución e á racionalidade ambiental

SEXTA: As decisións do Servizo de Costas de Pontevedra ante as solicitudes de autorización 
e concesión da actividade descrita son contrarias á lexislación de Costas, á lexislación
ambiental, ao principio de precaución e á racionalidade ambiental

Parte IV. SOLICITUDE
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O Areal de Lourido e Panxón en 1956
Fonte: Ortofotografía do voo norteamericano de 1956 e 1957
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O Areal de Lourido e Panxón en 2015
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Parte I. CARACTERÍSTICAS DA LOCALIZACIÓN DA CONCESIÓN SOLICITADA:
ALGUHAS PRECISIÓNS

1.1 A Area o Areal de Lourido

O lugar obxecto de solicitude de concesión e o edificio nel existente atópanse no litoral do Conce-
llo de Nigrán, na  Area ou Areal de Lourido  (topónimo histórico do lugar) tamén chamado  Praia
América (topónimo artificial moderno, desprovisto de tradición histórica e cultural, e que  incorpo-
ra o lusismo-castelanismo Praia, palabra que, malia a súa aceptación pola R.A.G., non forma parte
da lingua galega). O lugar solicitado está situado en pleno areal.

1.2 O lugar está localizado en Dominio Público Marítimo-Terrestre

O lugar obxecto de solicitude de concesión e o edificio nel existente atópanse, segundo os datos
do deslinde do Servizo de Costas que se citan no proxecto, en pleno DPMT, na Ribeira do Mar (Ley
de Costas 2/2013, artigo 3.1), aproximadamente a 50 m do límite superior da Zona Marítimo Te-
rrestre (franxa intermareal) e a 60 m do límite interior do sistema dunar.

1.3 O lugar está localizado en Zona de Policía de Leito Fluvial

O lugar obxecto de solicitude de concesión e o edificio nel existente atópanse na marxe esquerda
do leito do río Muiños, que desemboca no mar en pleno areal, aproximadamente 200 m ao Norte.
O recinto atópase dentro da franxa de Policía de 100 m do leito do río Muiños.

1.4 A explanada adicada a escola náutica e aparcadoiro está situada sobre o sistema dunar

O lugar obxecto de solicitude de concesión e o edificio nel existente atópanse nunha prolongación
(duns 1.500 m2) ao norte dunha explanada (duns 7.500 m2), utilizada como aparcadoiro público. A
explanada foi creada hai anos sobre esta zona do sistema dunar orixinal do areal.

1.5 Un sistema dunar degradado pero recuperable en grande parte

Ambas instalacións – a escola de vela e, sobre todo, o aparcadoiro – ocupan unha considerable ex-
tensión (sobre 9.000 m2) do que durante séculos, e ata tempos ben recentes, foi o sistema dunar
orixinal do areal.

Neste lugar  as dunas  desapareceron como tales,  parcialmente vaciadas,  misturadas  con terra,
achanzadas, compactadas e transformadas nunha mera explanada, que inicialmente foi un aparca-
doiro non regulado, e que agora soporta as instalacións descritas.
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O lugar obxecto da actual solicitude de concesión, en 1956. 
Dende tempo inmemorial, unha duna ocupaba este lugar.

Na elipse vermella pode distinguirse a instalación actual no lugar obxecto de solicitude
Ao este, o río Muiños, que desemboca no areal, máis o norte. Ao sur, a zona de aparcadorio
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1.6 O Ecosistema Dunar Praia América-Panxón, declarado provisionalmente Espazo Natural
de Interese Local

O  ecosistema  dunar  das  Areas  de  Praia  América  e  Panxón  conta  con  hábitats  de  interés
comunitario do tipo dunas marítimas das costas atlánticas e do Mar do Norte e do Báltico, dunas
móviles embrionarias,  dunas blancas e  dunas costeiras fixas con vexetación herbácea, todos eles
incluidos na Directiva Habitats (92/43/CEE). 

Neste  sistema  aniña  a  píllara  das  dunas  (Charadrius  alexandinus;  Cast:  Chorlitejo  Patinegro),
especie catalogada como vulnerable no catálogo galego de especies ameazadas.

O  sistema dunar  foi  obxecto  de  diversos  traballos  de  restauración  nos  últimos  anos,  dada  a
importancia da conservación dos seus valores naturais e o interese dos seus valores culturais e
divulgativos, que inducen a sensibilización da poboación sobre a importancia da conservación da
biodiversidade.

Estes traballos deron lugar a que o Concello de Nigrán solicitase á Xunta de Galicia,  para este
sistema dunar, a figura de protección Espazo Natural de Interese Local (ENIL), solicitude formulada
o 26 de xaneiro de 2012.

