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Reganosa está a escasos metros de casas habitadas.

O Tribunal Supremo fundamenta a
sentenza: “…polo que, ao ser a modifica-
ción puntual do Plano xeral de ordena-
ción urbana de Mugardos a que vai posi-
bilitar a concreta localización de dita
planta de almacenamento e regasifica-
ción de gas natural licuado, é necesario,
antes de aprobar aquela modificación
puntual, que se proceda a unha avalia-
ción de impacto ambiental”. O Tribunal
Supremo condena a pagar as costas a
REGANOSA e ao Concello de Mugardos. 

O Comité Cidadán de Emerxencia
(CCE), agrupación de numerosas asocia-
cións entre as que se encontra ADEGA,
viña denunciando nos medios de comu-
nicación e nos tribunais que a localiza-
ción da planta de gas no interior da Ría
de Ferrol -situada a menos de 200 metros
das vivendas e nuns terreos propiedade
do Grupo Tojeiro- obedecía exclusiva-
mente a un “pacto secreto” asinado no
ano 2000 por Fraga Iribarne, Roberto
Tojeiro, ENDESA e FENOSA. Naquela xun-
tanza decidiuse o emprazamento das ins-
talacións e que fose Xosé Antonio Orza,
Conselleiro de Industria naqueles anos, o
encargado de facer as xestións necesa-
rias para conseguir un acordo entre os
socios e pactar o prezo dos terreos. Pou-
cos meses máis tarde, en marzo do 2001,
constitúese a actual REGANOSA. Noméa-
se a Roberto Tojeiro como presidente da
sociedade e, no mesmo día, no seu pri-
meiro acto como presidente, merca para
REGANOSA os seus propios terreos, ope-
ración que lle vai xerar unhas plusvalías
de 30 millóns de euros. Ninguén sabía
que Orza, artífice do pacto, era socio de
Tojeiro desde había moito tempo. 

Este foi o motivo e a forma de escol-
ler o emprazamento da planta de gas en
Mugardos. Para defender esta senrazón
virán posteriormente moitas mentiras e
enganos: modificacións apresuradas no
PXOM; a aprobación dunha Declaración
de efectos ambientais improcedente; a

concesión dunha autorización de cons-
trución que non recolle a realidade do
proxecto; o outorgamento doutras auto-
rizacións administrativas fundamentán-
doas en futuras e incríbeis necesidades
enerxéticas que evidentemente nunca se
chegaron a cumprir.

Pouco ou nada lle importaba a este
grupo de socios o abastecemento de gas
para Galiza, que xa contaba cun gasodu-
to con capacidade suficiente para suplir o
consumo doméstico e industrial de gas.
Nunha época de plena expansión de par-
ques eólicos polos nosos montes, de
minicentrais eléctricas inzando os nosos
ríos, de decenas de encoros asolagando
cavorcos e vales, de centrais térmicas
queimando carbón procedente de Améri-
ca e Asia, os promotores de REGANOSA
necesitaban xustificar que tamén o con-
sumo de gas se ía incrementar exponen-
cialmente no futuro para conseguir as
autorizacións. Nunha situación na que o
país xa resultaba excedentario en xera-
ción de enerxía eléctrica e cuxo verdadei-
ro problema era exportar estes exceden-
tes, a Consellaría de Industria da Xunta e
as compañías eléctricas anuncian que se

van instalar cinco novas centrais de
ciclos combinados que utilizarán gas
para producir enerxía eléctrica. O grupo
Tojeiro tamén se comprometía a crear un
grupo industrial que consumiría o 25%
da produción de REGANOSA. Esta mensa-
xe chegou a calar en certos medios sindi-
cais, socialistas e nacionalistas que, ame-
drentados ante o inminente peche da
mina de lignito de As Pontes, deciden
mudar a súa oposición a REGANOSA,
mirar cara a outro lado e dar por boa a
localización da planta. Un grave erro his-
tórico. 

O paso do tempo permítenos ver que
realmente todo aquilo non foi máis que
unha auténtica burbulla. Unha mentira
para xustificar unha planta innecesaria,
pero que vai producir grandes beneficios
para os socios. Hoxe observamos que o
grupo Tojeiro non creou grupo industrial
algún e que as compañías eléctricas, dos
cinco grupos de ciclos combinados com-
prometidos, tan só construíron tres que
funcionan a un escaso 20% do potencial.
Como resultado, temos que o consumo
de gas está nos niveis do ano 2007 e que
o país ten que pagar a instalación da
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Tiveron que transcorrer nove anos para que o Tribunal Supremo sentenciase de forma definitiva que a planta de regasificación
de REGANOSA se instalou de forma ilegal no interior da Ría de Ferrol. A sentenza -que xa é inapelábel- rexeita os recursos pre-
sentados pola empresa e polo Concello de Mugardos. O Tribunal Supremo vén a confirmar a sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza que no ano 2008 anulou unhas modificacións puntuais do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Mugardos
(PXOM). Estas modificacións, hoxe anuladas, foron as que  permitiron  no ano 2004 a construción da planta de gas.
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rias e viábeis desde o punto de vista téc-
nico e económico.

