
ESCRITO DE ALEGACIÓNS  

 

D./Dª................................................................................................................................... con 

Documento de Identidade nº .............................................. e enderezo a efectos de notificacións 

en ................................................................................................................................................. 

presenta as seguintes ALEGACIÓNS ao expediente número 048-566967 polo que  se solicita 

autorización administrativa para o establecemento dun taller de fabricación de artigos 

pirotécnicos no lugar de Solláns, parroquia de Calo, no Concello de Teo:  

 

PRIMEIRA.- No ano 2006 na pirotecnia propiedade da mesma empresa que agora solicita 

autorización (Pirotecnias Calo S.L) produciuse unha grande explosión que causou graves danos 

nun radio de 400 metros ao redor das instalacións, afectando a unhas 40 casas, entre os que 

poden citarse danos estruturais nalgunhas vivendas, rotura de cristais, tellados, ventás, portas 

e persianas. Non houbo que lamentar vítimas mortais nin feridos debido principalmente a que 

a deflagración tivo lugar pola noite, mentres os veciños e veciñas se encontraban durmindo, non 

porque o recinto estivera situado a distancia suficiente das vivendas.  

SEGUNDA.- Quedou probado que a empresa, a mesma que agora solicita a reapertura, 

almacenaba máis material do permitido pola licencia ou autorización concedida, semellante á 

que agora se solicita. En consecuencia, pode tamén considerarse demostrado que as garantías 

exixidas pola normativa vixente, e nomeadamente polo Real Decreto 989/2015, de 30 de 

outubro, polo que se aproba o Regulamento de artigos pirotécnicos e cartuchería non garanten 

a seguridade das persoas que viven a carón da pirotecnia.  

TERCEIRO.- No proxecto presentado pola promotora inclúense cálculos que estiman as 

distancias de seguridade mínima exixida atendendo a unha cantidade moi pequena de material 

explosivo. Así, é a propia empresa que se interesa por obter a solicitude a que interpreta 

unilateralmente a normativa para dicir que a distancia suficiente de seguridade a núcleos de 

poboación ou aglomeracións urbanas é de 125,25 metros, entendendo por tal o núcleo de 

Solláns, e 110 respecto de vivendas fora do núcleo, cando como xa se recolleu no punto 

primeiro, a explosión do taller afectou a un perímetro de 400 metros.  

CUARTO.- No caso concreto da distancia que se recolle respecto das vivendas ailladas debe 

destacarse que o proxecto só fai referencia a algunhas delas, podendo apreciarse en calquera 

imaxe de satélite que existen outras vivendas con dependencias anexas (galpóns, piscinas...) 

máis próximas. Nestas non pode tomarse a distancia da edificación exclusivamente, pois as 

persoas que as habitan non se limitan a esa zona, senón que gozarán das súas propiedades en 

toda a súa extensión. Así, xusto en frente do valado de peche vemos varias fincas con casas, que 

teñen hortas, piscinas e xardíns nas que habitualmente se pode atopar persoas, polo tanto, a 

distancia real é menor que a que recoñece a peticionaria.  

QUINTO.- No proxecto ofrécese a imaxe falsa de que o taller se situa nunha “zona de tránsito 

de persoas e vehículos practicamente nula” e que as fincas colindantes “son de escaso cultivo 

polo que a presencia de persoas nun radio de 150m é inusual” dicindo que non existen fincas 



cultivadas, pero si existen fincas habitadas, polo que a presencia de persoas vivindo a carón do 

perímetro da pirotécnica será diario e constante, non esporádico.  

SEXTO.- Recóllese así mesmo no proxecto que “non existen propiedades públicas nin 

monumentos que podan verse afectados. Non existen na zona industrias nin locais de actividade 

comercial”, pero no lugar de Solláns ademais de vivendas habitadas, existen distintos locais 

comercias, como poden ser bares ou restaurantes, a sede dunha asociación veciñal e a sede do 

CRA de Teo (Conxunto de Escolas Rurais Agrupadas).  

SÉPTIMO.- Que para conceder a autorización precísase tamén informe favorábel da 

Intervención de Armas e Explosivos da Garda Civil, ademais do da Área de Industria e Enerxía, 

documentos que non se inclúen no expediente polo que se descoñece o seu sentido. 

OITAVO.- En toda xestión de risco as Administracións Públicas deben atender ao principio de 

cautela, de forma que se priorice a seguridade cidadá, frente a autorización de actividades 

potencialmente perigosas. Esta actividade xera un risco claro e que no pasado se evidenciou que 

pode afectar directamente á vida, saúde e patrimonio das persoas, polo que en consecuencia 

debe denegarse a autorización solicitada.  

 

Polas alegacións e motivos presentados, SOLICITA:  

 

Que SE DENEGUE a autorización administrativa a Pirotecnias de Calo S.L para o establecemento 

dun taller de fabricación de artigos pirotécnicos no lugar de Solláns, parroquia de Calo, no 

Concello de Teo.  

 

 

En, ......................................... a .......... de .............................. de 2022 

 

 

 

 

Asdo. ............................................... 

 


