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DOCUMENTO DE ALEGACIÓNS

ASUNTO:

ANUNCIO publicado no BOPPO número 22 do martes 3 de febreiro de 2014:

A ASOCIACIÓN NÁUTICA  DEPORTIVA  ALBATROS,  presentou  na  Autoridade  Portuaria  de
Vigo  escrito  acompañado de  documentación  en  solicitude  de  concesión  administrativa
para  ocupar  unha  superficie  de  lámina  de  auga  de  8.265  metros  cadrados,
aproximadamente, no lugar da Suacasa – Teis, término municipal de Vigo, dentro da zona
de servizo  do  Porto  de Vigo,  para  a  instalación de pantaláns  flotantes  con  destino ao
amarre de embarcacións menores.

Prazo de alegacións: vinte (20) días hábiles, contando dende o día seguinte ao da súa publicación
no Boletín. 

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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ALEGACIÓNS

1- Con  data  22  de  febreiro  de  2013,  o  Consello  de  Administración  da  Autoridade  Portuaria
outorgou á Asociación Náutica Deportiva Albatros unha  nova autorización administrativa para
ocupar  unha superficie  de lámina de agua de 6.040 m2,  destinada á utilización dos  pantaláns
flotantes situados no lugar da Suacasa-Teis, con destino ao amarre de embarcacións menores,
pertencentes a membros da asociación, por un prazo máximo de tres anos.

A Asociación Náutica Deportiva Albatros, mediante escrito de data 1 de setembro de 2014, solicita
agora  concesión administrativa para ocupar una superficie de lámina de agua de 8.265 m2.  A
mencionada solicitude implica:

• Unha  conversión  da  actual  autorización  administrativa (concedida  para  3  anos)  en
concesión administrativa (solicitada para 18 anos).

• Una ampliación de 2.225 m2 da ocupación de lámina de auga de 6.040 m2  da que xa é
titular en réxime de autorización. 

Isto implica a instalación dun novo pantalán (A) en plano, próximo a la costa, e a ampliación do
pantalán (D) en plano, adentrándose no mar.

2- O Porto de Vigo carece do documento de planificación e ordenación denominado Delimitación
dos Espacios e Usos Portuarios (DEUP), de preceptiva existencia e obrigado cumprimento, según
se establece no RD Legislativo 2/2011. Polo tanto,  esa Autoridade Portuaria debe absterse de
tramitar calquera tipo de solicitude de autorización ou de concesión administrativa.

3- Estamos totalmente en contra de cualquera nova ocupación do mar no litoral de Teis, e isto
inclúe o tramo comprendido entre o Areal (praia) da Manquiña e o Areal da Suacasa, que está
afectado pola solicitude de concesión obxecto destas alegacións. Nos últimos anos, esa Autoridade
Portuaria viu -e segue- autorizando e concedendo todo tipo de instalacións: despezamento de
barcos,  naves  industriais,  obradoiros  de  reparación,  pantaláns  e  outras  (ademais  dunha  una
depuradora). Insistimos en que o outorgamento de todas estas autorizacións e concesións ven
sendo irregular,  debido á inexistencia do preceptivo Plan de Utilización dos Espazos Portuarios
(PUEP) preceptivo dende 1992 (Lei 27/1992.11.24, de Portos), e denominado DEUP dende 2011
(RDL 2/2011.09.05, Lei de Portos). E insistimos en que estas autorizacións e concesión irregulares
xa fixeron desaparecer demasiados tramos de costa.

4- Mención aparte merecen os elementos fixos que se pretende instalar  no mar, consistentes
nunha proxectada estrutura lixeira de aluminio sobre pilotes de aceiro, ocupando unha zona de
aproximadamente 9x4 m, sobre a que se situaría un local de servizos de pranta baixa de 12x7,5 m,
construido en madeira e destinado aos usos de oficina da asociación, sala técnica e almacén. Esta
construcción non aparece identificada nos planos.

