
VOTO PARTICULAR AO DICTAME DO CONSELLO GALEGO DE MEDIO 
AMBIENTE SOBRE O PLANO HIDROLÓXICO DE GALIZA-COSTA 

FORMULADO POLA ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA ECOLÓXICA DE 
GALIZA (ADEGA), A FEDERACIÓN ECOLOXISTA GALEGA (FEG) E A 

SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL (SGHN).

O Plano Hidrolóxico de Galiza-Costa (PHGC) considera a auga fundamentalmente como un  

recurso e apenas como un activo ecosocial. É debedor dunha concepción estructuralista da  

política de augas, entendendo ésta principalmente como unha política de obras públicas, o  

que resulta máis propio de comezos do século pasado que do actual. A ausencia dun enfoque 

sustentable maniféstase no predominio claro da estratexia da oferta (aumento da oferta de  

auga mediante a construcción de novas infraestructuras) sobre o control da demanda. 

Aínda que nestes momentos non é un requisito legal necesario para a súa aprobación, 

entendemos que sería desexable someter o PHGC a un procedemento de avaliación ambiental 

estratéxica,  coa  finalidade  de  prevenir  e  reducir  máis  eficazmente  os  posibles  impactos 

ambientais negativos derivados da súa aplicación.

Parécenos  inadecuado  que,  a  diferencia  do  que  acontece  a  nivel  estatal  e  noutras 

comunidades autónomas, as competencias en materia de xestión da auga sexan exercidas pola 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda (CPTOPV) e non pola de Medio 

Ambiente,  o  que  resulta  un  sensentido  consecuencia  de  antepor  determinados  intereses 

políticos  particulares  a  criterios  de  racionalidade.  En  calquera  caso,  mesmo  sendo 

competencia da CPTOPV a aprobación do PHGC, non parece razoable a absoluta falta de 

participación  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  na  elaboración  do  PHGC.  A  nula 

participación  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  evidénciase,  por  exemplo,  na  non 

consideración  da  Estratexia  Galega  de  Educación  Ambiental  e  das  actuacións  para  a 

recuperación do salmón atlántico (incompatible co aproveitamento hidroeléctrico integral das 

bacías, polo que se preocupa o PHGC), no deficiente listado de espacios naturais protexidos 

ou  na  ausencia  de  referencia  aos  estudios  sobre  réximes de  caudais  mínimos ecolóxicos 

efectuados pola Subdirección Xeral de Medio Ambiente Natural en ríos de Galiza-Costa.

É  recomendable  que  durante  o  período  de  aplicación  do  PHGC  exista  unha 

coordenación  permanente  e  estreita  entre  Augas  de  Galiza  e  a  Consellería  de  Medio 



Ambiente.  Neste  senso,  a  Consellería  de  Medio  Ambiente  debería  estar  representada  na 

Xunta de Goberno de Augas de Galiza, como xa o están outras Consellerías relacionadas coa 

xestión da auga.

Ao  noso  entender,  o  dictame  ambiental  do  Consello  Galego  de  Medio  Ambiente 

(COGAMA)  sobre  o  PHGC  debería  terse  completado  coas  consideracións  expostas  de 

seguido. 

1.- Usos e demandas

É  necesario  desenvolver  na  medida  do  posible  todas  as  medidas  viables  tendentes  a 

incrementar  sustancialmente  o  aforro e  a  eficiencia  na utilización dos recursos hídricos, 

incluíndo  a  modernización  das  ineficientes  técnicas  de  rega,  o  fomento  de  tecnoloxías 

industriais  aforradoras  de  auga,   a  reutilización  de  augas  residuais  depuradas  e  o 

establecemento dun sistema de tarifas que, garantindo  un acceso equitativo á auga, prime 

suficientemente a eficiencia e o aforro e penalize o desbaldimento. 

Cómpre axustar adecuadamente as dotacións para abastecementos a un uso racional da 

auga. Neste senso, as dotacións para usos urbanos non deberían superar os 250 l/persoa e ano. 

Sen embargo, o Plano chega a establecer para o segundo horizonte (2017) dotacións de até 

410 l./persoa/ano.

