
  
 

Declaración institucional que presenta o Grupo Provincial Popular de apoio ao 
sector mar-industria alimentario da provincia, fronte a o proxecto de reforma da 
lexislación de costas 
 
Os proxectos de reforma da Lei de Costas e do seu Regulamento causan enorme 
preocupación para o conxunto das actividades económicas que para exercer en 
condicións aceptables de rendibilidade sitúanse na franxa costeira, fundamentalmente 
porque necesitan un emprazamento e unha disposición fundamental relativa á 
captación de auga do mar. Isto leva a cabo a través de mecanismos de impulsión e 
saída dispostos na zona que vai desde as súas instalacións ata os puntos de 
captación e saída baixo a auga, soterrados, aprobados e adaptados a todas as 
normativas vixentes na actualidade.  
 
O proxecto de reforma do Regulamento de Costas que está a elaborar o Ministerio 
para a Transición ecolóxica, e que polo seu gran calado vai obrigar a reformar 
igualmente a Lei de Costas, preocupa enormemente aos sectores produtivos 
afectados dado que se pretende introducir unha serie de preceptos novos que 
amparan algunhas interpretacións moi restritivas que se estaban facendo da lei de 
Costas, e se  diseminan por todo os seus articulado preceptos novos moi xenéricos e 
abstractos que recrúan as esixencias ambientais en claro detrimento das posibilidades 
de exercicio lexítimo e sostible das actividades ligadas tradicionalmente ao mar de 
Galicia, que son as que conforman o tecido produtivo costeiro da nosa Comunidade 
Autónoma en xeral, e da nosa comarca en particular. 
 
O borrador de novo Regulamento, recorta drasticamente a figura da prórroga 
extraordinaria das concesións de ocupación de dominio público marítimo terrestre, 
desvirtuando a letra e o espírito co que se creou esta figura na reforma da Lei de 
Costas de 2013, e que viña precisamente a apoiar ás actividades produtivas costeiras 
que ían chegar ao seu termo, e ser desmanteladas por tanto, no ano 2018 (30 anos 
despois da Lei de Costas orixinaria, de 1988).  
 
A clave do debate estriba, en que dita lei, creou unha figura nova, que deixou sen 
efecto a limitación do prazo máximo de duración que se establecía na Lei de Costas 
de 1988, precisamente creando unha prórroga extraordinaria, a contar desde a data na 
que esta se solicitase, tal como a lei e o regulamento establecían e seguen 
establecendo. O que se pretende coa reforma do Regulamento, é modificar o día de 
cómputo inicial, atrasándoo 30 anos atrás, ata o día uno da concesión en vigor.  
 
No mesmo sentido, refórzanse os requisitos necesarios para renovar as concesións e 
para obter prórrogas das actualmente existentes, pasando dos 4 criterios  orientativos 
ata hoxe vixentes aos 18 que se pretende introducir. E o máis preocupante é que a 
maioría deses novos requisitos quedan nunha total indefinición, de maneira que se 
deixa a porta aberta para a arbitrariedade máis absoluta á hora de decidir desde un 
despacho ministerial a cales das nosas empresas e sectores permíteselles continuar e 
a cales llas expulsa. 
 
Exemplo desa abstracción, e por tanto, da inseguridade xurídica que provocan, son 
requisitos novos como "o impacto paisaxístico", "a protección ecolóxica da interacción 
terra-mar", "o incremento altura de onda ou cambios de dirección ondada" (sic: art. 
135. 4), ou "outros criterios como aplicación do previsto en calquera outra norma 
española e europea, así como convenios internacionais que conteñan regulación 
relativa á costa e ao mar" (citas textuais do borrador de novo Regulamento).  



  
 

 
Sobre unha base tan feble e  maximalista preténdese revisar todas as localizacións 
actuais na costa que segundo os informes do Ministerio poidan non coincidir con eses 
novos criterios do borrador, algo que pode levar a consecuencias devastadoras para 
os sectores produtivos Galegos e polo tanto provinciais, vinculados á costa e a toda a 
economía social e pesqueira, ao verse potencialmente afectados non só as industrias 
produtivas do país senón mesmo unha enorme cantidade de explotación asociadas a  
Miticultura, Acuicultura de Bivalvos e Marisqueo amen de edificacións, vivendas entre 
elas. 
 
Doutra banda, que a experiencia destes sectores evidencia que non son actividades 
en absoluto insostibles desde o punto de vista ambiental (como o proba o que están 
fortemente controladas por diversos organismos públicos), e de feito en ningún 
momento do borrador afírmase que a causa da modificación sexa unha problemática 
de tipo ambiental, senón, unicamente, unha decisión conceptual e a aposta das 
autoridades de Costas por un litoral libre de actividade produtiva, o que supón á súa 
vez optar por un uso preferentemente recreativo (para o que tampouco se dá ningunha 
alternativa, por suposto) fronte aos usos produtivos tradicionalmente vinculados ao 
mar.  
 
#Ante esa situación tan alarmante para Galicia e para a provincia da Coruña, facendo 
un chamamento a todos os representantes públicos desta Corporación e ao seu 
sentido do deber e da responsabilidade, Por todo iso, a Deputación da Coruña, 
ACORDA O SEGUINTE: 
 
1.- Trasladar ao Goberno de España e ao seu Ministerio de Transición Ecolóxica e 
Reto Demográfico a necesidade de recoñecer e ter en conta a especial relación co 
mar que presenta Galicia e por tanto, a necesidade de facer compatibles a 
preservación da paisaxe co mantemento dos postos de traballo e a actividade no 
bordo litoral.  
 
2.- Demandar do Ministerio que calquera modificación normativa que afecte á lei de 
costas ou ao seu Regulamento, incluíndo os prazos de concesión, xestiónese 
mediante a posta en marcha dunha mesa de diálogo amplo cos representantes dos 
sectores afectados, as autoridades locais e autonómicas pertinentes, ademais  dsos 
mecanismos xa previstos na lexislación, de maneira que se procuren a mellores 
solución para impulsar a actividade económica e á vez que se protexe o noso litoral, e 
que garanta en  calquer caso o mantemento do emprego do  séctor dos recursos 
pesqueiros, marisqueiros, e da actividade piscícola na actualidade.  
 
3.- Instar o Goberno da Xunta a solicitar a convocatoria da Comisión Mixta de 

Transferencias para analizar a ampliación do marco competencial do ámbito do mar, 

da costa e da pesca. 