En  cualquera  caso,  o  outorgamento  dunha  concesión  administrativa  por  parte  da  Autoridade
Portuaria no eximiría ao titular da concesión da obtención e mantemento en vigor das licencias,
permisos e autorizacións legalmente procedentes. Neste caso, é preceptiva a licencia municipal.

5- Na memoria do proxecto afírmase que a ocupación de areais (praias) limítase a una pequena
zona que na actualidade non ten máis uso que o fondeo de pequenas embarcacións, obviando de
manera  claramente  intencionada  que  se  quere  construir  sobre  a  lámina  de  auga  da  cala  da
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Suacasa,  e  que  tanto  esta  cala  como  as  calas  próximas  de  O  Mende  y  Arealonga  se  verían
afectadas directamente polas novas instalacións.

As areas ou areais (praias en portugués) realizan una triple función: estabilizan a dinámica litoral,
sosteñen a riqueza biolóxica da nosa Ría, incluida a aproveitada como recurso polo ser humano
(peixe e marisco) e permiten o lecer e os beneficios vitais que o mar supón para a cidadanía. 

As  areas  do  litoral  de  Teis  forman  parte  dos  11,2  km  de  areais  existentes  ao  longo  de
aproximadamente  40  km de  costa,  que  inclúen os  das  Illas  Cíes  e  que  son publicitados  polo
Concello de Vigo en diferentes medios, supoñemos que intentando conciliar un interés pragmático
co suliñamento do valor obxectivo destes areais como un ben natural en sí mesmo e como un ben
social que permite que os seres humanos que poboan ou visitan esta terra leven unha vida máis
plena e saudable.

Moitos  areais  están  sorprendentemente  adscritos,  dun  xeito  que  só  pode  calificarse  de
neocolonial,  á Autoridade Portuaria de Vigo.  Este é un dos efectos de que a actual  lexislación
conserve termos herdados da primeira Ley de portos e costas do estado, promulgada no século
XIX (1880), termos que, intencionalmente non foron revisados, nin actualizados, nin eliminados.
Pois ben: a pesar de todo, estes areais siguen sendo areais, e as administracións competentes non
poden autorizar ningún tipo de ocupación que degrade a súa natureza, a súa dinámica litoral, a
súa función biolóxica e o seu disfrute polos cidadáns.

O artigo  73.2  do Reglamento de  Costas  prescribe  que,  nos  tramos  de  litoral  que non estean
balizados como zona de baño, debe entenderse que ésta ocupa una franxa de mar contigua á
costa cunha anchura de 200 metros nos areais e de 50 metros no resto da costa.

6- A proliferación de pantaláns  sobre a lámina de auga dos areais está ocasionando un grave
perxuizo á dinámica litoral e á biodiversidade da Ría.

Ademáis, degrada a calidade de vida das personas que os utilizan, posto que ocupan a lámina de
auga de baño, e a circulación de embarcacións pon en perigo a súa integridade física.

Este perigo materializouse o pasado verán de 2014, cando unha embarcación procedente do porto
deportivo da Lagoa alcanzou a un bañista na Cala do Faro,  no litoral  da península da Guia.  O
disfrute do mar non pode ser substraído á colectividade en beneficio dos particulares que posúen
embarcacións, como está sucedendo actualmente no areal e na ribeira da Lagoa.

7- A memoria do proxecto, apartado  13.Estudios Medioambientales, declara que non considera
necesaria a evaluación de efectos ambientais. 