8 dos 12 novos encoros propostos que serían utilizados para abastecemento parecen ter 

coma prioridade a producción de enerxía hidroeléctrica. Éstes son case os únicos que teñen 

unha capacidade máis ou menos definida e inclúen os de Fornelos (río Arnego, 176 Hm3) e 

Cernaxeda (río Deza, 100 Hm3) que, ó final do período de vixencia do Plano, serían dous dos 

cinco maiores encoros de Galiza-Costa, todos eles para producción de enerxía hidroeléctrica. 

7 destes 8 encoros (Espenuca, Barcia, Fornelos, Cernaxeda, Caldas, Dorna, Silvoso) aparecen 

recollidos nun listado de encoros hidroeléctricos en fase de estudio ou proxecto en Galiza en 

1982,  listado que ten como fonte  ao daquela  Ministerio  de Obras Públicas e  Urbanismo 

(MOPU). Ademais, as capacidades previstas neste listado coinciden en todos os casos coas 

definidas inicialmente no PHGC.



A posibilidade de as augas subterráneas poderen fornecer recursos hídricos para 

diversas  demandas  en  determinados  casos  debe  ser  considerada  moi  especialmente 

naqueles sistemas de explotación nos que o PHGC propón construír novos encoros de 

abastecemento.  É  prioritario  desenvolver  todos  os  estudios  precisos  para  unha 

avaliación adecuada dos recursos hidroxeolóxicos das bacías de Galiza-Costa. O dato 

dos 650 Hm3 que se apunta é moi inferior ao que aporta o Libro Branco da Auga do 

Ministerio de Medio Ambiente (páx. 189) e que é moito máis acorde coas estimacións 

derivadas  da  avaliación  do  fluxo  basal  dos  ríos.  A  diferencia  podería  explicarse, 

probablemente, porque no primeiro caso se tiveron sobre todo en conta as unidades 

hidroxeolóxicas  ben  delimitadas  e  non  se  incluíron  as  reservas  difusas  de  grande 

importancia en Galiza.

No que atinxe ós usos recreativos, coidamos que a caza con perdigóns de chumbo 

debería  prohibirse  en  tódolos  encoros  e  humidais  polo  risco  de  saturnismo,  moi 

especialmente  nos  encoros  adicados  a  abastecemento  e  nos  importantes  para  as 

poboacións de aves acuáticas. Calquera tipo de navegación deberá estar regulada de 

acordo  cos  planos  de  conservación  da  natureza  dos  organismos  competentes, 

respectando os períodos de desova dos peixes e as áreas de cría, repouso e invernada das 

aves acuáticas.

2.- Calidade das augas

Destacamos a importancia da aplicación da recomendación do artigo 2.72 das Normas 

do PHGC que avoga “por completar as infraestructuras de saneamento dos polígonos 

industriais, adoptando os sistemas depurativos de augas residuais acordes coa calidade 

da auga esixida no punto de vertido”. Asemade, consideramos necesario que na creación 

de novos polígonos industriais e na ampliación dos xa existentes, se teñan en conta 

sempre, a diferencia do acontecido no pasado, os aspectos relativos ás infraestructuras 

de saneamento.

Ademais  da  aplicación  de  medidas  efectivas  de  control  da  contaminación 

industrial,  cómpre  promover  intensamente  cambios  tecnolóxicos  que  permitan  unha 

reducción en orixe da contaminación industrial. Neste senso, parece importante facer 



fincapé na necesidade de que a xestión da auga en Galiza-Costa contribúa á aplicación 

da lexislación sobre prevención e control integrado da contaminación, en particular no 

referido ao emprego máis eficiente dos recursos hídricos e á prevención e control da 

contaminación das augas superficiais e subterráneas.

Para combater a contaminación agraria difusa é preciso promover unha utilización 

racional de pesticidas e fertilizantes inorgánicos e orgánicos (e mesmo a súa reducción 

mediante o apoio á agricultura ecolóxica e ao control integrado de pragas), a aplicación 

axeitada  dos  xurros  e  a  conservación  e  restauración  da  vexetación  autóctona  das 

ribeiras, que actúa a xeito de “filtro verde”. 

