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A auga en Galiza-Costa

As bacías hidrográficas de Galiza-Costa son aquelas situadas integramente en 
territorio galego. Son bacías “intracomunitarias”, polo que, de acordo co actual 
modelo  autonómico  do  Estado,  a  Xunta  de  Galiza  exerce  plenamente  a 
Administración hidráulica das mesmas, a través do organismo Augas de Galicia. 
A xestión da auga nas bacías “intercomunitarias”,   as partilladas con outras 
Comunidades Autónomas ou con Portugal (Miño-Sil, Eo, Navia, Limia, Támega) 
segue a ser exercida principalmente polo Goberno central,  en concreto pola 
Confederación Hidrográfica do Norte de España (CHNE), organismo dependente 
do Ministerio de Medio Ambiente.

As bacías de Galiza-Costa ocupan unha superficie total de 13.072 km2. As 
máis extensas son as dos ríos Ulla e Tambre. Malia representaren o 44 % do 
territorio galego, nas bacías de Galiza-Costa vive o 75% da poboación do noso 
país.

Os recursos hídricos medios totais das bacías de Galiza-Costa son 12.642 
Hm3. Por causa da pluviosidade elevada, a maioría dos aproveitamentos  de 
auga son fluíntes, é dicir, carecen do apoio dun encoro de regulación.

O  volume  de  auga  utilizada  en  Galiza-Costa  é  de  899  Hm3/ano, 
distribuídos do seguinte xeito:

Usos Volume (Hm3/ano)  Porcentaxe 

Urbano
Industrial
Rega

227
123
549

25
14
61

Salienta  o  volume  de  auga  utilizado  na  agricultura,  destinado 
principalmente  á  rega  de  prados  (53%)  e  de  cultivos  forraxeiros  e  cereais 
(38%).  As  bacías  con  maiores  demandas  urbanas  son  aquelas  nas  que  se 
sitúan as grandes cidades: Ulla (Santiago), Lérez (Pontevedra), ría de Ferrol, ría 
da  Coruña  e  ría  de  Vigo.  47,5  dos  123  Hm3/ano  da  demanda  industrial 
corresponden ao consumo de refrixeración das centrais térmicas de Meirama e 
das Pontes.

 
Segundo o PHGC, “En Galicia-Costa, o feito de dispor de auga de forma 

abundante,  en  comparación  co  resto  de  España,  leva  ó  uso  abusivo  e 
desproporcionado  desta  en  moitos  casos;  isto,  unido  á  utilización,  en 
practicamente toda a zona de estudio, de técnicas ancestrais no que á rega se 
refire,  dificulta  a  contabilización  real  do  volume  de  auga  destinado  a  usos 



agrícolas”.

Entre os problemas hidrolóxicos máis importantes sinalados nas PHGC, 
salientamos o escaso coñecemento dos recursos hídricos e dos seus usos, a 
existencia  de  infraestructuras  de  abastecemento  urbano  “antigas  e 
inadecuadas”, as deficiencias en materia de saneamento urbano e industrial, os 
sistemas  de  rega  “pouco  eficaces”,  o  “incumprimento  dos  caudais  mínimos 
augas abaixo” dos aproveitamentos enerxéticos, a erosión dos solos causada 
polos incendios forestais,  a falta xeralizada de deslindes do dominio público 
hidráulico (DPH) “que favorecen a invasión paulatina das marxes dos cauces, o 
que provoca problemas no caso de enchentes” ou o escaso control do uso do 
DPH.

No que respecta  á  calidade das augas,  sempre segundo o PHGC, “a 
situación  dos  ríos  en  Galicia-Costa  é  boa  en  xeral,  salvo  en  concas  moi 
concretas e en momentos moi determinados (estiaxe, vertidos puntuais, etc ). 
Os casos máis rechamantes son o río Xubia, pola incidencia que ten sobre o 
abastecemento a Ferrol, o río Umia en Caldas de Reis e o río Ulla desde Padrón 
ata  a  súa  desembocadura”.   Tamén  sinala  que  “moitos  ríos  perden  a  súa 
aptitude para a cría de salmónidos, especialmente nos meses de menor caudal, 
presentándose  episodicamente  en  case  tódolos  ríos  nalgunha  parte  do  seu 
curso, pero con máis frecuencia nas concas dos ríos Masma, Ouro, Xubia, Sar e 
Umia”.

Augas de Galicia

Augas de Galicia é un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito 
á  Consellería  de  Política  Territorial,  Obras  Públicas  e  Vivenda  (CPTOPV)  da 
Xunta  de  Galiza.  O  seu  presidente  é  o  director  xeral  de  Obras  Públicas.  A 
diferencia  do  que  acontece  a  nivel  estatal  desde  a  creación  en  1996  do 
Ministerio de Medio Ambiente, a xestión do dominio público hidráulico (DPH) en 
Galiza  é  competencia  da  Consellería  de  Obras  Públicas  e  non da  de  Medio 
Ambiente.

Coa finalidade de posibilitar  un certo  grao de participación social,  no 
máximo órgano directivo colexiado de Augas de Galicia (a Xunta de Goberno), 
hai representación dos usuarios da auga por diversos tipos de aproveitamento e 
tamén  “doutros intereses relacionados coa política hidráulica”. É o presidente 
de Augas de Galicia quen exerce a máxima responsabilidade da administración 
do DPH, deixando para a Xunta de Goberno “as materias de contido xeral ou 
que  requiran  unha  deliberación  máis  ampla,  como  nas  concernentes  á 
planificación  hidrolóxica  e  as  de  carácter  orzamentario  ou  que  afecten  ao 
réxime patrimonial do organismo”.

Dos 32 membros da Xunta de Goberno, presidida polo director xeral de 
Obras  Públicas,  10  son  designados  por  diferentes  departamentos  da  Xunta 
(ningún deles da Consellería de Medio Ambiente), 16 son representantes dos 



usuarios da auga e 6 son representantes de entidades interesadas na política 
da auga nomeados por Xosé Cuíña,  conselleiro de Política Territorial,  Obras 
Públicas e Vivenda.

Os  representantes  dos  usuarios  son  7  alcaldes  (6  do  PP  e  1 
independente),  as  empresas  EMALCSA,  Espina  y  Delfín,  Unión  FENOSA (2), 
Ferroatlántica e Aluminio Español, as Cámaras de Comercio de Ourense e Lugo 
e  1  representante  dos  usos  agrícolas.  As  entidades  interesadas  na  política 
hidrolóxica  representadas  na  Xunta  de  Goberno  son  o  Instituto  Galego  da 
Vivenda e o Solo (2),  dependente da CPTOPV, a Confederación Hidrográfica do 
Norte de España (CHNE), a Federación Ecoloxista Galega (FEG), o Colexio de 
Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, o Colexio de Enxeñeiros Técnicos de 
Obras Públicas e un  “profesional de acreditada competencia na materia”, o Dr. 
Ernesto Vieitez Cortizo, coñecido polas súas investigacións sobre o castiñeiro e 
por  ter  sido  alcalde de Santiago  por  Alianza Popular,  mais  non por  ser  un 
experto en materia de augas.

Desde a súa constitución en outubro de 1997 ata a primavera de 2000, a 
Xunta de Goberno tan só se reuniu en dúas ocasións. A ausencia de reunións 
periódicas impediu durante ese período o desenvolvemento das súas funcións, 
entre elas a de elevar os orzamentos anuais de Augas de Galicia. Só despois da 
queixa formulada pola FEG perante o Valedor do Pobo, o Director Xeral  de 
Obras  Públicas  volveu   convocar  a  Xunta  de  Goberno,  celebrándose  dúas 
reunións no ano 2000, unha delas para aprobar o Plano Hidrolóxico de Galiza-
Costa. 

A  composición  escasamente  plural  da  Xunta  de  Goberno,  a  escasa 
transparencia informativa e  a falta de vontade real de diálogo e de consenso 
por  parte da CPTOPV fan que a participación social  na política da auga en 
Galiza-Costa sexa practicamente nula.

