
NOTA DE PRENSA 
 
 
 

O CCE considera unha nova victoria do amplo movimento cidadán que 
dende hai 8 anos loita contra a barbaridade de Reganosa, a  nova sentenza do 
TSXG que anula a modificación do Plan Xeral de Urbanismo do Concello de 
Mugardos - cambio de usos do solo- que lle permiteu a Reganosa instalar a 
planta de gas dentro da Ría de Ferrol. 

 
Esta nova sentenza é a terceira contraria a Reganosa que dicta o TSXG, 

que fundamenta a anulación  do cambio de usos do solo, pola  ausencia da 
correspondente Declaración de Impacto Ambiental, tal como fixera nas dúas 
sentenzas anteriores que anularon a tramitación medioambiental aprobada no 
2001 pola Consellería de Medioambiente da Xunta de Galicia presidida polo Sr. 
Fraga.  

 
As consecuencias desta sentenza afectan a todas as fases do 

procedemento administrativo: Autorización de construcción, licencia de obras e 
actividade, mesmamente a Autorización Administrativa Previa, pois todas estas 
resolucións se fundamentaban en que os terreos, co cambio de usos aprobado 
polo Pleno do Concello de Mugardos, permitían este tipo de instalación, 
ademais de propiciar que o Grupo empresarial Tojeiro obtivera unhas 
extraordinarias ganancias de mais de 30 millóns de euros. Agora a sentenza 
00311/2008 do TSXG anula dito cambio. 

 
A planta de gas de Reganosa no interior da Ría de Ferrol, en 

funcionamento desde hai un ano e a entrada de buques gaseiros cargados, 
constitúen unha ameaza para a vida de miles de persoas , a Ría, centos de 
postos de traballo que dependen dela, e o Patrimonio. 

 
O CCE achegoulle no día de hoxe esta sentenza tanto ao Presidente 

como ao Vicepresidente da Xunta de Galicia e Solicitalles que nun acto de 
coherencia e responsabilidade retiren os Recursos presentados ante o Tribunal 
Supremo en Madrid, e reclámalles tamén, o acatamento as sentenzas do 
TSXG, 536/2004 e 606/2006, o fin de non seguir exponiendo a poboación da 
Ría de Ferrol a un risco innecesario. 

 

Santiago de Compostela a 18 de xuño de 2008



 

 

 
 
D. Emilio Perez Touriño 
Presidente da Xunta de Galicia 
Edificios Administrativos – San Caetano, s/n 
15704 Santiago de Compostela 
 

Luz Marina Torrente Lopez, con DNI 76400315 L, en representación da 
Plataforma de veciños O Cruceiro de Mehá; Jesús Ignacio Caselas Perez, con 
DNI 32619478G, en representación da Federación de AA. VV. Roi Xordo; 
Eliseo Zaera Ríos, con DNI 32532509 K., en representación do Ateneo 
Ferrolán e Manuel A. Rodríguez Carballeira, con DNI 32614638 V, en 
representación de Fuco Buxán, todas elas integrantes do Comité Cidadá de 
Emerxencia para a Ría de Ferrol, se dirixen a Vde. e Expoñen:  

 
O Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), o máis alto Tribunal 

galego, acaba de ditar unha sentenza, a 00311/2008, pola que anula a 
modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de 
Mugardos, aprobada na sesión plenaria do 31 de xaneiro de 2003. Esta 
proposta  de modificación foi promovida pola  empresa Reganosa e servíulle 
para  instalar a planta de gas en Punta Promontorio,  dentro da Ría de Ferrol. 

 
  O TXSG estima así a demanda plantexada por varias entidades 
integradas no Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol.  
 

Esta nova sentenza é a terceira contraria a Reganosa dictada polo 
TSXG, que fundamenta a anulación da modificación do Plan, na ausencia da 
correspondente Declaración de Impacto Ambiental, tal como fixera nas dúas 
sentenzas anteriores que anularon a tramitación medioambiental aprobada no 
2001 pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia presidida polo 
Sr. Fraga. 

 
As consecuencias desta sentenza afectan a todas as fases do 

procedemento administrativo: Autorización de construcción, licencia de obras e 
de actividade, mesmamente a Autorización Administrativa Previa, pois todas 
estas resolucións  se fundamentaban en que os terreos, co cambio de usos 
aprobado polo Pleno do Concello de Mugardos, permitían este tipò de 
instalación. Agora a sentencia 00311/2008 dictada polo TSXG anula dito 
cambio. 

 
A Planta de Gas de REGANOSA no interior da Ría, en funcionamento 

dende hai un ano e a entrada de buques gaseiros cargados, constitúen unha 
ameaza para a vida de miles de persoas, a Ría e o Patrimonio. 

 
 Esta ubicación tan perigosa, como vostede é coñecedor non obedece 

maís que a un proceso continuado de corrupción, onde os intereses 
económicos de certos grupos empresariais  utilizaron ao poder político para 
decidir ilegalmente o lugar da instalación. 

 
  A sentenza do TSXG ven de anular o cambio de usos dos terreos donde 
se asenta a Planta, que dou lugar a que o Grupo empresarial Tojeiro obtivera 
unhas extraordinarias ganancias de mais de 30 millóns de euros. 
 



 

 

 
 
As dúas forzas políticas que agora ostentan o Goberno da Xunta son 

coñecedoras das numerosas irregularidades que se cometeron na tramitación 
da Planta de Gas así como da súa perigosidade, unha ameaza constante para 
a vida de milleiros de persoas, a Rïa, centos de postos de traballlo que 
dependen dela, e o Patrimonio. 

 
  O Comité Cidadá de Emerxencia achégalle esta nova sentencia do 
TSXG e reclámalle unha vez máis, que o Goberno da Xunta de Galicia que 
vostede preside,  retire os Recursos presentados ante o Tribunal Supremo en 
Madrid,  e reclámalle tamén, o acatamento ás sentencias do TSXG, 536/2004 e 
606/2006, tal como fixera no caso dos depositos do Ferrazo na Ría de 
Vilagarcia. 
 

Estos recursos presentados pola Xunta de Galicia contra sentenzas do 
máis alto Tribunal galego supoñen un claro e reiterado menosprecio 
institucional hacia o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, e non teñen máis 
motivo que dilatar o proceso, expoñendo a poboacion da Ría de Ferrol a un 
risco innecesario. 

 
Solicitamos, polo tanto ao Goberno da Xunta de Galicia que vostede 

preside, que nun acto de responsabilidade e de coherencia, retire os Recursos 
presentados ante o Tribunal Supremo en Madrid. 
 

Santiago a 18 de xuño de 2008 
 
 
 

Asdo. 
 
 
 
Luz Marina Torrente Lopez                               Jesús Ignacio Caselas Perez 
 
 
 
 
 
Eliseo Zaera Ríos                                               Manuel A. Rguez. Carballeira 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