O PHGC sinala como unha das causas de contaminación as augas ácidas e con 

metais  pesados orixinadas en determinadas áreas mineiras,  sinalando en particular o 

caso  do  Brandelos  e  Xestosa  (bacía  do  Ulla),  afectados  gravemente  pola  mina 

abandonada de cobre de Touro (A Coruña). Deberíase implementar o antes posible un 

plano  de  recuperación  da  superficie  desta  mina  abandonada,  plano  que  deberían 

promover conxuntamente Augas de Galiza, a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental,  a  Deputación  da  Coruña,  o  Concello  de  Touro  e  a  empresa  propietaria 

actualmente dos terreos.

 Aínda que o  PHGC sinala que,  a  falta de estudios máis concretos a realizar no 

futuro,  pode  avanzarse,  en  principio,  que  a  eutrofización  nos  encoros  constitúe  un 

“fenómeno pouco importante actualmente”, o Libro Branco da Auga do Ministerio de 

Medio  Ambiente  (páx.  309),  afirma  que  “las  cuencas  que  presentan  las  aguas 

almacenadas  en  los  embalses  en  peor  estado  son  las  del  Tajo  (68%),  Internas  de 

Cataluña (67%), Galiza Costa (64%) y Duero (57%)”.

O Plano non ten en conta a posible presenza de contaminantes nos sedimentos, os 

cales poden actuar como “bombas de tempo químicas”. 

A situación actual no relativo ás redes de control da contaminación nas bacías de 

Galiza-Costa é moi deficiente. Só existen 4 estacións da rede COCA (Control Oficial da 

Calidade  da  Auga)  -o  que  supón unha  densidade  de  1/3283 Km2,  a  máis  baixa  de 



España- e  ningunha da rede ROCAS (Rede de Observación da Calidade  de Augas 

Subterráneas).  É  prioritario  e  urxente  establecer  unha  completa  rede  de  control  da 

contaminación de medida continua e sistemática que contemple todos os parámetros 

físico e químicos necesarios (incluíndo compostos orgánicos persistentes) e que inclúa a 

utilización de indicadores biolóxicos.

O  Plano  Hidrolóxico  debería  asumir  explicitamente  entre  os  seus  obxectivos  o 

cumprimento do Convenio OSPARCOM (Comisión do Tratado de Oslo e París) sobre o 

control da contaminación mariña de orixe terrestre ao Oceano Atlántico.

3.- Enchentes e asolagamentos

Entre as posibles actuacións para combater as enchentes habería que incluír, ademais 

das xa contempladas no PHGC, coa mesma ou superior consideración,  a ampliación 

dos bosques de ribeira, a restauración hidrolóxico-forestal, a demolición de edificacións 

ou infraestructuras construídas en zonas asolagables (coa conseguinte indemnización se 

for necesario) e a concensión de subvencións para a contratación de seguros contra 

danos producidos por enchentes.

Parécenos especialmente importante a aplicación das liñas de actuación do PHGC 

“evitar a invasión por edificacións ou outras obras improcedentes das zonas asolagables, 

mediante deslindes e sinalización dos niveis para as enchentes de cálculo, especialmente 

nas  zonas  desenvolvidas  ou  en  fase  de  crecemento”  (sendo  necesario  e  non  só 

conveniente realizar con urxencia un inventario de ribeiras e marxes que dará lugar a un 

deslinde previo) e “clarificación da situación do cauce e definición do Dominio Público 

Hidráulico que irá unido ó consecuente amolloamento e vixilancia, co fin de evitar a 

ocupación de ditas zonas, que ás veces escúdase na incerteza e indefinición”.  Neste 

mesmo senso, salientamos a relevancia da aplicación dos artigos 2.42 (Medidas para 

evitar os danos ocasionados por enchentes), 2.43 (Edificacións en zonas asolagables) e 

2.44 (Vías de comunicación) das Normas do PHGC.



