
COMO PARTICIPAR?
Podes contactar co Comité Cidadán de Emerxencia:

Telf.:  664 330 624
E-mail:  comitecidadan@gmail.com
Web:  http://comitecidadan.org/

01 Organismo: Tribunal Superior de Xustiza Galicia.
Motivo: Contra a falsa Tramitación Ambiental de Reganosa, 
DEA, da Consellería de Medioambiente.
Situación: Sentencia favorable pero recorrida ao Tribunal 
Supremo por Reganosa e a Xunta. En xaneiro de 2008 
solicitouse execución provisional da sentencia.

02 Organismo: Tribunal Superior.
Motivo: Contra a Concesión Marítimo Terrestre outorgada 
pola Autoridade Portuaria.
Situación: Desestimado e recorrido no Tribunal Supremo o 26 
de marzo de 2007.

03 Organismo: Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Motivo: Contra a Autorización Administrativa Previa. 
Situación: En trámite.

04 Organismo: Tribunal Superior de Xustiza Galicia.
Motivo: Contra a modificación do PGOM de Mugardos.
Situación: En trámite. En marzo 2007 se pagaron dous 
informes periciais (perito químico e mariño mercante) para a 
fase de probas cos cartos aportados polos cidadáns.

05 Organismo: Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Motivo: Contra a Autorización de Construcción.
Situación: En trámite. Presentouse contencioso o 26 febreiro 
de 2007.

06 Organismo: Xulgado de Ferrol.
Motivo: Contra as Licencia Municipais de Actividade e  de 
Obras do Concello de Mugardos.
Situación: En trámite. Foi desestimada por un erro. Pero 
retomouse a demanda pola vía da denuncia de 6 particulares. 
Presentada en marzo de 2008.

07 Organismo: Tribunal Superior de Xustiza Galicia.
Motivo: Contra a Autorización de Verquido ao Mar de Augas 
Galicia.
Situación: Formalizouse a demanda o 11 marzo 2008.  
En trámite.

08 Organismo: Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Motivo: Contra as Actas de Probas.
Situación: Presentouse recurso de alzada ante Mº de Industria 
contra actas de probas parciais de 18-01-07; 11-04-07 e 
4-05-07. Presentouse contencioso o 18 de marzo de 2008.

09 Organismo: Mº Industria e Trib. Sup. de Justicia de Madrid.
Motivo: Contra a Acta Definitiva.
Situación: Presentáronse recursos de alzada ante o Mº 
Industria en decembro de 2007. Presentouse un contencioso 
por un grupo de personas en marzo de 2008. Outro das 
asociacións está pendente de presentar porque está en prazo. 

10 Organismo: Tribunal Superior de Xustiza Galicia.
Motivo: Contra o Plan de Emerxencia Exterior.
Situación: Recurso alzada en novembro de 2007. Admitido a 
trámite recurso nº 592/07 en marzo de 2008.

11 Organismo: Fiscalía.
Motivo: Venta da Concesión Administrativa Portuaria de 
Forestal a Reganosa. 
Situación: Pendente de denunciar.

12 Organismo: Comisión Europea.
Motivo: Vulneración directivas 85/337 e Seveso II.
Situación: En novembro de 2007 se presentou nova 
demanda aos Servizos de Medio Ambiente e unha petición á 
Comisión de Peticións.

13 Organismo: Defensor do Pobo Europeo.
Motivo: Queixa por erro da Comisión Europea.
Situación: Presentouse queixa polo arquivo anómalo do 
expediente en febreiro de 2007.

14 Organismo: Comisaria da Competencia.
Motivo: Convenio Xunta-Reganosa.
Situación: Presentouse en Bruselas en Outubro de 2007 por 
axudas de Estado encubertas.

15 Organismo: Tribunal Constitucional.
Motivo: Contra a resolución do TSJM fallando en contra 
do Concello de Ferrol na demanda da Autorización 
Administrativa previa.
Situación: Se solicita Recurso de Amparo porque o 
abandono do Concello crea desamparo na nosa demanda 
contra a Autorización Previa.