Orza, Tojeiro e os socios das compa-
ñías eléctricas elaboraron un plan: os
ciclos precisarían da planta para xustifi-
car a súa existencia, xunto co consumo
de gas do Grupo Tojeiro, e a planta faci-
litaría a instalación dos ciclos. Todos sai-
rían gañando. Naquel tempo en Madrid
gobernaba Xosé María Aznar e tiñan con-
tactos suficientes no poder. Manuel
Fraga apadriñou o proxecto e acabou
convertendo a venta dos terreos, que non
era máis que un “pelotazo”, nun orza-
mento que, a día de hoxe, aínda estamos
a retribuír con xuros do 6%.

O asunto REGANOSA ben podería ser
considerado un paradigma das relacións
dos poderes económicos e políticos de
toda unha época que vén concluír na
crise económica actual. 

REGANOSA, como os mellores exem-
plos do colonialismo, só vai deixar na
nosa terra perigo, corrupción e un alto
impacto ambiental. A localización de
REGANOSA decidida naquel “pacto de
familia” vai xerar un longo conflito social
e xudicial que se prolonga desde hai once
anos. Pero, a recente sentenza do Tribu-
nal Supremo pon a REGANOSA nunha
nova escena na que cómpren varias pre-
guntas.

QUE ALCANCE TEN A SENTENZA?
En primeiro lugar confirma definiti-

vamente que REGANOSA se construíu
ilegalmente e que, polo tanto, arrastra
cara á anulación todas as autorizacións
outorgadas ao amparo das normas urba-
nísticas anuladas. O CCE ten formulados
varios recursos aínda pendentes de resol-
ver (contra a autorización para execución
do proxecto, contra a autorización de
posta en funcionamento, e moitos

planta e das centrais de ciclo combinado
como consecuencia dunha mala planifi-
cación. Actualmente REGANOSA é unha
mera sociedade instrumental que nos
costa cada ano 60 millóns de euros, sen
que ofreza nin produza nada para Galiza,
unha instalación onde simplemente se
descarga o gas que podía chegar polo
gasoduto xa existente, pero que no ano
2010 repartiu entre os socios promotores
7 millóns de euros de beneficio. 

O sistema gasístico e o sistema eléc-
trico son sistemas regulados. Isto quere
dicir que todos os investimentos realiza-
dos nestes sistemas van ser garantidos e
retribuídos polo Estado durante anos,
independentemente da súa produtivida-
de. As instalacións, segundo a lei, deben
demostrar previamente que son necesa-

outros) cuxa resolución agardamos se
axilice tras esta sentenza.

O fallo do Supremo deixa sen ningún
tipo de cobertura legal a actividade que
vén desenvolvendo REGANOSA e nunha
situación de desamparo ante os seguros e
os bancos que adiantaron os cartos para
a súa construción. Por tanto, REGANOSA,
que é unha instalación sumamente peri-
gosa, debería cesar inmediatamente a
súa actividade.

COMO DILATAR OU IMPEDIR A
EXECUCIÓN DA SENTENZA?

REGANOSA xunto co Concello de
Mugardos, tras ter coñecemento da sen-
tenza, remitiron apresuradamente á
Xunta de Galiza unhas novas modifica-
cións urbanísticas que lles foron aproba-
das en 15 días. Esta é unha clara mano-
bra dilatoria que pretende impedir a
execución dunha sentenza, pero que
tamén pode ter implicacións penais.

Tanto REGANOSA como o Concello de
Mugardos e a Xunta de Galiza están a
xogar irresponsabelmente cunha bomba.
ADEGA e o CCE non imos ficar parados.
Xa denunciamos esta incidencia nos tri-
bunais e desenvolveremos iniciativas
para que as diferentes forzas sociais e
políticas se impliquen na execución da
legalidade ao amparo desta sentenza. 

Se non fomos quen de impedir a
construción da planta debido á lentitude
da Xustiza, agora intentaremos chegar a
tempo para evitar unha posíbel traxedia e
o deterioro dunha Ría. Estamos certos
que a planta de gas emprendeu o camiño
sen retorno para saír fóra da Ría.

A localización da planta de gas, no interior da ría, pon en perigo a toda a
poboación de Ferrol.

Gaseiro descargando gas licuado na planta regasificadora de Mugardos.

H
um

be
rt

o 
Fi

da
lg

o

Ra
m

sé
s 

Pé
re

z

* Humberto Fidalgo é vicepresidente de ADEGA-
Ferrolterra e membro do Comité Cidadán de
Emerxencia da Ría de Ferrol.


