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ASUNTO:

Solicitude de concesión administrativa. 
Círculo Cultural Recreativo de Chapela.
Arealonga - Chapela - REDONDELA

ANUNCIO publicado no BOPPO número 28 do mércores 11 de febreiro de 2015:

O CIRCULO CULTURAL RECREATIVO DE CHAPELA presentou na Autoridade Portuaria de Vigo
escrito  acompañado de  documentación  en  solicitude  de  concesión  administrativa para
ocupar unha superficie de lámina de auga de 11.780 metros cadrados, aproximadamente,
con destino á instalación de pantaláns flotantes para o amarre de embarcacións menores e
deportivas no lugar de Arealonga - Chapela, dentro da zona de servizo do Porto de Vigo.

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. A INEXISTENCIA DO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN DENOMINADO "DELIMITACIÓN DOS 
ESPACIOS E USOS PORTUARIOS “ (DEUP) DO PORTO DE VIGO

Insistimos en que o Porto de Vigo carece do documento de planificación e ordenación preceptivo
dende 1992, denominado Plan de Utilización dos Espazos Portuarios (PUEP) na Lei 27/1992.11.24,
de Portos, e  denominado Delimitación dos Espacios e Usos Portuarios (DEUP) dende 2011, por
efecto do RDL 2/2011.09.05, Lei de Portos.

En ausencia deste  preceptivo instrumento de planificación, a Autoridade Portuaria de Vigo está
inhabilitada legalmente para tramitar e outorgar autorizacións e concesións de ocupacion e uso do
Dominio Público Portuario. Polo tanto, esa Autoridade Portuaria debe absterse de tramitar, moito
menos outorgar, a solicitude de concesión obxecto destas alegacións.

2. A ZONA DE SERVIZO DO PORTO, UN FACTOR PRINCIPAL DA DEGRADACIÓN DO LITORAL E DAS
AUGAS DA RÍA DE VIGO

Estamos totalmente en contra de cualquera nova ocupación ou artificialización do litoral e das
augas da Ría de Vigo en xeral, e do litoral de Teis, en particular. Isto inclúe o tramo comprendido
entre Arealonga e a cala dos Penedos. No extremo S deste tramo, ao N de Arealonga, está situada
a instalación cuxa solicitude de concesión é obxecto destas alegacións. 

Nos últimos anos, esa Autoridade Portuaria viu -e segue- autorizando e concedendo no litoral de
Teis  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 da preceptiva Delimitación dos Espazos e Usos Portuarios (DEUP). Insistimos
en que estas autorizacións e concesión irregulares xa fixeron desaparecer demasiados tramos de
costa, xa ocuparon demasiada superficie de lámina de auga, xa degradaron demasiada superficie
de fondo mariño  e xa provocaron demasiada contaminación.

3. O INTENTO DE CONSOLIDAR NO TEMPO AS AUTORIZACIÓNS DE OCUPACIÓN DE LÁMINA DE 
AGUA TRANSFORMÁNDOAS EN CONCESIÓNS

Falamos  de  autorizacións  e  concesións  en  plural,  porque  o  caso  do  CÍRCULO  CULTURAL
RECREATIVO  DE  CHAPELA e  o  da  ASOCIACIÓN  NÁUTICA  DEPORTIVA  ALBATROS  DE  TEIS son
rechamantemente  parellos  na  súa  localización,  características,  obxectivos  e  tramitación
administrativa.

3.1 O caso do Círculo Cultural Recreativo de Chapela

Con data 24 de febreiro de 2013, o Consello de Administración da Autoridade Portuaria outorgou
ao Círculo Cultural  Recreativo de Chapela unha  nova autorización administrativa para ocupar
unha superficie de lámina de auga de 9.124 m2,  (segundo acta de entrega de data 6/3/2012),
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destinada á utilización dos pantaláns flotantes existentes, con destino ao amarre de embarcacións
menores, pertencentes a membros da entidade, nas proximidades do areal chamado Arealonga,
en Chapela,  no termo municipal de Redondela, dentro da Zona de Servizo do Porto de Vigo, por un
prazo máximo de tres anos. 

O Circulo  Cultural  Recreativo de Chapela,  mediante  escrito  de data 7  de  novembro de 2014,
solicita agora concesión administrativa para ocupar unha lámina de agua cuxa superficie, segundo
a entidade, é de 11.780 m2. A mencionada solicitude implica:

• Unha  conversión  da  actual  autorización  administrativa (concedida  para  3  anos)  en
concesión administrativa (cuxas condicións non se especifican, senón que se derivan a un
acordo posterior).

• Una ampliación da superficie de lámina de auga ocupada, actualmente 9.124 m2, en polo
menos  2.656  m2 (29,11% de  aumento).  Convén  comprobar  estes  valores,  porque
probablemente sexan algo maiores. Un cálculo aproximado sobre os planos parece indicar,
cando menos, 9.124 + 2.900 = 12.024 m2 (un 31,78% de aumento). 