Así gasta o diñeiro Augas de Galicia

O último informe de fiscalización do Consello de Contas de Galicia, correspondente ao 
exercicio  orzamentario  de  1997,  resulta  de  enorme  interese  para  coñecer  como 
funciona Augas de Galicia e como inviste o diñeiro público. O Consello de Contas é un 
órgano  estatutario  que  exerce  un  control  técnico  das  Administracións  galegas  por 
delegación  do  Parlamento  de  Galicia.  O  seu  pleno  está  constituído  por  cinco 
conselleiros  designados por votación maioritaria de tres quintos do Parlamento.

Do contido  do informe do Consello de Contas salientamos as seguintes conclusións:

-Non está motivada a elección das formas de adxudicación nos contratos de obras, 
abusándose  da  forma  de  tramitación  urxente.  A  maioría  das  modificacións  dos 
contratos de obras son debidos a deficiencias na elaboración, supervisión e replanteo 
dos proxectos ou a estudios de necesidade inaxeitados “sen que conste a práctica de 
actuacións  para  o  esclarecemento  e  depuración  das  responsabilidades 



correspondentes”. O Consello sinala que non se deben confundir “as causas técnicas 
imprevistas coas imprevisións técnicas”. Estas modificacións dos contratos poden ser 
convenientes para a empresa contratada, “pois podería chegar a presentar proxectos 
incompletos para encaixar a obra dentro dos límites da negociación por razón da contía 
ante a seguridade de que logo se poidan modificar”. 

-A contratación de asistencias técnicas non está suficientemente xustificada “e non se 
fai  constar  a inconveniencia de ampliar  os medios persoais  e materiais  propios da 
administración”. Acúdese frecuentemente á contratación de asistencias técnicas para 
facer traballos administrativos, “sen ter en conta que as prazas previstas na relación de 
postos de traballo non están cobertas na súa totalidade”.

-En 1996,  a  Consellería  de Política  Territorial,  Obras  Públicas  e  Vivenda (CPTOPV) 
asinou  un  convenio  coa  Deputación  Provincial  de  Lugo  (presidida  por  Francisco 
Cacharro Pardo, moi afín politicamente a Xosé Cuíña) para a construcción de pantaláns 
e  embarcadoiros  para  o  acceso  a  catamaráns  e  outras  embarcacións.  Segundo  o 
convenio,  Augas  de  Galicia  comprometeuse  a  aportar  308  millóns  de  pesetas.  O 
Consello de Contas entende que os fins deste convenio non se corresponden “cos fins 
para  os  que  foi  creado  o  organismo”.  Ademais,  acha  que  se  Augas  de  Galicia 
“considera  a  necesidade  de  realizar  algunha  obra  en  augas  de  dominio  público 
hidráulico que son da súa competencia, debe acometelas como calquera obra máis das 
que lle son propias, e non subvencionar a outro organismo como a Deputación de Lugo 
que non ten esas competencias hidráulicas e que vai utilizalas para unha explotación 
comercial de recreo”.

-En  1995,  a  CPTOPV  asinou  un  convenio  coa  Deputación  Provincial  de  Ourense 
(presidida por Xosé Luís Baltar, tamén moi afin politicamente a Xosé Cuíña) para o 
financiamento  de  obras  de  infraestructura  hidráulica  por  un  importe  total  de 
73.886.995 pts. O Consello de Contas afirma que “ó tratarse de obras de titulariedade 
municipal  e  ó  ser  os  Concellos  os  beneficiarios  últimos  daquela  subvención,  a 
intervención  da  Deputación  de  Ourense  supón  un  protagonismo  na  contratación, 
execución e dirección das obras, asumindo competencias que a normativa que regula 
estas  actuacións  en  réxime  de  cooperación  coas  corporacións  locais,  reserva  á 
Comunidade Autónoma”. 

-Augas  de  Galicia  asinou  varios  convenios  con  medios  de  comunicación  co  fin  de 
“divulgar as súas actividades”  por un importe total de 178.000.000 de pesetas. Os 
beneficiarios  foron  El  Progreso  de  Lugo,  Axencia  Galega  de  Noticias,  Diario  de 
Pontevedra, Edicións Leyva, Radio Lugo, El Ideal Gallego, Faro de Vigo e La Voz de 
Galicia.  O Consello de Contas censura que este gasto se encadre dentro da figura 
convenial cando se debería considerar “como un gasto de  publicidade que debe ser 
obxecto dunha relación contractual”. Este encargo supón “ademais dunha vulneración 
da normativa aplicable, un detrimento das garantías de que os prezos abonados se 
acomoden ós do mercado”. O Consello comprobou que no caso de La Voz de Galicia o 
obxecto  do convenio  non se  cumpriu,  polo  que se  debería  esixir  a  devolución  do 
diñeiro abonado.

-A CPTOPV asinou un convenio de colaboración coa Federación de Asociacións de 
Empresarios  Galegos  no  Exterior  (FEGAEX)  para  a  inauguración  do  IV  Congreso 
mundial de empresas galegas no exterior e o I Encontro de novos empresarios e fillos 
de empresarios, destinando para iso 3 millóns de pesetas do orzamento de Augas de 
Galicia. 



-O Consello de Contas constatou “o pouco nivel de esixencia que a Administración 
Autonómica se  fixa  en cuestións  ambientais  á  hora  de conceder o aproveitamento 
hidroeléctrico do dominio público hidráulico”.  Fai de menos “un estudio global acerca 
do  impacto  ambiental  producido  por  todos  os  aproveitamentos  existentes  coa 
finalidade de evitar a degradación do contorno”.

-O Consello analisou a adxudicación do aproveitamento hidroeléctrico do encoro de 
Caldas de Reis á empresa Cortizo Hidroeléctricas,S.A. e entende que se produciu “en 
base a uns criterios moi imprecisos, e faltos de concreción, o que imposibilita analisar 
se a elección da empresa concesionaria se produciu de forma obxectiva”.

-A pesar de que a Lei 8/1993 prevé un canon que grave a utilización do dominio 
público, aínda non se fixou.

-Os ingresos obtidos polo pagamento do canon de saneamento non se destinan, “como 
se debería, a financiar gastos de investimento e de explotación de infraestructuras de 
evacuación e tratamento de augas residuais”.

-O Consello de Contas recomenda a Augas de Galicia que proceda “con máis cautela ó 
declarar a urxente ocupación dos bens que expropia, xa que a utilización deste 
procedemento excepcional sen xustificación pode acarrear reclamacións e 
consecuencias máis gravosas para a administración”.

A elaboración do Plano Hidrolóxico de Galiza-Costa (PHGC)

De acordo coa Lei de Augas, a planificación hidrolóxica “terá por obxectivos 
xerais  acadar  a  mellor  satisfacción  das  demandas  de  auga  e  equilibrar  e 
harmonizar  o  desenvolvemento  rexional  e  sectorial  incrementando  as 
disponibilidades do recurso, protexendo a súa calidade, economizando o seu 
emprego e racionalizando os seus usos en harmonía co ambiente e os demais 
recursos naturais”. A planificación hidrolóxica concrétase mediante os Planos 
Hidrolóxicos de Bacía (como o de Galiza-Costa) e o Plano Hidrolóxico Nacional.

O proceso de elaboración dos Planos Hidrolóxicos de Bacía divídese en 
dúas  etapas:  en  primeiro  lugar  apróbanse  unhas  PHGC  e,  posteriormente, 
redáctase o Plano Hidrolóxico propiamente dito. 

A pesar da súa grande  incidencia ambiental, social e económica e do 
seu  dilatado  período  de  vixencia  (20  anos),  as  PHGC do  PHGC e  o  PHGC 
propiamente dito foron aprobados sen que desde o Goberno galego se fíxese o 
mínimo esforzo por promover  un debate social  e  político  amplo e profundo 
sobre o seu contido. 