Como resultado, a Consellería de Medio Ambiente declarou de forma provisional, como  Espazo
Natural de Interese Local (ENIL), o Ecosistema Dunar Praia América-Panxón, mediante Orde do 4
de xullo de 2014, publicada no DOG Nº 135 de 17 de xullo de 2014.

Pois ben: unha parte do ENIL está situado na Area de Panxón, ao N da desembocadura do Río
Muiños. E outra parte está situada na Area de Lourido, ao S da desembocadura do Río Muiños.
(Unha terceira parte, máis pequena, está situada ao S do areal, xunto a Monte Lourido).

Polo tanto, a plataforma que soporta o aparcadoiro e a escola náutica está situada entre ambas
partes do ENIL citadas, interrompendo a súa posible -e necesaria- continuidade.

1.7 Evidencias de que a Area de Lourido é un areal non urbano

As Normas Urbanísticas do Concello de Nigrán califican o areal -DPMT- e a zona contigua en terra
-Servidume de Protección do DPMT- como Solo Rústico de Protección de Costas.

Polo tanto, a Area de Lourido -como a Area de Panxón- son areais non urbanos, e ningún dato do
proxecto argúe nin demostra o contrario.
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ANEXO da  ORDE do 4 de xullo de 2014 pola que se declara, de maneira provisional, como Espazo Natural
de Interese Local, o Ecosistema Dunar Praia América-Panxón, no concello de Nigrán 

Fotografía aérea na que se sinalan, en negro, os límites do ENIL
A frecha e a elipse vermella indican a situación do aparcadorio e as instalacións da escola náutica
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Parte II. CARACTERÍSTICAS DA ACTIVIDADE DA CONCESIÓN SOLICITADA: 
DATOS E IMPRECISIÓNS DO PROXECTO

2.1 Unha solicitude de concesión en lugar dunha solicitude de autorización

Nin o texto do proxecto nin o da solicitude indican os motivos nin a finalidade polos que se solicita
unha concesión en lugar dunha autorización. 

2.2 Ausencia de indicación do período de concesión solicitado

Nin o texto do proxecto nin o da solicitude indican o período de tempo polo que se solicita a con -
cesión. Tampouco non indican se se trata dunha actividade de tempada (como ata agora) ou se
pretende unha actividade permanente durante todo o ano.

2.3 Falla de precisión sobre o carácter moble (desmontable) ou inmoble (non desmontable)
do edificio

O texto do proxecto afirma que o edificio obxecto da concesión é fácilmente desmontable, e que
se asenta directamente sobre zapatas. Pero non declara taxativamente que sexa completamente
moble, é dicir, carente de cimentación e totalmente desmontable.

2.4 Falla de precisión sobre a superficie que ocuparía a actividade e a súa distribución
(o edificio, o seu entorno e o areal)

A memoria urbanística punto 2.2, declara que a superficie ocupada polo edificio é de 180,45 m 2,
que a superficie dos almacéns exteriores é de 51,6 m2, e que a superficie de solo de DPMT a vincu-
lar coa actividade é de 450 m2. 

Pero non aclara se os almacéns exteriores están comprendidos na superficie ocupada polo edificio,
nin se a superficie do edificio e dos almacéns está comprendida nos 450 m2 declarados.

2.5 Falla de precisión sobre a actividade a realizar

O texto do proxecto alude, sen describilas, ás actividades desenvolvidas ata agora,  das que se
pode deducir que son vela lixeira (botes deportivos a vela) e táboa deslizante a vela (windsurf).
Pero non declara taxativamente que as actividades previstas sexan esas mesmas, e que non se
pretenda incluir, por exemplo, deportes náuticos a motor, como as motos de auga.

2.6 Falla de indicación do carácter federado ou non federado da actividade

O texto do proxecto non indica se as actividades a realizar son federadas ou non.
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Edificio da escola deportiva existente no lugar obxecto de solicitude de concesión.
Imaxes contidas no Proxecto Básico presentado pola empresa.

Vista NNE

Vista WNW
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Parte III. ALEGACIÓNS

PRIMEIRA: A concesión solicitada conculca a Lei de Costas e o seu Reglamento

A  concesión  solicitada  conculca  a  estatal  Ley  2/2013,  de  29  de  mayo,  de  protección  y  uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, asi como o Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

A.1.1 A actividade docente e o almacenamento de material de vela lixeira, que é fácilmente 
transportable, poden desenvolverse fóra do DPMT.

Lei 2/2013, artigos 32 e 25.1; RD 876/2014, artigo 61.

Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas
actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.

A.1.2 A actividade docente baixo cuberta é un uso asimilable a  residencia e habitación, que  
está prohibido no DPMT.