Isto implica a instalación dun novo pantalán (E) paralelo e próximo á costa.

3.2 O caso da Asociación Náutica Deportiva Albatros de Teis (xa alegado por nós o 2015.02.26)

Incluimos os datos da AND Albatros polo seu interese comparativo cos do CCR Chapela, e os
expoñemos aquí abertamente por tratarse de información pública.

Con data 24 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,
solicitou 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. 

3.3 Ausenza de xustificación razonada do motivo polo que se solicita unha concesión, en lugar 
de solicitar a ampliación física e a prórroga temporal da autorización

Na documentación  a  trámite  ningunha das  dúas  entidades  xustifica  a  razón  de  solicitar  unha
concesión (prazo máximo legal: 35 anos + prórrogas) en lugar de renovar a autorización, incluindo,
no seu caso, a ampliación de superficie (prazo máximo legal: 3 anos + prórrogas). 

3.4 A proximidade de ambas instalacións deportivas

Ambas  instalacións  se  sitúan  en  TEIS  (Vigo  e  Chapela),  unha  ao  S  e  outra  ao  N  do  areal  de
Arealonga (de 200 m), a unha distancia entre elas de 300 m.
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3.5 A prevista desafectación do ámbito terrestre da Zona de Servizo do Porto en ambos lugares

Procede sinalar que na DEUP en trámite está previsto desafectar:

• As plataformas (recheos) onde se asenta o acceso a ambas instalacións deportivas.

• Os areais de O Mende e A Suacasa.

Comprobación rápida na proposta de DEUP:

• DEUP Vigo - Planos 1 - Delimitación actual zona servizo 2032.serie.2: 
Plano 1.1 (Folla 7 de 7) e Plano 1.2 (Folla 1 de 4).

• DEUP Vigo - Planos 2 - Proposta Delimitación zona servizo 2032.serie.2: 
Plano 2.1 (Folla 7 de 7) e Plano 2.2 (Folla 1 de 4).

3.6 A intervención do mesmo equipo técnico na redacción dos dous proxectos que acompañan 
as solicitudes de concesión de ambas entidades

Esta intervención dual provoca a aplicación da técnica de copia e pega en moitas partes de ambos
documentos. Isto, unido a certa falla de rigor, provoca que se asignen erróneamente á instalación
do  C.C.R.  Chapela  descricións  técnicas  e  incluso  asignacións  orzamentarias  correspondentes  á
A.N.D. Albatros. 

Suxerimos á  APV que  comprobe estas  irregularidades,  e  que  determine os  efectos  legais  que
poidan ter na validez da solicitude de concesión aquí alegada.

3.7 Conclusións

De acordo  co  exposto,  as  solicitudes  da  AND  Albatros  e  do CCR Chapela  parecen un  intento
coordinado de consolidar a ocupación de lámina de auga no litoral de Teis, e de alongar a súa
continuidade en forma de concesión, buscando o amparo do RDL 2/2011.09.05, Lei de Portos. 

Pode ser que ambas entidades intenten conseguilo antes de que se aprobe a DEUP do Porto de
Vigo, por se se desafectasen as zonas de litoral (areais e recheos) que lle dan soporte e acceso ás
instalacións.  Quizais  teman que a desafectación provoque,  xunto co cambio da administración
competente, algún tipo de presión sobre o uso público e a rexeneración do litoral, e que isto poña
en cuestión o tamaño e incluso a continuidade das instalacións citadas. Visto así, pode ser que
intenten acadar unha situación máis sólida mediante a concesión.

En todo caso, este tipo de concesións supoñen a consolidación no tempo do uso privado de lámina
de  auga,  feito  que,  dado  o  historial  e  a  situación  das  augas  da  Ría  de  Vigo,  consideramos
inadmisible. Expoñemos as razóns nos puntos seguintes.

4. A AUSENCIA DE AVALIACIÓN AMBIENTAL DAS INSTALACIÓNS

4.1 Ausencia de Avaliación de Impacto Ambiental do proxecto

A memoria do proxecto,  apartado  13.  Estudios  Medioambientales,  declara que non se  prevén
affeccións  negativas  para  o  medio  ambiente  e  que,  polo  tanto,  non  considera  necesaria  a
avaliación de efectos ambientais. 
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4.2 Ausencia de Avaliación Ambiental Estratéxica da DEUP en tramitación

Sorprendente, ilegal e irresponsablemente, a DEUP en trámite non foi sometida a AAE.

4.3 Os valores ambientais asociados ao litoral

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

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.

Parece que esta situación pode paliarse en algo coa desafectación dos areais de O Mende e A
Súacasa (Arealonga non forma parte do Zona de Servicio do Porto). Lamentablemente, persiste a
intención de manter a ocupación das augas da Ría por parte da APV.