As PHGC foron sometidas a consulta pública a finais de 1993  para a 
presentación de alegacións, após un anuncio no Diario Oficial de Galiza.  Só un 
número  reducido  de  organizacións  sociais  (todas  elas  ambientalistas)  e 



empresas  presentaron  alegacións.  As  numerosas  propostas  de  modificación 
presentadas  pola  FEG  (naquel  momento  denominada  Asemblea  de  Grupos 
Ecoloxistas  e  Naturalistas  de  Galiza)  foron  maioritariamente  rexeitadas  pola 
CPTOPV.

O PHGC foi aprobado en outubro de 2000 pola Xunta de Goberno de 
Augas de Galicia. Curiosamente, o seu período de vixencia está comprendido 
entre os anos 1997 e 2017, considerando dous horizontes, o 2007 e o 2017. 

Posteriormente á súa aprobación, co texto xa definitivo,  e  despois da 
presión exercida pola FEG, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza 
(ADEGA) e a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), o PHGC foi debatido 
no Consello Galego de Medio Ambiente (COGAMA), o máximo órgano consultivo 
da Administración ambiental galega. No seo do COGAMA creouse unha comisión 
de traballo temporal para elaborar un dictame sobre o PHGC. As organizacións 
ambientalistas  conseguiron  introducir  algunhas  modificacións  positivas  no 
primeiro  borrador  de  dictame  presentado  polo  presidente  da  comisión  de 
traballo,  un alto  cargo de Augas de Galicia.  Entre  os cambios incorporados 
cómpre salientar o énfase na necesidade de adaptar o PHGC á Directiva Marco 
2000/60/CE sobre a Auga, aprobada a finais de 2000. Porén, o texto final do 
dictame  é  aínda  moi  favorábel  ao  PHGC,  polo  que  as  organizacións 
ambientalistas con dereito a voto na comisión de traballo (FEG e SGHN) votaron 
contra  a súa aprobación e  presentaron un extenso voto particular.

O  pleno  do  COGAMA celebrado  o  21  de  marzo  de  2001  aprobou  o 
dictame redactado pola devandita comisión de traballo. Votaron a favor da súa 
aprobación os representantes da Administración autonómica (que son maioría), 
da  Confederación  de  Empresarios  de  Galicia  (CEG),  da  Federación  de 
Asociacións de Amas de Casa e Consumidoras, da Universidade da Coruña, un 
dos  representantes da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) 
e os dous expertos Felipe Macías e Darío Praza (nomeados polo conselleiro de 
medio  ambiente).  Votaron  en  contra  os  representantes  das  asociacións  de 
defensa  ambiental  e  das  Universidades  de  Santiago  e  de  Vigo  e  un  dos 
representantes da FEGAMP.

A  Consellería  de  Medio  Ambiente  foi  marxinada  no  proceso  de 
elaboración do PHGC pola CPTOPV. Só tivo coñecemento oficial do PHGC cando 
se someteu á consideración do COGAMA a petición da FEG, ADEGA e SGHN.

A  diferencia  do  que  acontece  a  nivel  estatal  e  noutras  comunidades 
autónomas, as competencias en materia de xestión da auga son exercidas pola 
CPTOPV  e  non  pola  de  Medio  Ambiente,  o  que  resulta  un  sensentido 
consecuencia de antepor  os intereses políticos particulares de Xosé Cuíña a 
criterios  de  racionalidade.  En  calquera  caso,  mesmo sendo  competencia  da 
CPTOPV a aprobación do PHGC, non é razoábel 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  (incompatíbel  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.

 Durante o período de aplicación do PHGC, e mentres as competencias 
en materia de augas non sexan transferidas á Consellería de Medio Ambiente, 
debería haber coordenación permanente e estreita entre Augas de Galicia e a 
Consellería de Medio Ambiente. Neste senso, a Consellería de Medio Ambiente 
debería estar representada na Xunta de Goberno de Augas de Galicia, como xa 
o están outras Consellerías relacionadas coa xestión da auga.

O desprezo da opinión dos expertos

O PHGC foi redactado por un equipo de enxeñeiros de camiños, canles e portos de 
Augas de Galicia, sen participación social e sen incorporar unha visión pluridisciplinar. 
Infelizmente,  a  planificación  hidrolóxica  segue  a  ser  un  “couto  exclusivo”  dos 
enxeñeiros de camiños, canles e portos.

As posíbeis achegas de expertos en materia de auga das Universidades galegas foron 
desprezadas.  A  proposta  da  FEG,  foron  convidados  a  participar  nos  debates  da 
comisión  de  traballo  do  COGAMA sobre  o  PHGC dous  expertos  independentes  de 
recoñecido  prestixio  en  materia  de  augas  que  non  forman  parte  do  COGAMA:  o 
catedrático  Francisco  Díaz-Fierros  Viqueira  (Departamento  de  Edafoloxía  da 
Universidade  de  Santiago)  e  o  hidrobiólogo  e   profesor  Marcos  A.  González 
(Departamento de Bioloxía Animal da Universidade de Santiago).

Os dous expertos fixeron fincapé na necesidade de adaptar o PHGC á Directiva Marco 
sobre a Auga. O profesor Marcos A. González manifestou que “las propuestas del PHGC 
están muy alejadas de las nuevas directrices y principios que emanan de la Directiva 
Marco  2000/60/CE,  y  que  ignorar  esta  circunstancia  conduciría  a  aprobar  un  PH 
obsoleto”.  A  xuízo  deste  experto,  o  PHGC  debería  ser  profundamente  revisado  e 
adecuado aos principios da Directiva Marco sobre a Auga.

O  profesor  Marcos  A.  González,  do  Laboratorio  de  Hidrobioloxía  da  Universidade 
compostelá,  coida  que “la  mayoría  de las  actuaciones propuestas  representan una 
apuesta  decidida  por  los  métodos  estructurales  (embalses,  canalizaciones, 
dragados,...),  en  detrimento  de las  actividades de gestión.  En efecto,  el  PHGC no 
considera, o lo hace de forma muy parcial, los efectos sobre el estado ecológico del 
agua, la zona ribereña de los ríos y los ecosistemas acuáticos y los flujos naturales, en 
los que caben esperar alteraciones drásticas a la vista de muchas de las actuaciones 
propuestas”.

O escrito que presentou perante a comisión de traballo concluía salientando que “el 
análisis de los presupuestos destinados a las diferentes actuaciones propuestas en el 
PHGC resulta especialmente revelador de cuales son sus verdaderas prioridades. Por 
ejemplo,  se  manifiesta  que  el  deslinde  del  Dominio  Público  Hidráulico  tiene  la 
consideración de “actuación básica” del PH y se destina a tal efecto un presupuesto 



que apenas supone el 1% de las inversiones totales previstas”.

Un Plano ecoloxicamente insustentábel

O PHGC considera a auga fundamentalmente como un recurso e apenas como 
un activo ecosocial. É debedor dunha concepción estructuralista: máis que un 
plano  de  xestión  da  auga  é  un  plano  de  obras  públicas.  Obedece  a  unha 
filosofía máis propia de comezos do século pasado que do actual, considerando 
as obras públicas (encoros, canalizacións,...) intrínsecamente boas.

A ausencia dun enfoque sustentábel maniféstase no predominio claro da 
estratexia da oferta (aumento da oferta de auga mediante a construcción de 
novas infraestructuras) sobre o control da demanda (fomento do aforro e da 
mellora da eficiencia).

Trátase dun plano subordinado aos intereses económicos dos sectores da 
construcción  e  hidroeléctrico,  que  serán  os  grandes  beneficiarios  da  súa 
aplicación.

Aínda que polo de agora non é un requisito legal  necesario,  tería sido 
conveniente  someter  o  PHGC  a  un  procedemento  de  avaliación  ambiental 
estratéxica, coa finalidade de prevenir e reducir máis eficazmente os posíbeis 
impactos ambientais negativos derivados da súa aplicación.

O cadro-resume dos investimentos do PHGC revélanos cales son as súas 
prioridades

Orzamento do PHGC

Actuacións
Investimentos 

(millóns de pts)
Abastecemento 30.153,4
Saneamento 89.305,0
Encoros de regulación e laminación 87.150
Canalizacións e defensas 12.204
Regadíos 8.200
Adecuación de marxes 6.296
Deslinde do dominio público hidráulico 2.500
Estudios xerais e sistema automático de información 

(SAIH)
7.100

Total 242.908,4

 



Os investimentos previstos para a construcción de encoros case igualan 
os destinados a saneamento. 