Lei 2/2013, artigo 25.1; RD 876/2014, artigo 46 (refiridos á ZSP):

L 25.1/R 46. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:
a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

Lei 2/2013, artigo 32.2; RD 876/2014, artigo 62.1 (extensión ao DPMT do efecto do artigo 25.1.a 
da Lei e do artigo 46.a do Reglamento):

L 32.2/R 62.1. A estos efectos, ...  y cualquiera que sea el título habilitante de la ocupación y
la  Administración  que  lo  otorgue,  quedarán  expresamente  excluidas  las  utilizaciones
mencionadas en el/los artículos... (25.1 de la Ley 22/1988, y 46 del RD 876/2014).

A.1.3 As  instalacións  destinadas  a actividades deportivas de carácter  náutico  han de estar  
federadas,  só  poden  autorizarse  en  tramos  urbanos  de  areal,  e  están  suxeitas  a  
condicións adicionais.

RD 876/2014, artigo 70: Instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico
federado

1. Las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público para instalaciones destinadas
a actividades deportivas de carácter náutico federado, que únicamente podrán otorgarse en tramos
urbanos de playa...

a)  Las instalaciones se ubicarán, preferentemente, fuera de la playa. Cuando esto no sea
posible, se situarán en los extremos de la playa, adosadas al límite de aquélla.

c) Las instalaciones deberán estar adaptadas al entorno en que se encuentren situadas y no
podrán exceder de 300 metros cuadrados, excluida la superficie ocupada por la zona de
varada.

2. Con el fin de ordenar la existencia de estas instalaciones y racionalizar su necesidad y ubicación
en el litoral, la solicitud de título administrativo deberá ir acompañada de informe de la Federación
correspondiente. El informe deberá pronunciarse sobre la dimensión de las instalaciones fijas y, en
su caso, la zona de varada.
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Pois ben:

 O Proxecto non indica que as actividades a desenvolver estean federadas, e non
inclúe o informe preceptivo da Federación Galega de Vela.

 O lugar  da concesión non é un tramo urbano de areal,  senón un tramo natural
degradado, cuxo destino natural  é formar parte do  ENIL Ecosistema Dunar Praia
América-Panxón.

 O edificio existente non está localizado nun extremo do areal, senón no seu centro
lonxitudinal,  e  non  está  adosado  ao  seu  límite  interior,  senón  no  seu  centro
transversal, sobre o antigo sistema dunar.

 A superficie total declarada no proxecto non é de 300 m2, senón de 450 m2.

SEGUNDA: A existencia do aparcadoiro contiguo en DPMT conculca a Lei de Costas

A Lei de Costas 2/2013 e o Reglamento Xeral de Costas RD 876/2014 prohiben o estacionamento
de vehículos no DPMT:

Lei de Costas 2/2013, artigo 33.5; RD 876/2014, artigo 72.1:

Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los 
campamentos y acampadas.

TERCEIRA: O feito de solicitar unha concesión en lugar dunha autorización non está
xustificado no proxecto, e o feito de non especificar o período solicitado
pode abrir a porta a unha privatización de facto no uso do DPMT.

O expresado na alegación primeira indica que a concesión solicitada non pode desenvolverse
legalmente no lugar solicitado. Porén, consideramos necesario engadir esta alegación, porque o
outorgamento dunha concesión podería ter graves implicacións adicionais.

Ata  o  momento,  a  escola  viña  desenvolvendo  unha  actividade  equivalente  a  un  servizo  de
tempada. Se a actividade puidese desenvolverse en DPMT (xa vimos que non) pensamos que a
solución  correcta  sería  a  autorización,  pero  isto  aboca  a  unha  instalación  desmontable  e  un
período máximo de 4 anos, cuxa prórroga non parece que estea prevista na Lei de Costas.

Neste caso, se solicita o outorgamento dunha concesión, sen indicar o motivo, e sen especificar o
período solicitado.

Pero unha concesión pode extenderse por períodos mi longos: de ata 30 ou 50 anos prorrogables
ata un máximo de 75 anos. Isto encerra o perigo dunha privatización de facto no uso do lugar do
DPMT afectado. 

Pero tamén cabe a posibilidade de establecer períodos máis curtos e prorrogables.  Este é un
asunto suxeito á decisión do Servizo de Costas, e tal decisión debería ir acompañada, no seu  caso,
dunha xustificación razoada.
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CUARTA: A ausencia de Avaliación de Impacto Ambiental da actividade a desenvolver
na concesión solicitada conculca a Lei e o Reglamento de Costas

RD 876/2014, artigo 88. Documentos a aportar con el proyecto básico

El  proyecto básico,  que  deberá estar  suscrito por  técnico competente,  contendrá los  siguientes
documentos:

e) Determinación de la posible afección a espacios de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros 
dotados de figuras de protección ambiental. En aquellos proyectos en que se pueda producir la 
citada afección, el proyecto incluirá el necesario estudio bionómico referido al ámbito de la 
actuación prevista además de una franja del entorno del mismo de al menos 500 metros de ancho.