É fundamental protexer e conservar as chairas de asolagamento, pois, ademais de 

moitos outros beneficios hidrolóxicos e  ecolóxicos,  "As zonas asolagables,  coma as 

chairas de inundación, laminan as ondas de enchenta, polo que son beneficiosas para os 

tramos augas abaixo das mesmas", como recoñece expresamente o Plano Hidrolóxico 

na páx. 93, epígrafe 8.4.5.5. 

É imprescindible ter en conta que a aplicación universal dos métodos de enxeñería 

clásica xa non é aceptada pola maioría da sociedade, e isto é debido non só a razóns 

ecolóxicas  ou  ambientais,  senón  tamén  a  razóns  económicas,  tendo  en  conta  a 

necesidade de sobredimensionar as obras polo risco que xeran, e o custo do mantemento 

adicional  que supón o ir  en contra,  na maioría  dos casos,  dos  procesos  naturais  da 

dinámica fluvial e que os controles estructurais por medio de obras hidráulicas reducen 

a frecuencia dos asolagamentos, pero agravan os seus efectos porque, constrinxindo o 

río e rectificando o seu curso, aumenta a velocidade das augas e a altura das enchentes, 

que ademais deixan de ser graduais para ser súbitas, e cunha capacidade destructiva 

aumentada e agravada porque se xera unha sensación de confianza que infravalora os 

riscos e leva a ocupar zonas inadecuadas. En lugar de encanar e cambiar os ríos de sitio 

resulta  moito  máis  prudente  adaptar  a  ocupación  e  aproveitamento  do  territorio  á 

realidade. 

Como alternativa ás canalizacións convencionais (substitución do cauce natural do 

río  por  outro  artificial)  recoméndase,  especialmente  en  contornos  non  urbanos,  o 

aumento  da  largura  do  bosque  de  ribeira  autóctono,  mesmo  recorrendo  para  iso  á 

compra  e  expropiación  dos  terreos  colindantes  ás  zonas  do   Dominio  Público 

Hidráulico.  Esta  actuación,  alén de servir  para  a  laminación de cheas,  suporía  unha 

mellora da calidade ecolóxica do medio. Se fose inevitable a construcción de diques, 

procurarase integralos na maior medida posible co medio natural.

Os dragados dos cauces e da desembocadura non resolven o problema do depósito 

de sedimentos nin do vertido de lixo e entullos, son de moi cuestionable utilidade e 

susceptibles de provocaren impactos moi elevados na explotación marisqueira das rías e 

na avifauna.



Antes de decidir a construcción dun novo encoro de laminación cómpre efectuar 

unha coidadosa análise de todas as alternativas posibles para a laminación dunha chea 

que demostre que a de construcción do encoro é a única alternativa viable para evitar 

danos  materiais  moi  graves  ou  perdas  vidas  humanas,  resultando  inviables  ou 

insuficientes outras opcións con menor impacto ambiental.

4.- Secas

As medidas derivadas da definición de situacións de seca deberían precisarse moito 

máis.

5.- Deslinde e protección do Dominio Público Hidráulico

O deslinde é a primeira e imprescindible medida para a protección do Dominio Público 

Hidráulico. Aínda que non é concebible un deslinde xeralizado a curto prazo, cómpre 

intensificar e acelerar notablemente os esforzos previstos no PHGC para esta tarefa, 

priorizando aquelas zonas onde os problemas e riscos  de usurpación, degradación ou 

ocupación abusiva son maiores e onde se poden producir danos a persoas ou bens como 

resultado de enchentes.

É preciso incrementar fortemente o esforzo en materia de vixilancia do Dominio 

Público Hidráulico, sendo fundamental para iso que Augas de Galiza se dote dunha 

gardería suficiente, adecuadamente formada e dotada dos recursos necesarios para o 

correcto desenvolvemento do seu labor.

A colaboración  estable  entre  as  Consellerías  de  Medio  Ambiente  e  Augas  de 

Galiza  é  esencial  á  hora  de  controlar  o  cumprimento  da  lexislación  protectora  do 

Dominio Público Hidráulico, co propósito de optimizar os recursos humanos e materiais 

destinados a tarefas de vixilancia por Augas de Galiza, a Dirección Xeral de Montes e 

Medio Ambiente Natural e a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.