  

Nos seguintes apartados analísanse criticamente diversos  aspectos do 
PHGC, apuntando as propostas ecoloxistas para unha xestión sustentábel da 
auga.

Abastecementos e encoros de regulación

No PHGC predomina un enfoque de oferta, pois o que se procura é incrementar 
a  oferta  de  auga  disponíbel  mediante  a  construcción  de  novos  encoros  de 
regulación, sen procurar de forma prioritaria o aforro e a mellora da eficiencia 
na utilización da auga, malia recoñecerse o uso abusivo da auga en moitos 
casos.

Non hai  moi  pouco  interese  por  controlar  a  demanda,  por  limitar  as 
apetencias de auga freando o seu aumento. Se non se controla, a demanda 
tende a ser insaciábel. O aforro de auga non está pensado só para zonas con 
problemas  importantes  de  secas.  Desbaldimento  de  auga  equivale  a  máis 
infraestructuras e a máis contaminación, a menos natureza. 

Condicionado pola idea de que máis obras hidráulicas significan maior 
progreso, o PHGC non valora o privilexio que supón podérmonos abastecer de 
auga cunha baixa regulación dos ríos, sen necesidade de empobrecermos máis 
a naturalidade dos nosos ríos, aínda relativamente alta no contexto europeo.

Os encoros de abastecemento de  Galiza-Costa

Na actualidade, existen 12 encoros de abastecemento en Galiza-Costa, dos cais 7 son 
para usos  urbanos e 5 para usos industriais. Só 2, os de Cecebre e Eirás superan os 
20 Hm3 de capacidade.

Os  encoros  de  abastecemento  urbano  son  :  Forcadas  (Forcadas,  Ferrol), 
Cecebre  (Mero,  A  Coruña),  Con  (Con,  Vilagarcía  de  Arousa),  Pontillón  (Loural, 
Pontevedra), Eiras  (Oitavén, Vigo), Zamáns (Zamáns, Vigo) e Bahiña (Bahiña, Baiona). 

Os  encoros  de  abastecemento  industrial  son:   Cobo  (Cobo,  Alúmina),  San 
Cosmade (Vilasenin,  central  térmica  de  Meirama),  Vilagudín  (Lengüelle,  central  de 
Meirama),  Meicende  (Pastoriza,  Aluminios  Galicia)  e  Rosadoiro  (Arteixo,  polígono 
industrial de Sabón). 

O PHGC propón a construcción de 13 novos encoros de regulación para 
satisfaceren, segundo os casos, demandas agrarias, industriais e/ou urbanas. 



Para axilizar a súa posíbel construcción, o PHGC establece unhas “zonas de 
reserva”. A ubicación concreta destes encoros non aparece definida no PHGC.

Un dos encoros propostos, o de Caldas, no río Umia, que será tamén 
aproveitado para a producción de electricidade, xa foi construído, a pesar da 
forte oposición veciñal e do seu elevado impacto ambiental.

Encoros de abastecemento propostos

Encoro Río Capacidade (Hm3) Outras utilizacións

Espenuca Mandeo 63,0 Enerxía e laminación

Mero Mero 8-16 -

Tuixe Anllóns - Laminación

Acheiro Acheiro 4,5

Barcia Tambre 57,1 Enerxía

Fornelos Arnego 176 Enerxía

Cernaxeda Deza 100 Enerxía

Umia Umia - Enerxía

Caldas Umia 6,28 Enerxía e laminación

Illa do Pexo Lérez -

Dorna Lérez 27,5 Enerxía e laminación

Silvoso Verdugo 34 Enerxía e laminación
Ladeira Verdugo 20

O  PHGC   fala  da  posibilidade  de  realizar  a  longo  prazo  un 
transvasamento desde o encoro da Espenuca, no río Mandeo, á nova presa que 
se  podería  construír  na  cabeceira  do  río  Mero,  augas  arriba  do  encoro  de 
Cecebre, para aumentar a oferta de auga á poboación dos concellos da zona da 
Coruña. O encoro de Silvoso, no río Verdugo,  destinaríase ao abastecemento 
da zona de Vigo, para o cal tamén se podería realizar un transvasamento desde 
o río Miño. A auga dos encoros de Fornelos, Cernaxeda e Umia sería para rega.

En lugar de propor a construcción dun número tan elevado de novos 
encoros  de  abastecemento,  o  PHGC  debería  apostar  por  promover 
decididamente  todas  as  medidas  viábeis  tendentes  a  incrementar 
sustancialmente  o aforro e a eficiencia na utilización dos recursos hídricos, 
como  a  reducción  sustancial  das  grandes  perdas  existentes  nas  redes  de 
distribución, a modernización das ineficientes técnicas de rega, o fomento de 
tecnoloxías industriais aforradoras de auga,  a reutilización de augas residuais 
depuradas, o desenvolvemento de accións de sensibilización cidadá orientadas 



a promover unha utilización atinada da auga 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, así como garantir sempre que os solicitantes de novas 
concesións xustifiquen plenamente os caudais que demanden de acordo cun 
uso eficiente.

A  posibilidade de  as  augas  subterráneas  forneceren  recursos  hídricos 
para  diversas  demandas  en  determinados  casos  debería  ser  rigorosamente 
considerada, moi especialmente naqueles sistemas de explotación nos que o 
PHGC propón construír novos encoros de abastecemento. Neste senso, cómpre 
revisar  adecuadamente a  avaliación dos recursos hidroxeolóxicos contida no 
Plano, realizando para iso todos os estudios hidroxeolóxicos necesarios.  O dato 
dos 650 Hm3 que se apunta no PHGC é moi inferior ao que aporta o Libro 
Branco da Auga do Ministerio de Medio Ambiente e que é moito máis acorde 
coas estimacións derivadas da avaliación do fluxo basal dos ríos. A diferencia 
podería explicarse, probabelmente, 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 Galicia.

Unha das condicións necesarias para a construcción dun novo encoro de 
abastecemento debería ser a realización dunha coidadosa análise de todas as 
alternativas  posíbeis  que  demostre  inequivocamente  que  a  construcción  do 
encoro é a única alternativa viábel para garantir adecuadamente as demandas 
de auga nun sistema de explotación determinado, resultando inviábeis outras 
opcións  con  menor  impacto  ambiental.  Só  se  deberían  construír  novas 
infraestructuras  de  regulación  cando  sexa  estrictamente  imprescindíbel, 
dimensionándoas adecuadamente e minimizando todo o posíbel o seu impacto 
ambiental.

Calidade das augas

De  acordo  cos  datos  manexados  polo  PHGC,  a  maioría  dos   cauces  son 
susceptíbeis  de  aproveitamentos  para  a  súa  utilización  como auga  potábel. 
Porén, a calidade das augas deixa bastante que desexar se consideramos a súa 
aptitude como hábitat de especies piscícolas. Así, é frecuente  que carezan de 
calidade  adecuada  para  os  salmónidos,  máis  esixentes   cós  ciprínidos, 
“especialmente  pola  presencia  nas  augas  de  concentracións  anormalmente 
elevadas   de  compostos  nitroxenados  reducidos  (amonios  e  nitritos) 
procedentes de actividades agropecuarias e dos vertidos urbanos depurados ou 
non.  Nestas  condicións,  moitos  ríos  perden  a  súa  aptitude  para  a  cría  de 
salmónidos,  especialmente  nos  meses  de  menor  caudal,  presentándose 
episodicamente en case todos os ríos nalgunha parte do seu curso”.



O PHGC  clasifica  as  augas  dos  ríos  segundo  sexa  a  intensidade  do 
tratamento  necesario  para  potabilizalas.  De  menor  a  maior  intensidade  de 
tratamento requirido distínguense as categorías A1, A2, A3, e <A3. Esta última 
corresponde  ás  augas  non  susceptíbeis  de  seren  potabilizadas  se  non  se 
corrixen os vertidos.