A  memoria  non  fai  mención  ningunha  dos  valores  ambientais  do  entorno  nin  dos  potenciais
impactos ambientais asociados á actividade e ás construccións proxectadas; nin da degradación
que produce a actividade no fondo mariño baixo a lámina de auga ocupada; nin da contaminación
mariña  inherente  ás  patentes  dos  cascos  das  embarcacións;  nin  da  afectación  total  das
instalacións proxectadas  sobre o areal  da Suacasa e sobre os contiguos areais  de O Mende y
Arealonga; nin do seu grave impacto en forma de pantalla visual sobre a Ría e sobre o Outeiro da
Cacharela por efecto da ampliación e das construccións previstas.
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O proxecto carece de Estudio de Impacto Ambiental sobre o Dominio Público Marítimo Terrestre,
e  non avalía os seus efectos sobre os valores ambientais do entorno, según require o artigo 42 da
Lei de Costas. En resumo: as evidencias mostran a nula sensibilidade da empresa e dos redactores
do proxecto polos valores ambientais  do entorno e que,  en consecuencia,  o proyecto non foi
sometido á Avaliación de Impacto Ambiental requirida pola lexislación vigente.

8- No apartado 7 da memoria descríbese a instalación de servizos para as embarcacións; entre
outros, os de electricidade e auga. 

Está claro que a agua sería utilizada para a limpeza dos pantaláns, das embarcacións e dos seus
motores. Estes vertidos irían directamente ao mar e orixinarían una contaminación mariña que
afectaría á Cala da Suacasa en primeiro término, extendéndose aos demáis areais do entorno, xa
mencionados  con  anterioridade.  Os  vertidos  dende  as  embarcacións  están  prohibidos  polo
Reglamento General de Costas.

9- No proxecto declárase que a instalación prevista situaríase na punta dun recheo existente, e
que  o  seu  borde  costeiro  estaría  constituido  por  unha  explanación  realizada  con  recheo  e
protexida con escolleira (inicio do punto 6 . Criterios).

Tamén se afirma que existe unha zona de estacionamento na explanada onde se sitúa/situaría o
porto, e que se entraría na instalación a través dun acceso existente que comunica/comunicaría o
porto coa explanación da que partiría a instalación (punto 6 – Criterios. Acceso por tierra).

Á marxe da falta de precisión dos termos empregados (recheo, explanada, explanación, porto,
instalacións, acceso... ), temos que suliñar o seguinte:

• Non existe ningún estacionamento de vehículos autorizado por ningunha administración.
Este recheo foi  realizado no seu día pola Xunta de Galicia  como hipotética mellora do
entorno da depuradora, e o seu uso previsto era público e peatonal, suponse que para o
lecer das persoas usuarias dos areais e do paseo.

• Este recheo estaba protexido por bolardos, pero éstes foron desapaecendo a impulsos do
uso ilegal do terreo, principalmente por parte de los propietarios e/ou usuarios das actuais
instalacións náuticas. Este recheo ven sendo sistemáticamente reivindicado pola cidadanía,
en  multitude de ocasións, como unha zona de lecer que sexa un complemento dos areais e
do paseo, tal e como estaba proxectado pola Xunta de Galicia.

• O acceso por terra é o Camiño da Cacharela, vial que remata onde comenza o recheo.

10- A solicitude de concesión administrativa constitúe un intento de privatización, unha forma de
apropiación  de facto  do dominio público marítimo terrestre, en contra do interese público e a
favor  de  intereses  privados,  feito  que  é  inadmisible  nunha  sociedade  xusta  e  civilizada,  que
agravaría a degradación ambiental da zona onde se atopan os areais de A Suacasa, O Mende y
Arealonga e que faría mais difícil a súa necesaria recuperación.
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SOLICITUDE

Polo anteriormente exposto,  SOLICITAMOS:

Que esa Autoridade Portuaria  denegue a  solicitude, por parte da ASOCIACIÓN NÁUTICA
DEPORTIVA ALBATROS, da concesión administrativa para ocupar unha superficie de lámina
de auga de 8.265 metros cadrados, aproximadamente, no lugar da Suacasa – Teis, término
municipal  de  Vigo,  dentro  da  zona de servizo  do Porto  de Vigo,  para  a  instalación de
pantaláns flotantes con destino ao amarre de embarcacións menores.

Gondomar,  26 de febreiro de 2015

No seu propio nome e 
en representación de: Asina:

Asociación de Defensa Medioambiental

RCA:  2006/009642-1
www.salvemosmonteferro.org

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