Como xa se indicou, na zona está localizado o Espazo Natural de Interese Local (ENIL) Ecosistema
Dunar Praia América-Panxón.

O  ecosistema  dunar  das  Areas  de  Praia  América  e  Panxón  conta  con  hábitats  de  interese
comunitario do tipo dunas marítimas das costas atlánticas e do Mar do Norte e do Báltico, dunas
móviles embrionarias, dunas brancas e dunas costeiras fixas con vexetación herbácea, todos eles
incluidos na Directiva Habitats (92/43/CEE). 

Neste sistema dunar aniña a píllara das dunas (Charadrius alexandinus; Cast: Chorlitejo Patinegro),
especie catalogada como vulnerable no catálogo galego de especies amenazadas.

Pois ben: parte do ENIL está situado na Area de Panxón, ao N da desembocadura do Río Muiños. E
parte está situada na Area de Lourido, ao S da desembocadura do Río Muiños.

Polo tanto, a plataforma que soporta o aparcadoiro e a escola náutica está situada entre ambas
partes do ENIL, interrompendo a súa posible -e necesaria- continuidade.

O único modo de avaliar as afeccións aos espazos naturais dotados de figuras de protección 
ambiental é a Avaliación de Impacto Ambiental.
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QUINTA: O informe do Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de 
Medio Ambiente é contrario á lexislación de Costas, á lexislación ambiental
ao principio de precaución e á racionalidade ambiental

Examínese o contido do informe á luz do manifestado ata agora:
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SEXTA: As decisións do Servizo de Costas de Pontevedra ante as solicitudes de autoriza-
ción e concesión da actividade descrita son contrarias á lexislación de Costas, á
lexislación ambiental, ao principio de precaución e á racionalidade ambiental

Examínense as decisóns do Servizo de Costas á luz do manifestado ata agora:

11 de decembro de 2008

Outorgamento de permiso á Federación Gallega de Vela para manter as instalacións
no Areal de Lourido mentras se tramitaba a solicitude de concesión
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20 de xuño de 2013

Aurorización concedida ao Club de Vela Playa América

É un feito manifesto e documentado que, a pesar do anteriormente constatado, e a pesar do dis -
posto na Lei de Costas -vixente desde o 29 de xullo de 1988-, os terreos descritos ao longo deste
documento veñen sendo utilizados como aparcadoiro de vehículos -desde data a determinar-, e
que desde o ano 2006 ubícase nos mesmos un edificio cuxa utilización e actividades están prohi-
bidas, todo elo coa connivencia das Administracións competentes -Servicio Provincial de Costas
de Pontevedra e o Concello de Nigrán-, conculcando de forma flagrante a lexislación vixente.
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abril - maio de 2015

Admisión a trámite e publicación no BOPPO da solicitude de concesión
formulada por Barreiro Núñez Monlor, S.L.

Resulta cando menos sorprendente, se non é constitutivo de delito, que o Servicio Provincial de
Costas  de  Pontevedra,  lonxe  de  corrixir  as  irregularidades  descritas,  que  consideramos
calificables  de  ilegalidades,  admita  a  trámite  e  dé  curso  a  esta  solicitude  de  concesión  de
ocupación de terreos, que vulnera a propia Lei de Costas vixente e o seu Reglamento Xeral.

É por elo que, no exercicio dos dereitos que nos asisten, de forma inmediata poñeremos en co-
ñecemento das Autoridades competentes, incluidos os Xulgados, a irregular, senón ilegal, situa-
ción que aquí se denuncia. 
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Parte IV. SOLICITUDE

Por todo o exposto,  SOLICITAMOS:

1. Que se teña por presentado este escrito de ALEGACIÓNS, e en consecuencia, se denegue a
concesión solicitada

2. Que, en aplicación do disposto no  artigo 95 da  LC e  no  artigo 197 do  RXC,  se inste á
demolición do edificio en cuestión, así como á reposición do estado primitivo da zona na
que se ubica.

3. Que se retire o actual aparcadoiro,  e se repoña o estado primitivo na zona na que se
ubica.

4. Que por parte do Servicio Provincial de Costas e do Concello de Nigrán se poñan todos os
medios necesarios para a recuperación total do sistema dunar Praria América-Panxón.

Asimesmo solicitamos que, en tempo e forma, se nos comunique a recepción deste escrito de
ALEGACIÓNS, así como a/as resolución/s que se adopten respecto do expediente da solicitude
de concesión que se alega, todo elo conforme ao estipulado na vixente Lei de Réximen Xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (LRJAPPAC). 

Gondomar, 9  de xuño de 2015

No seu propio nome e 
en representación de:

Asina:

Asociación de Defensa Medioambiental

RCA:  -------
www.salvemosmonteferro.org

-------
DNI  -------
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