O PHGC adopta o obxectivo de que todas as augas sexan como mínimo 
da categoría A2 (aptas para o consumo humano despois dun tratamento físico 
simple e unha cloración final) e aptas como hábitat para os peixes salmónidos e 
como  zonas  de  baño.  Admiten  que  o  desexábel  sería  que  todos  os  ríos 
pertencesen   á  categoría  A1,  pero  afirma,  sen  precisar  máis,  que  “o 
investimento  necesario  para  descontaminar  as  augas  ata  ese  límite  é  moi 
elevado”. 

O obxectivo de que as augas continentais superficiais de todas as concas 
de  Galiza-Costa  sexan  aptas  para  o  desenvolvemento  das  poboacións  de 
salmónidos  é insuficiente, pois non garante a sobrevivencia do conxunto da 
comunidade de seres vivos que habitan no medio fluvial. Habería considerar 
outros bioindicadores máis idóneos (macroinvertebrados bentónicos,...).

Entre  os  seus  obxectivos  de  calidade  das  augas,  o  PHGC  debería 
contemplar obxectivos referidos á calidade das augas das rías, fixando como 
obxectivos a atinxir a medio prazo, en relación coa calidade das augas para 
cultivos  mariños,   a  eliminación  de  zonas   C  e  a  consecución  de  zonas  A 
naquelas zonas alonxadas de puntos de vertidos e de, alomenos, zonas B nas 
zonas próximas a puntos de vertido.

O PHGC comprométese a cumprir os obxectivos da Directiva  91/271 da 
Unión Europea, relativa á recolla, tratamento e o vertido das augas residuais 
urbanas e ao tratamento e ao vertido de augas residuais industriais dos que os 
seus efluentes sexan biodegradábeis. 

Aínda  que  se  teñen  construído  numerosas  estacións  depuradoras  de 
augas  residuais  (EDARs)  durante  os  últimos  anos,  en  moitos  casos,  o  seu 
funcionamento é deficiente, pola falta de medios e/ou persoal adecuado, ou a 
súa  capacidade  non  abonda  para  tratar  todas  as  augas  residuais,  como 
acontece, por exemplo, no caso de Santiago. Ademais, non existe aínda un 
programa para o tratamento adecuado das lamas das EDARs.

Como constata o propio Plano, as plantas depuradoras das industrias en 
determinados casos son inexistentes, posúen un deseño inadecuado ou a súa 
explotación  é  deficiente,  situacións  que  se  deberían  correxir  canto  antes, 
intensificando para iso os labores de control necesarios.

O  artigo  2.72  das  Normas  do  PHGC  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, habería que ter en conta, na creación de novos 
polígonos  industriais  e  na  ampliación  dos  xa  existentes,  e  a  diferencia  do 
acontecido no pasado, os aspectos relativos ás infraestructuras de saneamento.

O PHGC carece dun enfoque de prevención da contaminación industrial a 
través da promoción de tecnoloxías limpas. 

O  Plano  non  outorga  a  suficiente  importancia  aos  procesos  de 
contaminación agraria difusa, que  poden xustificar nunha boa parte (en torno 
ó 50% no caso dalgúns compostos) o total  dos contaminantes aportados á 
auga. Para combater a contaminación agraria difusa é preciso promover unha 
utilización  racional  de  pesticidas  e  fertilizantes  (mesmo  a  súa  reducción 
mediante o apoio á agricutura ecolóxica e ao control integrado de pragas), a 
aplicación axeitada dos xurros e a conservación e restauración da vexetación 
autóctona das ribeiras, que actúan 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). É preciso implementar 
un plano de recuperación  da superficie  desta  mina abandonada,  plano que 
deberían  promover  conxuntamente  Augas  de  Galicia,  a  Dirección  Xeral  de 
Calidade e Avaliación Ambiental, a Deputación da Coruña, o Concello de Touro 
e a empresa propietaria actualmente dos terreos.

Cómpre aprofundar no coñecemento dos  procesos de eutrofización dos 
encoros. Se ben o PHGC sinala que, a falta de estudios máis concretos, pode 
avanzarse,  en  principio,  que  se  trata  dun  “fenómeno  pouco  importante 
actualmente”, o Libro Branco da Auga do Ministerio de Medio Ambiente  afirma 
que “las cuencas que presentan las aguas almacenadas en los embalses en 
peor estado son las del Tajo (68%), Internas de Cataluña (67%), Galicia Costa 
(64%) y Duero (57%)”.

    O Plano non ten en conta a posíbel  presenza de contaminantes nos 
sedimentos,  os  cales  poden  actuar  como  “bombas  de  tempo  químicas”.  A 
contaminación dos sedimentos semella ser un problema apreciable alomenos 
nalgúns encoros, problema que conviría investigar.

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

Aproveitamentos hidroeléctricos

Nas bacías de Galiza-Costa hai actualmente 6 grandes encoros hidroeléctricos. 
Dous son propiedade de ENDESA e están situados no río Eume: Eume (123 
Hm3)  e  Ribeira  (33  Hm3).  Ferroatlántica,  de  Juan  Miguel  Villar  Mir  é  a 
propietaria de 2 grandes encoros no río Xallas, Fervenza (104 Hm3) e Santa 
Uxía  (18  Hm3),  alén  de  Ponte  Olveira  (0,7  Hm3)  e  Castrelo  (0,1  Hm3).  Os 
encoros de Barrié de la Maza (30 Hm3), no Tambre,  e o de Portodemouros, no 
Ulla (242 Hm3) pertencen a Unión FENOSA.

Segundo  o  PHGC,  “existen  alomenos  13  saltos  susceptibles  de  seren 
construídos  no  futuro,  cunha  potencia  total  non  inferior  a  762,5  MW”  (a 
potencia total das centrais de mediano e grande tamaño existentes hoxe é de 
332 MW). Non se concretan os posíbeis saltos,  que serían promovidos pola 
iniciativa  privada,  aínda  que  algúns  dos  encoros  de  abastecemento  e/ou 
laminación  de  enchentes  promovidos  por  Augas  de  Galicia  tamén  serían 
aproveitados para a producción de electricidade.

Unha coincidencia ben sospeitosa

O artigo 2.103 das Normas do PHGC contempla a posibilidade, “de se verificar a súa 
rendibilidade”,  de  o  Organismo  de  Conca  (é  dicer,  Augas  de  Galicia)   permitir  a 
realización de aproveitamentos hidroeléctricos en obras hidráulicas financiadas total ou 
parcialmente  pola  Administración,  posibilidade  que  xa  aparece  recollida  en  8  dos 
encoros propostos. 

      7 deses 8 encoros son antigas propostas de encoros hidroeléctricos promovidos 
por empresas privadas. Aparecen nun listado de encoros hidroeléctricos en fase de 
estudio ou proxecto en 1982 que ten como fonte  ao daquela Ministerio  de Obras 
Públicas  e  Urbanismo  (MOPU),  hoxe  denominado  Ministerio  de  Fomento.  Son  en 
concreto  os  encoros  de  Espenuca,  Barcia,  Fornelos,  Cernaxeda,  Caldas,  Dorna  e 
Silvoso. A capacidade dos encoros previstas no devandito listado coincide coa prevista 
inicialmente no PHGC!.

Semella que a Consellería de Obras Públicas, como acontece no caso do encoro 
de Caldas de Reis, pretende xustificar a construcción de novos encoros hidroeléctricos 
coa excusa de atender a supostos ou reais déficits de abastecemento ou de laminar 
enchentes. 



Na actualidade, funcionan 43 minicentrais hidroeléctricas nas bacías de 
Galiza-Costa (considéranse minicentrais as centrais de potencia inferior a 10 
MW).