Coa  finalidade  de  xerar  ingresos  para  a  protección  do  Dominio  Público 

Hidráulico, deberíase implantar canto antes o canon de utilización do Dominio Público 



Hidráulico, conforme ao establecido no artigo 104 da Lei de Augas.

6.- Caudais  mínimos ambientais

É  urxente establecer os réximes de caudais mínimos ecolóxicos para todos os cauces 

fluviais,  utilizando  para  iso  metodoloxías  científicas  adecuadas. Antes  do  primeiro 

horizonte  (2007)  do  PHGC  deberíase  actualizar,  con  base  en  estudios  científicos 

rigorosos,  o  valor  da demanda medioambiental  teórica fixada no Plano que,  "nunha 

primeira aproximación considerouselle, como dato de cálculo,  no 10% da aportación 

media anual".

A diminución  ou  supresión  do  cumprimento  nalgún río  ou  tramo dos  caudais 

mínimos ambientais só debería ser autorizada polo Organismo de Conca naqueles casos 

en que fose  necesario para garantir a subministración a poboacións e non existisen 

outras solucións aceptables, como sinala o artigo 2.22 das Normas. Entre as solucións 

aceptables deberíanse considerar aquelas tendentes ao aforro e á mellora da eficiencia 

na utilización da auga.

É  necesario  establecer  a  obriga  de  respectar  o  mantemento  duns  caudais 

ambientais mínimos adecuados para a conservación do medio fluvial non só nas novas 

concesións senón tamén en todas as xa existentes, mediante a revisión das concesións 

ou o establecemento de pactos ambientais cos seus beneficiarios.

Coa  finalidade  de  extremar  a  vixilancia  e  control  do  cumprimento  dos  caudais 

mínimos ambientais establecidos recoméndase a instalación  de sensores en continuo 

capaces de detectaren  axiña calquera incumprimento.

 

7.- Aproveitamentos hidroeléctricos

O  PHGC   menospreza  o  alto  impacto  ambiental  negativo  ocasionado  polos 

aproveitamentos hidroeléctricos. Neste senso, lembramos que a Estratexia española para 

a  conservación  e  uso  sustentable  da  biodiversidade,  promovida  polo  Ministerio  de 

Medio Ambiente,  considera que “actualmente las minicentrales eléctricas en ríos se 

perfilan como una seria amenaza para la diversidad biológica y el medio natural fluvial, 



ya  que  va  en  aumento  la  demanda  de  su  instalación,  con  frecuencia  concatenando 

varias, en los tramos mejor conservados de muchos ríos ibéricos”. Por outra banda, un 

grupo de investigadores da Universidade de Santiago das áreas de Ecoloxía, Bioloxía 

Animal, Bioloxía Vexetal e Edafoloxía elaboraron recentemente un documento no que 

consideran que “tratar de construír 300 minicentrais na rede fluvial galega constitúe o 

maior disparate imaxinable desde o punto de vista da conservación da nosa paisaxe e 

patrimonio natural, tendo en conta que estes proxectos se emprazan precisamente nas 

áreas  residuais  que  permitiron  conservar  os  nosos  hábitats  máis  valiosos  logo  das 

alteracións  xeralizadas  sufridas  noutras  áreas:  encoros,  canalizacións,  incendios, 

repoboacións, etc.”.

O Consello de Contas de Galiza, entre as conclusións do informe de fiscalización de 

Augas  de  Galiza  correspondente  ao  exercicio  de  1997,  inclúe  a  seguinte:  “Coa 

finalidade  de  evitar  a  degradación  do  contorno,  Augas  de  Galiza  debe  proceder  a 

efectuar  un  estudio  global  acerca  do  impacto  ambiental  producido  polos 

aproveitamentos hidroeléctricos. Tamén a Administración Autonómica debe ser máis 

esixente e rigorosa ó admitir os estudios de efectos ambientais que deben presentar as 

empresas promotoras deste tipo de aproveitamentos”. 