Relación de recursos e denuncias presentadas polo Comité Cidadán de Emerxencia 
diante dos tribunais de xustiza e outros organismos.

Encontrarás información tamén nas sedes das organiza-
cións que participan no Comité ou na Asamblea Cidadá.

Tamén podes colaborar económicamente:
C/C en BBVA: 0182-0232-77-0201521046

Planta de Gas
Fora da Ria



Dende o ano 1999 estamos a denunciar esta corrupción. O 
xermolo do Comité Cidadán de Emerxencia, xa nese ano, 
realizou diferentes iniciativas para que a Planta se ubicara 
no exterior da Ría de Ferrol. En xullo de 2001 constitúese 
como Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, 
con José Gabeiras de Presidente e Carmelo Teixeiro como 
Coordinador, que morreron sen ver cumplido o obxectivo 
de librar á poboación da comarca do perigo da Planta, á Ria 
de Ferrol e ás xentes do mar que viven dela, dunha nova 
agresión medioambiental. En todos estes anos leváronse 
a cabo accións, mobilizacións, denuncias, investigacións..., 
mais  a estratexia envolvente e de feitos consumados que 
Reganosa empregou, axudada pola conivencia política 
dos gobernos do PP, de Fraga, Aznar, de certos medios 
de comunicación e nestes tres últimos anos, do bipartito 
PSOE-BNG, fixo posible a construcción da Planta de Gas 
dentro da Ría e a súa entrada en funcionamento. 

AS EIVAS DE REGANOSA
O proxecto nin foi avaliado medioambientalmente nin 
ten acreditado os condicionados da súa autorización. 
Nesta ubicación é imposible que Reganosa poida 
cumprimentar:
1.-  As distancias suficientes ás pobacións, segundo o 

artigo 12 da Directiva 92/82/CE.
2.-  A saída ao mar dos buques gaseros polos seus propios 

medios, en caso de emerxencia , segundo  require a 
norma EN-1532.

3.- O efecto dominó que prevé o artigo 8 da Directiva 
96/82/CE, trasposto ao RD 1254/99. Non se tivo en 
conta que a Planta de Gas se construíu adosada ao 
complexo petroquímico Forestal do Atlántico, o 
que magnificaría enormemente as consecuencias 
dun accidente grave na Planta de Reganosa ou no 
complexo petroquímico. 

A pretensión da Autoridade Portuaria de dragar a canle da 
Ría non garantiría a saída ao mar dos gaseros polos seus 
propios medios, en caso de emerxencia , e que de levarse 
a cabo, con recursos públicos que son de toda a cidadanía,  
degradaría aínda mais a Ría de Ferrol, cando está próximo 
a entrar en funcionamento o Porto Exterior.

A LOITA POPULAR, ADMINISTRATIVA E XUDICIAL
Hai dúas sentencias favorables do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia que anularon a falsa tramitación 
ambiental e que están recorridas ante o Supremo, por 
Reganosa e pola Xunta, coa finalidade de demorar a vía 
da Xustiza, para que así Reganosa poida continuar a pesar 
da flagrante ilegalidade, unha delas abandonada polo 
Concello de Ferrol, nun feito sen precedentes, que podería 
ser considerado prevaricación. 