Minicentrais hidroeléctricas en Galiza-Costa

Nome Río Pot.(KVA) Concello
C.H. de Xerdiz Landro 7.800 Ourol
C.H. de Merza Toxa 7.571 Silleda
Salto de Carantoña Grande 6.700 Vimianzo
Presa da Ribeira Eume 5.555 As Pontes
C.H. Feixa II Verdugo 5.000 Ponte Caldelas
C.H. de Ponte Inferno Verdugo 4.200 Ponte Caldelas, Soutomaior
C.H. de Fervenza Xallas 4000 Zas, Vimianzo, Dumbría,...
C.H. de Güimil Lambre 3.560 Vilarmaior, Irixoa
C.H. de Ponte Olveira Xallas 3.532 Mazaricos, Dumbría
Minicentral de Barreiro Gambas 2.540 Aranga
C.H. de Ferrerías Forcadas 2.261 Valdoviño
C.H. de Fecha Tambre 2.222 Santiago, Trazo
C.H. de Cerdedo Lérez 1.901 Cerdedo
C.H. de Fervenza Belelle 1.875 Fene
C.H. de Santa Mariña Balsadas 1.696 Ourol
C.H. Feixa I Verdugo 1500 Ponte Caldelas
C.H. de Tronceda Tronceda 1.430 Mondoñedo
C.H. La Castellana Mandeo 1.333 Aranga, Curtis
C.H. de Corcoesto Anllóns 1.278 Ponteceso, Cabana
C.H. de San Bartolomé S. Bartolomé 1.263 Monfero
San Pedro Mezonzo Tambre 1.157 Vilasantar, Boimorto
Salto de Vilacoba Vilacoba 1.150 Lousame
C.H. de Foxo Grande 780 Vimianzo
C.H. de Chavín Landro 525 Viveiro
C.H. de Anllóns Anllóns 450 Ponteceso
C.H. Almofrei Almofrei 444 Cotobade
C.H. do Narahío Castro 400 San Sadurniño
C.H. de Portodiz Furelos 369 Melide
C.H. de Fervenzas Vexo 280 Coirós
C.H. de Carboeiro Deza 250 Vila de Cruces, Silleda
C.H. do Pombeiro Pombeiro 190 Cerdido
C.H. do Arnego Arnego 150 Agolada
C.H. do Batán Calvar 140 Coristanco
C.H. Castelo Da Abella 129 Lalín
C.H. de Chimparra Condominas 115 Cedeira
C.H. de Belpellós Arnego 92 Agolada
C.H. de Portochao Furelos 73 Melide
C.H. do Pambre Pambre 42 Palas de Rei
C.H. Ponte Taboada Deza 40 Silleda, Lalín
Salto de Samo Samo 39 Mesía
C.H. de Porta-Ríos Rodeiro 15 Rodeiro



O PHGC fai unha aposta decidida pola enerxía hidroeléctrica, salientando 
o seu reducido impacto ambiental en comparación có doutras enerxías e o seu 
carácter de recurso autóctono e menosprezando os seus efectos ambientais 
negativos. 

Augas de Galicia está a preparar para as bacías de Galiza-Costa un Plano 
de Aproveitamentos Hidroeléctricos que, segundo informacións recollidas nos 
medios de comunicación,  “preséntase como un marco normativo no que se 
recollerá  de  forma  global  o  desenvolvemento   e  a  instalación  de  futuras 
minicentrais eléctricas.

      Os aproveitamentos hidroeléctricos son unha das principais causas de 
deterioración  dos  ríos  de  Galicia-Costa.  Nestes  momentos,  e  como sinala  a 
Estratexia española para a conservación e o uso sustentábel da biodiversidade, 
do Ministerio de Medio Ambiente,  “actualmente as minicentrais eléctricas en 
ríos perfílanse como unha seria ameaza para a diversidade biolóxica e o medio 
natural  fluvial,  xa  que  vai  en  aumento  a  demanda da  súa  instalación,  con 
frecuencia concatenando varias, nos tramos mellor conservados de moitos ríos 
ibéricos”. 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 Galicia formulou a Augas de Galicia a seguinte 
recomendación: “Coa finalidade de evitar a degradación do contorno, Augas de 
Galicia debe proceder a efectuar un estudio global acerca do impacto ambiental 
producido  polos  aproveitamentos  hidroeléctricos.  Tamén  a  Administración 
autonómnica debe ser máis esixente e rigorosa ó admitir os estudios de efectos 
ambientais  que  deben  presentar  as  empresas  promotoras  deste  tipo  de 
aproveitamentos”.

Galiza  é  nestes  momentos  un  país  excedentario  en  electricidade, 
exportando directamente unha terceira parte da súa producción. A producción 
hidroeléctrica  galega  representa  aproximadamente  a  cuarta  parte  da 
producción  hidroeléctrica  española.  Os  numerosos  aproveitamentos 
hidroeléctricos construídos na nosa terra durante as últimas décadas causaron 
enormes custos ecolóxicos, sociais e económicos.  

Existe un importante potencial  sen aproveitar  de aforro e mellora da 
eficiencia enerxética e de desenvolvemento de enerxías alternativas (que non 



son só a minihidraúlica, os grandes parques eólicos ou a biomasa senón tamén 
a solar fotovoltaica e térmica ou a enerxía eólica de baixa potencia). A FEG 
acha  que  se  debe  aproveitar  racionalmente  este  potencial  e  rexeitar  a 
construcción de novos grandes encoros hidroeléctricos no noso país. No que 
atinxe  ás  minicentrais  hidroeléctricas,  é  precisa  unha actitude  por  parte  do 
Goberno galego moito máis esixente nos aspectos ambientais. Neste sentido, 
non se debería  permitir  a súa construcción en tramos fluviais  de alto valor 
ecolóxico e que sexan sometidas a procedementos de avaliación de impacto 
ambiental ou de efectos ambientais máis rigorosos, que garantan de verdade, 
no papel e na realidade, a minimización do seu impacto ambiental negativo.

 A  minimización  e  prevención  dos  impactos  ambientais  dos 
aproveitamentos  hidroeléctricos  existentes  e  futuros  debería  ser  unha  das 
prioridades do PHGC. Neste senso, consideramos urxente a determinación  de 
todos os tramos de río “de interese ambiental”  e “de interese natural” (artigos 
2.80 e 2.81 das Normas do PHGC) , nos que non se permitiría a construcción 
destes aproveitamentos,  coa finalidade de preservalos da forte deterioración 
que  se  produciría  neles  de  se  permitir  a  instalación  de  aproveitamentos 
hidroeléctricos. Na actualidade, só o río Sor é considerado por Augas de Galicia 
de interese ecolóxico a estes efectos.

Na autorización de novas concesións de aproveitamentos hidroeléctricos 
(ou na súa revisión) Aguas de Galicia debería esixir a presentación por parte do 
promotor, a a súa aprobación previa por Augas de Galicia, 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 
Galicia.

     Entre as medidas correctoras 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.

Caudais mínimos ecolóxicos

Os caudais mínimos ecolóxicos ou ambientais non supoñen un uso máis da 
auga,  senón  que  constitúen  limitacións  externas  e  previas  ao  sistema  de 
utilización  da  auga  adecuadas  para  posibilitar  a  conservación  da  biocenose 
fluvial. Deben entenderse como unha reserva para a conservación ecolóxica dos 
cauces e a protección e mellora do medio ambiente.



É prioritario establecer os réximes de caudais ecolóxicos para todos os 
cauces fluviais, utilizando para iso metodoloxías científicas adecuadas.

Antes do primeiro horizonte (2007) do Plano deberíase actualizar, con 
base en estudios científicos adecuados, o valor da demanda medioambiental 
teórica  fixada  no  Plano  que,  "nunha  primeira  aproximación  consideróuselle, 
como dato de cálculo,  no 10% da aportación media anual".

 Augas de Galicia  ignorou na elaboración do PHGC o feito  de que a 
Consellería  de Medio Ambiente ten feito  estimacións de réximes de caudais 
ecolóxicos en ríos de Galiza-Costa.  A Subdirección Xeral  de Medio Ambiente 
Natural desta Consellería ten elaborado informes sobre os réximes de caudais 
ecolóxicos.  Segundo  esta  Subdirección  Xeral,  “todos  os  caudais  dos 
aproveitamentos  aprobados ultimamente (e  remitidos  a  Augas  de  Galicia,  á 
CHNE, á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e á Consellería de 
Industria)  teñen  sido  fixados  en  base  aos  informes  remitidos  por  esta 
Subdirección Xeral”. 