Unha  das  prioridades  máis  importantes  do  Plano  Hidrolóxico  debe  ser  a 

minimización  e  prevención  dos  impactos  ambientais  dos  aproveitamentos 

hidroeléctricos existentes e futuros. É urxente a determinación  de todos os tramos de 

río “de interese ambiental”  e “de interese natural” (artigos 2.80 e 2.81 das Normas), coa 

finalidade de preservalos da forte deterioración que se produciría neles de se permitir a 

instalación de novos aproveitamentos hidroeléctricos. 

A definición dos devanditos tramos debería ser unha das tarefas a realizar para a 

elaboración  dun  programa  de  ordenamento  dos  aproveitamentos  hidroeléctricos. 

Mentres  éste  non  estea  aprobado,  deberíase  suspender  o  outorgamento  de  novas 

concesións e a tramitación de novos proxectos.

Na autorización de novas concesións de aproveitamentos hidroeléctricos (ou na súa 

revisión), Aguas de Galiza debería esixir a presentación por parte do promotor, e a súa 



aprobación previa por Augas de Galiza, dun programa de explotación que garantise o 

cumprimento do artigo  22  (Aproveitamentos hidráulicos) da  Lei 7/1992, de 24 de 

xullo, reguladora da pesca fluvial en Galiza.

Entre as medidas necesarias para a corrección adecuada do impacto ambiental dos 

aproveitamentos hidroeléctricos actuais e futuros, salientamos a necesidade da cubrición 

de tódolos canais de derivación descubertos (que representan un grave perigo para as 

persoas e unha trampa mortal para a fauna) e da construcción de pasos para a ictiofauna 

adecuadamente deseñados.

O  artigo  2.103  das  Normas  contempla  a  posibilidade,  “de  se  verificar  a  súa 

rendibilidade”,  de o Organismo de Conca permitir  a  realización de aproveitamentos 

hidroeléctricos  en  obras  hidráulicas  financiadas  total  ou  parcialmente  pola 

Administración,  posibilidade  que  xa  aparece  recollida  en  8  dos  encoros  de 

abastecemento  propostos.  Ademais  de  ter  en  conta  a  súa  rendibilidade  económica, 

habería que considerar axeitadamente o seu impacto ambiental.

8.- Protección, conservación e recuperación do recurso e a súa contorna

Dado que o PHGC incide sobre varias Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAs) e 

sobre  numerosos  espacios  naturais  propostos  para  seren  Zonas  de  Especial 

Conservación  (ZECs)  da  Rede  Natura  2000,   é  moi  importante  asegurar  en  todo 

momento a compatibilidade de todas as actuacións derivadas da aplicación do Plano co 

respecto estricto á Directiva 92/43/CE, relativa á conservación dos hábitats e da fauna e 

flora silvestres, e á Directiva  79/409/CE, relativa á conservación das aves silvestres, 

ámbalas  dúas  transpostas  á  lexislación  española.  Ao  noso  xuízo,  a  construcción  de 

encoros, aproveitamentos hidroeléctricos e encanamentos e a realización de dragados de 

leitos  e  desembocaduras  é  incompatible  coa  conservación  adecuada  destes  espacios 

naturais. 

É fundamental a definición dos perímetros de especial protección e a realización de 



todas as actividades ligadas coa protección do medio ambiente recollidas no artigo 2.74 

das Normas do Plano Hidrolóxico.  A realización destas  actividades,  en particular  a 

protección  e  recuperación  dos  bosques  autóctonos  de  ribeira  e  a  restauración  de 

humidais degradados, deben recibir unha asignación nos orzamentos anuais de Augas de 

Galiza  adecuada  á  súa  recoñecida  importancia   para  implementar  unha  xestión 

sustentable do Dominio Público Hidráulico.

Cómpre  revisar  o  listado  de  espacios  naturais  obxecto  de  protección,  recollendo 

todas as figuras de protección existentes e especificando para cada espacio a figura ou 

figuras de protección que lle afectan.