Xa ninguén dubida que a localización da Planta, no interior 
da Ría, non é a axeitada. Un feito publicamente recoñecido 
por Félix Alonso, ex-presidente de Reganosa; Emilio Pérez 
Touriño, presidente da Xunta de Galiza; Xosé Barcia, alcalde 
de Mugardos e Vicente Irisarri,  alcalde de Ferrol. Este 
recoñecemento, só foi posible grazas as actuacións diante 
dos gaseros Galicia Spirit e Mourad Didouche, cando se 
romperon os “muros de silencio” que en todos estes anos 
impediron que o caso Reganosa fose coñecido tanto pola 
poboación de Ferrolterra como pola do resto do mundo. 
Estes “muros de silencio” saltaron polos aires os días 7, 8 e 9 
de maio, cando cidadáns, traballadores e traballadoras do 
mar, dando un exemplo de carraxe, na defensa da vida, da 
Ría e da legalidade, impedimos, por catro veces, a entrada 
ilegal do buque gasero “Galicia Spirit”, e o 29 de maio 
impedimos o primeiro intento de entrada do “Mourad 
Didouche”. Foron moitas cadeas de televisión, radios e 
xornais as que levaron por todo o mundo a noticia, dando 
a coñecer os detalles da ameaza que supón Reganosa para 
a vida, para a Ría e para a legalidade democrática.
O Proxecto Reganosa sostense nun cúmulo de 
irregularidades e ilegalidades que quedan demostradas 
na firma dun convenio, con cláusulas secretas, entre os 
promotores de Reganosa e o Sr. Fraga, en xuño de 2000.
Cando se trata de paralizar a ameaza que Reganosa 
supón para a vida humana e para o medioambiente na 
Ría de Ferrol, a vía administrativa nunca se pode dar por 
terminada. Esta decisión de paralización, pode ser tomada 
pola Administración por si mesma ou obrigada por unha 
sentencia xudicial.

AS NOVAS AMEAZAS DE REGANOSA
Voadura da canle de entrada:
A  Autoridade Portuaria de Ferrol-S-.Cibrao volta a insistir 
no dragado da canle de entrada, di que é para favorecer a 

“o verei 
cos vosos
ollos”

UNHA LOITA CON HISTORIA
Reganosa é o maior escándalo de corrupción política, 
económica e mediática da democracia e tamén pode 
chegar a converterse nunha enorme traxedia no caso de 
que siga con actividade. Non existen medios materiais, nin 
técnicos capaces de evitala diante dos elevados riscos de 
accidentes. Que Enagas, trala súa privatización, renunciara 
á Planta de Gas, non é xustificación para que a Xunta de 
Galicia apostara, a costa das nosas vidas e patrimonios, 
pola localización dentro da Ría de Ferrol, polo feito de que 
os seus promotores decidisen, por razóns de benefício 
proprio, a localización en Mugardos. Lugar que xa fora 
descartado, no ano 1994 por un riguroso estudio técnico 
de riscos realizado por MW Kellog.

“vereino 
cos vosos
ollos”

entrada de grandes barcos, cando  o Porto Exterior xa está 
en condicións de recibilos. A razón da súa construcción 
non era outra que liberar o interior da Ría dos tráficos 
nocivos e perigosos. De novo unha intervención con 
diñeiro público para intentar salvar beneficios privados. 
Unha vez mais  quen dirixe a Autoridade Portuaria, 
amosa a súa supeditación os intereses de Reganosa, 
pretende  levar a cabo  unha nova barbaridade xa que 
os gaseiros seguirían sen poder cumprimentar a norma 
1532. Pola contra o dinamitado e dragado terían un efecto 
pernicioso nos bancos marisqueiros e no patrimonio: os 
Castelos. Os fondos da Ria pertencen á Rede Natura, o 
que convirte en ilegal calquera actuación de modificalos. 
Realmente os promotores do dinamitado non teñen 
outra finalidade que seguir facendo uso do interior da 
Ría como si non existise o Porto Exterior, un paso máis na 
dirección sinalada no libro de Enrique Pernas e prologado 
polo antigo Conselleiro de Pesca do Goberno Fraga, o Sr. 
Landin, que falaba da necesidade de sacrificar unha das 
Rias Galegas, apuntando que a mellor opción era sacrificar 
á contaminación e morte do seu ecosistema, á Ría de 
Ferrol. A Conselleria de Pesca acaba de dar instrucións ás 
cofradias para que non sementen marisco na zona perto 
dos castelos, onde se viña extraindo boas cantidades até o 
momento. Ademais desta nova ameaza para o ecosistema 
da Ría, 400 postos de traballo están ameazados frente aos 
43 criados por REGANOSA.