A  Consellería  de  Medio  Ambiente  calculou  uns  réximes  de  caudais 
ecolóxicos para diversos tramos fluviais (case todos situados en Galiza-Costa), 
utilizando unha metodoloxía baseada na IFIM-PHABSIM, mais son simplemente 
indicativos,  xa  que a  competencia  para establecer  os  caudais  ecolóxicos ou 
ambientais recae en Augas de Galicia.  É xa que logo Augas de Galicia quen ten 
a última palabra e parece que non asumiu os estudios da Consellería de Medio 
Ambiente.

En concreto,  a  Consellería  de Medio  Ambiente  determinou en Galiza-
Costa réximes de caudais ecolóxicos para os ríos (só os cursos principais) Eo, 
Ouro, Masma, Landro, Sor, Mera, Grande de Xubia, Mandeo, Belelle, Anllóns, 
Grande de  Baio,  Lérez  e  Verdugo.  Tamén no tramo do río  Tambre situado 
augas  abaixo  do  encoro  Barrié  de  la  Maza  e  no  Ulla  a  partir  da  presa  de 
Portodemouros.

A  diminución ou  supresión  do  cumprimento nalgún río  ou tramo dos 
caudais ambientais só pode ser autorizada polo Organismo de Bacía naqueles 
casos en que sexa necesario para garantir a subministración a poboacións e 
non existan outras solucións aceptábeis, como sinala o artigo 2.22 das Normas 
do  PHGC.  Entre  as  solucións  aceptábeis  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 presas xa existentes, mediante a 
revisión das concesións ou o establecemento de pactos ambientais cos seus 
propietarios.

    Coa finalidade de extremar a vixilancia e control do cumprimento dos 



caudais  mínimos  ambientais  establecidos  deberíanse  instalar  sensores  en 
continuo capaces de detectar axiña calquera incumprimento, algo non previsto 
polo PHGC.

Enchentes

Segundo o propio PHGC, en Galiza-Costa non existen en xeral problemas graves 
de inundacións, que só se presentan en puntos moi localizados.

Das 28 zonas de maior risco e puntos negros sinaladas no Plano, en 7 a 
ocupación das chairas é un factor na orixe das cheas cun nivel de influencia alto 
e importante mentres que en 13 resulta un factor cun nivel de influencia moi 
alto  e  de  influencia  decisiva.  Para  evitar  un  agravamento  da  problemática 
nestas zonas ou a  aparición de  novas  situacións  semellantes,  cómpre facer 
fincapé na 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 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, é preciso salientar 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 Plano Hidrolóxico.

O  PHGC  privilexia  a  construcción  de  encoros  de  laminación  e  de 
canalizacións  para  facer  fronte  aos  efectos  indesexábeis  das  enchentes,  en 
lugar  de  apostar  prioritariamente  por  solucións  ecoloxicamente  máis 
adecuadas:  a ampliación dos bosques de ribeira,  a restauración hidrolóxico-
forestal, a demolición de edificacións ou infraestructuras construídas en zonas 
asolagábeis (coa conseguinte indemnización se for necesario) e a concensión 
de subvencións para a contratación de seguros contra danos producidos por 
enchentes.

O PHGC propón a construcción de nada menos que 16 encoros de 
laminación, 5 dos casi serían empregados tamén para abastecemento.

Presas de laminación de enchentes propostas

Nome Río Capacidade (hm3) Outras utilizacións

Tronceda Masma - -



Fresulfe Ouro - -

Viveiro Landro - -

Loureiro Xubia - -

Espenuca Mandeo 63 Enerxía,abastecemento

Abarcia Mendo - -

Seixedo Seixedo - -

Lesende Soneira - -

Toitín Arteixo - -

Tuixe Anllóns - Abastecemento

Fontao Sar - -

Vista Alegre Ulla - -

Caldas Umia Enerxía,abastecemento

Dorna Lérez 27,5 Enerxía,abastecemento

Silvoso Verdugo 34 Enerxía,abastecemento

Alvedoso Alvedoso - -

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 enchente, 
polo que son beneficiosas para os tramos augas abaixo das mesmas", como 
recoñece expresamente o  PHGC.

A  aplicación  universal  dos  métodos  de  enxeñería  civil  clásica  non  é 
aceptábel, nin desde o punto de vista ambiental nin desde o punto de vista 
económico, 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. Os controis 
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 seren súbitas, e cunha 
capacidade destructiva aumentada e agravada porque se xera unha sensación 
de confianza que infravalora os riscos e levar a ocupar zonas inadecuadas. 

Como alternativa ás canalizacións convencionais (substitución do cauce 
natural do río por outro artificial) é preferíbel, 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 



inevitábel  a construcción de diques,  procurarase integralos na maior medida 
posible co medio natural.

Os dragados dos cauces e das desembocaduras non resolven o problema 
do  depósito  de  sedimentos  nin  do  vertido  de  lixo  e  entullos,  son  de  moi 
cuestionábel utilidade e susceptíbeis 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  posíbeis  para  a 
laminación dunha chea que demostre que a construcción do encoro é a única 
alternativa viábel para evitar danos materiais moi graves ou perdas de vidas 
humanas,  resultando  inviábeis  ou  insuficientes  outras  opcións  con  menor 
impacto ambiental.

Unha vez máis, ponse de manifesto a acusada tendencia de Augas de 
Galicia  a  propor  obras  impactantes e  custosas  como principal  solución para 
facer fronte a determinados problemas, ignorando que os ríos son, ou deben 
ser, ecosistemas vivos e non simples canles por onde discorre a auga.

Deslinde e protección do Dominio Público Hidráulico

            Como ben sinala o Plano, o deslinde e protección do Dominio Público 
Hidráulico (DPH) é unha actuación básica. Con ela búscase a utilización racional 
dun ben e espacio de titulariedade pública.

O deslinde é a primeira e imprescindíbel medida para a protección do 
DPH. Aínda que non é concebíbel un deslinde xeralizado a curto prazo, cómpre 
intensificar  e  acelerar  notabelmente  os  esforzos  previstos  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.

Até  hoxe, no ámbito de Galiza-Costa, tan só se delimitou o DPH nun 
tramo  do  río  Mero.  A  finais  de  1.999,  Augas  de  Galicia  contratou  unha 
asistencia  técnica  a  unha empresa  para  que leve  a  cabo  a  identificación  e 
delimitación do DPH naqueles  treitos de río onde o DPH se acha sometido “a 
presión externa de calquera tipo”. 

É preciso realizar un grande esforzo en materia de vixilancia e control do 
DPH, sendo fundamental para iso que Augas de Galicia se dote dunha gardería 
suficiente, adecuadamente formada e dotada dos recursos necesarios para o 
correcto desenvolvemento do seu labor.

Coa  finalidade  de  xerar  ingresos  para  a  súa  protección,  deberíase 
implantar canto antes o canon de utilización do DPHconforme ao establecido no 
artigo 104 da Lei de Augas.



Que é o dominio público hidráulico (DPH) do Estado?

De acordo co Título Primeiro da Lei 29/1985 de Augas (BOE núm 189 do 8 de agosto 
de  1985),  constitúen  o  DPH  do  Estado  as  augas  continentais  superficiais  e 
subterráneas, “os cauces de correntes naturais, continuas ou discontinuas”, “os leitos 
dos lagos e lagoas e os dos encoros superficiais en cauces públicos” e os acuíferos 
subterráneos. 

O Capítulo II do devandito Título trata dos cauces, ribeiras e marxes. Por cauce 
natural dunha corrente enténdese “o terreo coberto polas augas nas máximas crecidas 
ordinarias”.  Por  ribeiras  cómpre  entender  “as  franxas  laterais  dos  cauces  públicos 
situadas por cima do nivel de augas baixas”, e por marxes “os terreos que lindan cos 
cauces”.

A Lei establece que as marxes estean suxeitas:

-A unha zona de servidume de cinco metros de largura (“anchura” en castelán), 
para uso público.