Entre  as  múltiples  e  relevantes  funcións  ecolóxicas  exercidas  polos  bosques  de 

ribeira figura a de seren corredores ecolóxicos, pois serven para a intercomunicación da 

fauna e da flora entre as zonas de maior valor ecolóxico. Esta función ten unha especial 

importancia en Galiza, debido á alta densidade da rede fluvial e á elevada fragmentación 

dos hábitats naturais. Polo tanto, a conservación e recuperación dos bosques de ribeira 

resulta  un  labor  esencial  no  marco  dunha  xestión   ecoloxicamente  sustentable  do 

territorio.

Por  se  tratar  dun monumento natural  practicamente único en Europa,  de enorme 

interese xeomorfolóxico e paisaxístico, e atendendo a unha demanda de amplo respaldo 

social, salientamos o interese de iniciar por parte de Augas de Galiza as accións precisas 

para posibilitar a recuperación permanente da fervenza na que o río Xallas desemboca 

na enseada de Ézaro, afectada moi negativamente na actualidade por unha concesión 

para un aproveitamento hidroeléctrico da empresa Ferroatlántica. A recuperación da 

fervenza do Xallas  debería incluír a retirada de tódalas estructuras xa inservibles (por. 

ex. tuberías e os seus basamentos de formigón) e a integración paisaxística das que 

están en uso.

Entre as prohibicións a asegurar nos espacios protexidos (artigo 2.82 das Normas) 

habería  que  incluír  tamén  a  ausencia  de  variacións  bruscas  e  repentinas  do  caudal 

causadas por aproveitamentos hidráulicos, a construcción de encoros, a instalación de 



aproveitamentos hidroeléctricos, a extracción de áridos, a realización de canalizacións e 

a adecuación de praias fluviais con aportes externos de area.  No primeiro horizonte do 

Plano  deberíase  efectuar  o  deslinde  do  Dominio  Público  Hidráulico  en  todos  estes 

espacios.

      Constatamos  con  enorme  preocupación  que  a  comparación  do  plano  nº  12 

"Principais infraestructuras de regulación" (no que se marcan as "zonas de reserva para 

infraestructuras de regulación”) co plano nº 10 "Espacios naturais" revela que:

-  O encoro de  Tronceda  (nº  1)   solápase co  espacio natural  catalogado nº  69 

"Macizo da Toxiza".

-O encoro de Viveiro (nº 3) solápase cos espacios naturais catalogados nº 64 "Ría 

de Viveiro" e 65 "Souto da Retorta".

-O encoro de Espenuca (nº 5) solápase co espacio natural catalogado nº 49 "Curso 

alto do Mandeo".

-O  encoro  de  Abarcia  (nº  6)  solápase  co  espacio  natural  catalogado  nº  18 

"Marismas do río Lambre".

-O encoro de Cernaxeda  (nº  16)  solápase co espacio natural  catalogado nº  74 

"Serras de Candán e Zobra".

-O encoro do Umia (nº 18) solápase co espacio natural catalogado nº 73 "Tramo 

alto do Umia".

Tamén  cómpre  salientar  que  a  metade  das  obras  de  "canalización  e  defensas" 

previstas  na  táboa  2.116 realizaríanse  en  contornos  naturais  e  afectarían  a  espacios 

naturais  catalogados,  alomenos nos casos dos ríos Landro,  Anllóns,  Tambre,  Ulla  e 

Verdugo.



Sería  desexable  ampliar  o  orzamento  e  a  incidencia  territorial  das  actuacións  de 

recuperación de ribeiras. Cando afecten a tramos non urbanos,  é recomendable que as 

actuacións se deseñen e executen coidadosamente de forma que favorezan a diversidade 

biolóxica e a mellora da calidade paisaxística. En ningún caso, tanto en tramos urbanos 

como  non  urbanos,  é  aceptable  contemplar  entre  as  actuacións  a  introducción  de 

especies alóctonas.

A  realización  de  paseos  fluviais  non  se  debería  contemplar  dentro  das 

"posibilidades  de  mellora  do medio ambiente  hidráulico".  Na actualidade,  estanse a 

converter nun grave factor de destrucción de ripisilvas e ribeiras fluviais, co uso de 

maquinaria pesada e coa nefasta idea de "axardinar a natureza". Ademais, moitas veces 

son destruídos polas enchentes ao ignoraren a realidade fluvial.