Ampliación da capacidade de regasificación:
Dende hai tempo os promotores de Reganosa e os 
seus apoios, entre eles a Consellería de Industria, veñen 
reclamando ao Goberno Central, a través de campañas 
mediáticas, a concesión dunha maior capacidade de 
emisión de gas natural. Dicir que segundo a licencia 
de construcción a capacidade de emisión nominal de 
gas natural é de 322.500 m3 por hora. O Consello de 
Ministros do 31 de Marzo de 2006 aprobou a revisión 
2005-2011 do Plan Enerxético, incluíndo unha nova 
cifra 412.800 m3, a inclusión no plan enerxético só ten 
valor indicativo. A autorización ten que ser solicitada 
e tramitada segundo o procedemento do articulo 67 
da lei 34/1988 de hidrocarburos para cuxa aplicación 
existe un Real Decreto 1434/2002 de 27 de decembro. A 
partir de  decembro do 2006 voltaron a esixir unha nova 
cantidade, 825.600 m3/h. Recentemente publicouse no 
BOE num. 67 do 18 de marzo de 2008 un anuncio onde 

Reganosa invita a licitar a adxudicación da obra civil de 
dous novos ORV´s (vaporizadores) de 160 tm/hr. cada 
un. Data de inicio previsible das obras 3º trimestre do 
2008, prazo de execución 50 meses. Serían evidentes os 
efectos perniciosos desta posible ampliación, duplicación 
da cantidade de auga da Ría esterilizada (600.000 m3) 
e verquida á mesma a menor temperatura e maior 
afluencia de gaseiros cargados dentro da Ría. Ademais 
non ten sentido esta pretensión porque Reganosa so ven 
traballando ao 34% da súa capacidade nominal.

 Transporte de GNL en camións-cisterna.
O feito de transportar polas estradas galegas camións-
cisterna de 25 toneladas de GNL, o que equivale aprox. a 
2000 bombonas de gas, é unha irresponsabilidade máis 
de REGANOSA, que responde máis a unha necesidade 
propagandística que a unha verdadeira demanda de 
enerxía das vilas e industrias a onde vai destinado.

PROPOSTAS DE TRABALLO E CALENDARIO
DE MOBILIZACIÓNS
A Autorización Definitiva concedida polo Ministerio de 
Industria, pode influír nalgún sector da poboación no senso 
de desanimalos a seguir dando a batalla contra Reganosa.
Levamos 8 anos de loita, contra un adversario potente, 
(conxunción do poder economico-politico-mediatico), 
unha loita que vai a proseguir  en todas as súas vertentes, 
terá un longo recorrido ata acadar a paralización da planta 
de Reganosa.
Como todas as loitas populares, en defensa da vida e 
do ben común, esta tamén é unha loita de resistencia. 
Non só contan as grandes accións e mobilizacións. As 
concentracións e caceroladas que vimos realizando, 
menos numerosas en participación, pero constantes, ante 
a entrada de gaseiros; as actuacións diante da Xustiza, das 
Administracións; a presenza en feiras, congresos, xornadas, 
foros e plataformas... darán os seus froitos. 
Nunca é tarde para defendernos, nunca é tarde para 
evitar unha traxedia.  Mobilicemonos!

CALENDARIO DE MOBILIZACIÓNS:
> 9 de MAIO

Roteiro reivindicativo pola cidade de Ferrol, sinalando 
entidades financieiras e empresas  que participan en 
REGANOSA (Grupo Tojeiro, Caixa Galicia, Caixa Nova, 
Banco Pastor, ENDESA, FENOSA), con saída ás 18hs do 
Edificio da Xunta.

> 8 de XUÑO
Manifestación en Ferrol ás 12hs. no Porto de Curuxeiras.

> 23 de XULLO
IIª Marcha a pé de Ferrol a Mugardos, con saida ás 17hs 
do porto de Ferrol.
Festival artístico-musical-reivindicativo, no aniversario 
do peche da viciñanza de Mea na casa do Concello  
de Mugardos.

> XULLO
Realización dun gran mural que poida entrar no 
Guiness polas suas extraordinarias dimensións. 