Pois ben: formen parte do domínio público portuario ou do dominio público marítimo terrestre,
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.

4.4 Os efectos das instalacións náuticas no litoral

Fronte  ás  afirmacións  do  punto  13  do  proxecto,  cabe  relacionar  os  efectos  ambientais  das
instalacións náuticas do xeito seguinte (relación orientativa e non limitativa):

• A degradación biolóxica que produce a actividade no fondo mariño baixo a lámina de auga
ocupada.

• A contaminación mariña inherente ás patentes con biocidas dos cascos das embarcacións.

• A contaminación  mariña  asociada ás  augas  de lavado das  embarcacións  e  ás  fugas  de
lubricantes e combustibles.

• A contaminación acústica producida porlo tránsito de embarcacións.

• A  contaminación  lumínica  nocturna  e  o  seu  efecto  sobre  a  dinámíca  dos  ecosistemas
mariños  nas  augas  someras  da  beiramar,  cuxos  seres  vivos  precisan  dun  período  de
obscuridade diario para sobrevivir.

• A alteración producida polos elementos portuarios e as propias embarcacións na dinámica
litoral dos areais contiguos (neste caso: O Mende, Arealonga, A Suacasa, Os Penedos).
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• O grave impacto paisaxístico en forma de pantalla visual sobre a Ría.

• O risco que supoñen as embarcacións para os bañistas.

• O tráfico de vehículos terrestres inherente á actividade,  e a súa acumulación na franxa
litoral, sexa en estacionamentos legais e controlados (o que substrae espazos de lecer no
litoral para os cidadáns), sexa en estacionamentos ilegais e incontrolados (o que engade
caos, contaminación extra e riscos físicos á situación anterior).

4.5 Causas e consecuencias da ausencia de Avaliación de Impacto Ambiental

Os  intereses  do  sistema  político-económico  levaron  ás  autoridades  estatais  (Ministerio  de
Fomento; Portos do Estado; Autoridade Portuaria de Vigo; Ministerio de Medio Ambiente) a non
someter a  Proposta de  DEUP do porto de Vigo a Avaliación Ambiental Estratéxica, conculcando
irresponsablemente dúas leis:

• Lei 9/2006, de avaliación dos efectos de derminados plans e programas no medio ambiente,
plenamente aplicable á  DEUP,  en virtude do seu artigo 3,  tendo en conta que a DEUP
constitúe un plan marco;

• Lei  42/2007,  do  Patrimonio  Natural  e  da  Biodiversidade,  plenamente  aplicable  á  DEUP,  en
virtude do seu artigo 45, tendo en conta que a Zona de Servizo do Porto abrangue ZECs da
Rede Natura 2000.

Isto pode constituir causa de nulidade de pleno dereito da DEUP, no caso de que se aprobe.

Por  outro  lado,  o  equipo  redactor  fai  gala  de  insensibilidade  ambiental  e  de  falla  de  rigor
profesional, pois nin aplicaron o principio de precaución nin someteron o proxecto da instalación
náutico deportiva da CCR Chapela Avaliación de Impacto Ambiental, conculcando o RDL1/2008, Lei
de Avaliación de Impacto Ambiental (Anexo I, Grupo 6 d), e a Lei 21/2013, de Avaliación Ambiental.

Tampouco non tiveron en conta que o límite S da ZEC Enseada de San Simón, da Rede Natura 2000,
está situado a pouco máis de 1 km de distancia. Nin que o sentido das correntes dentro da Ría é
predominantemente  levóxiro,  e  que  as  correntes  dominantes  na  beira  S,  onde  se  sitúan  as
instalacións, diríxense cara o N, onde se atopa o ZEC.

Isto pode constituir causa de nulidade de pleno dereito da concesión, no caso de que se aprobase,
e pode ter efectos sobre a legalidade da xestión actual do porto deportivo.

5. UNHA PRIVATIZACIÓN “DE FACTO” DO LITORAL E UN ATRANCO NA NECESARIA 
REXENERACIÓN AMBIENTAL DO LITORAL DE TEIS

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,
Arealonga e Os Penedos, 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  do  CÍRCULO  CULTURAL
RECREATIVO DE  CHAPELA,  da  concesión  administrativa  para  ocupar  unha  superficie  de
lámina de auga de 11.780 metros cadrados, con destino á instalación de pantaláns flotantes
para o amarre de embarcacións menores e deportivas no lugar de Arealonga - Chapela,
término municipal de Redondela, dentro da zona de servizo do Porto de Vigo.

Gondomar, 6 de marzo de 2015

No seu propio nome e 
en representación de:

Asina:

Asociación de Defensa Medioambiental

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

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

C.C.R. Chapela 8 de 8 2015.03.06

http://www.salvemosmonteferro.org/

	DNI -------