A  creación  de  dúas  figuras  de  protección  –“Tramos  de  río  de  interese 

medioambiental” (artigo 2.80) e  “Tramos de río de interese natural” (artigo 2.81)- é 

moi positiva, se ben semellan ter unha natureza igual ou moi similar,  polo que non 

parece  clara  a  súa  diferenciación.  De  acordo  co  Plano,  serán  considerados  aqueles 

tramos que resulten de Programas e Estudios específicos, que non aparecen recollidos 

no anexo de Programas e Estudios. A realización deses Programas e Estudios é urxente 

e prioritaria.  

O PHGC debería definir os criterios a ter en conta na determinación destes tramos. 

Entre  eses  criterios  deberían  figurar,  alomenos,  os  seguintes:  inclusión  en  espacios 

obxecto de protección especial e/ou propostos para formar parte da Rede Natura 2000, 

presenza de especies de fauna e flora ameazadas de extinción ou de especial interese en 

Galiza e existencia de bosques de ribeira en bo estado de conservación.

       Augas de Galiza debería ter en conta, naquilo que lle afecte, as Estratexias española 

e galega para a conservación e uso sostible da biodiversidade e o Plano Estratéxico 

Español para a Conservación e Uso Racional dos Humidais.



9.- Conservación de solos e corrección hidrolóxico-forestal

A destrucción da coberta vexetal e a erosión do solo afectan negativamente ao ciclo da 

auga. Como o propio Plano sinala, a deforestación é unha das causas que están na orixe 

das enchentes, motivo polo que se considera conveniente “a rexeneración forestal nas 

concas  afluentes  ós  tramos  con problemas  de enchentes,  e  en zonas  concretas  para 

diminuí-la afluencia de carrexos” (artigo 2.88 das Normas).  Neste senso, parécenos moi 

importante levar a cabo as actuacións recollidas no artigo 2.85 (Programa de actuación 

contra a erosión nos cauces nas áreas identificadas) e lamentamos que as actuacións de 

restauración  hidrolóxico-forestal  non  sexan  consideradas  na  previsión  dos 

investimentos. 

No que se refire ás características básicas dos traballos de conservación de solos 

e  de  corrección  hidrolóxico-forestal  (artigo  2.90),  consideramos  moi  oportuna  a 

mención á necesidade de prestar especial atención á elección da especie e do método de 

forestación nos proxectos de repoboación forestal. Sempre que sexa posible, deberíanse 

utilizar especies autóctonas.  Na elección dos  métodos deberíanse privilexiar  aqueles 

máis favorables para a conservación da diversidade biolóxica e do solo.

Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA)
Rúa de Touro, 21-1º andar. 15704 Santiago 
Teléfono/Fax: 981 570 099. E-mail: adega@ctv.es

Federación Ecoloxista Galega (FEG)
Apartado 949. 15780 Santiago
Teléfono/Fax 981 575 444. E-mail: feg@jet.es

Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN)
Apartado 330. 15780 Santiago
Teléfono/Fax: 981  584 426. E-mail: SGHN@HOTMAIL.COM

Nota: O dictame do Consello Galego de Medio Ambiente sobre o Plano Hidrolóxico  
de  Galiza-Costa  foi  aprobado  nunha  reunión  celebrada  o  21  de  marzo  de  2001.  
Votaron  a  favor  do  dictame  os  representantes  da  Administración  autonómica,  a  
representante da Universidade da Coruña, os representantes da Confederación de  
Empresarios de Galicia (CEG), a representante da Federación de Amas de Casa,  
dous representantes da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)  
membros do PP e os expertos Felipe Macías, Manuel Bao e Darío Prada (nomeados  
polo conselleiro de medio ambiente).  Votaron en contra do dictame os representantes  



das asociacións de defensa ambiental, os representantes das Universidades de Vigo e  
Santiago de Compostela e un representante da FEGAMP membro do BNG.