-A unha zona de policía de 100 metros de largura na que se condicionará o uso 
do chan e as actividades que se desenvolven nela.

Protección, conservación e recuperación do contorno

É fundamental a definición dos perímetros de especial protección e a realización 
de todas as actividades ligadas coa protección do ambiente recollidas no artigo 
2.74 das Normas do Plano. 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 Galicia adecuada á súa recoñecida importancia no marco dunha 
xestión sustentábel do DPH. Na actualidade, Augas de Galicia non inviste unha 
soa peseta nestas áreas. O PHGC non prevé mudar isto.

Augas de Galicia debería asumir o Plano Estratéxico para a Conservación 
e o Uso Racional dos Humidais, promovido polo Ministerio de Medio Ambiente, 
naquilo que lle afecte en tanto que organismo de bacía.

Cómpre  revisar  o  deficiente  listado  de  espacios  naturais  obxecto  de 
protección  que  figura  no  PHGC,  recollendo  todas  as  figuras  de  protección 
existentes e especificando para cada espacio a figura ou figuras de protección 
que lle afectan. No debate sobre o PHGC que tivo lugar no Consello Galego de 
Medio  Ambiente  esta  deficiencia  foi  posta  de  manifesto  por  un   cargo  da 
Subdirección  Xeral  de  Medio  Ambiente  Natural  da  Consellería  de  Medio 
Ambiente, que presentou un mapa e un listado correctos. 



 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  no  noso  país,  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 sustentábel do territorio.

          

A importancia da vexetación de ribeira (ripícola)

A  vexetación  ripícola,  en  particular,  exerce  moi  diversas  e  relevantes  funcións 
ecolóxicas, pois, dunha parte, serve para estabiliza-las ribeiras e tamén como franxas 
de protección a xeito de filtro  verde que diminúen a  contaminación e  a carga de 
sedimentos nos ríos, xa que é sabido que estas se incrementan canto máis próximas ás 
marxes  están  as  áreas  de  uso  intensivo.  Por  outro  lado,  esta  vexetación  é 
grandemente  beneficiosa  para  o  ecosistema  acuático:  coa  súa  sombra  regula  a 
temperatura das augas e, así mesmo, evita ou controla un desmesurado crecemento 
da vexetación acuática, que podería obstaculiza-lo libre decorrer das augas e da súa 
fauna; tamén cos seus froitos e súas raíces proporcionan alimento ou acubillo entre os 
recovecos destas para a fauna fluvial. E, por último, serve tamén como corredores de 
vexetación natural ó longo das ribeiras para a intercomunicación das especies da flora 
e da fauna.  

(Recollido do libro “Ecoloxía forestal e ordenación do bosque”, de Roxelio Pérez Moreira)

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,  Augas  de  Galicia  debería  promover  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. A 
recuperación  da  fervenza  do  Xallas   debería  incluír  a  retirada  de  tódalas 
estructuras xa inservíbeis (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  do  PHGC)  habería  que  incluír  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  dragados  e  a  adecuación  de  praias 
fluviais con aportes externos de area.  No primeiro horizonte do Plano (2007) 
deberíase efectuar o deslinde do DPH en todos estes espacios.

A comparación do plano nº 12  do PHGC "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 solápase co espacio natural catalogado nº 69 
"Macizo da Toxiza".

- O encoro de Viveiro solápase cos espacios naturais catalogados  "Ría 
de Viveiro" e  "Souto da Retorta".

-  O  encoro  de  Espenuca  solápase  co  espacio  natural  "Curso  alto  do 
Mandeo".

-  O encoro  de  Abarcia  solápase co espacio  natural  "Marismas do  río 
Lambre".

-  O encoro de Cernaxeda solápase co espacio natural catalogado "Serras 
de Candán e Zobra". 

 -  O  encoro  do  Umia  (non  confudir  co  de  Caldas,  tamén  no  Umia) 
solápase co espacio natural "Tramo alto do Umia".

Varios  espacios  incluídos  na  Proposta  Galega  de  Lugares  de 
Importancia Comunitaria suceptíbeis de formaren parte da Rede Natura 2000, 
elaborada  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente,  veríanse  prexudicados  pola 
construcción de varios encoros propostos no PHGC: 

- O encoro de Tronceda afecta ao espacio “Ría de Foz-Río Masma”.

- O encoro de Fresulfe afecta ao espacio “Río Ouro”.

- O encoro de Viveiro afecta ao espacio “Río Landro”.

     

- O encoro de Loureiro afecta ao espacio “Río Xubia-Castro”.

- O  encoro  de  Espenuca  afecta  ao  espacio  denominado  “Betanzos-
Mandeo”.

- O encoro de Vista Alegre afecta ao “Sistema fluvial Ulla-Deza”.

-  O encoro de Fornelos afecta ao espacio “Sobreirais do río Arnego”.



Moitas  das  obras  de  "canalización  e  defensas"  tamén  afectarían 
negativamente a espacios naturais de interese.

Habería que ampliar o orzamento e a incidencia territorial das actuacións 
de  recuperación  de  ribeiras.  Cando  afecten  a  tramos  non  urbanos,   é 
recomendábel 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 
aceptábel contemplar entre as actuacións a introducción de especies alóctonas.

A  realización  de  paseos  fluviais  non  se  deberían  entender  como 
"posibilidades de mellora do medio ambiente hidráulico", como fai o PHGC.  Na 
actualidade, estanse a  converter nun grave factor de destrucción de ripisilvas e 
ribeiras fluviais co uso de maquinaria pesada. Moitas veces son destruídos polas 
enchentes,  ao  ignoraren  a  realidade  fluvial.  Cómpre  desbotar  a  idea  de 
“axardinar” a natureza e adaptar as actuacións á realidade fluvial.

A  creación de dúas figuras de protección –“Tramos de río de interese 
medioambiental”  (artigo  2.80  das  Normas  do  PHGC)  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. 
Segundo  o  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  parécenos 
prioritaria.  Polo de agora, só se considera de interese o río Sor.

O  PHGC  debería  ter  definido  os  criterios  para  a  determinación  dos 
devanditos  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.

Conservación de solos e restauración hidrolóxico-forestal

A destrucción da coberta vexetal e a erosión do solo afectan negativamente ó 
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,  resulta  moi  importante  levar  a  cabo  as 
actuacións recollidas no artigo 2.85 (Programa de actuación contra a erosión 
nos  cauces  nas  áreas  identificadas)  e  que  as  actuacións  de  restauración 



hidrolóxico-forestal  sexan  adecuadamente  consideradas  na  previsión  dos 
investimentos.  Augas  de  Galicia  non  prevé  investir  nada  en  restauración 
hidrolóxico-forestal.

As finalidades da restauración hidrolóxico-forestal son a protección do 
solo contra a erosión para diminuír as aportacións sólidas aos encoros e aos 
ríos,  a  laminación  de  avenidas  (retrasando  a  incorporación  aos  cauces),  o 
incremento da regulación natural e a mellora ambiental.

No que se refire ás características básicas dos traballos de conservación 
de solos e de corrección hidrolóxico-forestal (artigo 2.90 das Normas), é moi 
oportuna a mención que se fai  á necesidade de prestar especial  atención á 
elección da especie e do método de forestación nos proxectos de repoboación 
forestal. A xuízo da FEG, sempre que sexa posíbel, deberíanse utilizar especies 
autóctonas.  Na  elección  dos  métodos  deberíanse  privilexiar  aqueles  máis 
favorábeis para a conservación da diversidade biolóxica e do solo.

Educación ambiental

O PHGC non asume as recomendacións formuladas pola Estratexia Galega de 
Educación Ambiental (EGEA), promovida pola Consellería de Medio Ambiente. 

O  PHGC  non  considera  a  educación  ambiental  como  un  elemento 
estratéxico para o desenvolvemento sostíbel e unha ferramenta imprescindíbel 
para a xestión da auga. Así, entre outras actuacións, e atendendo á EGEA, é 
preciso  promover  accións  formativas  xerais  (dirixidas  ao  conxunto  da 
cidadanía), accións formativas específicas (dirixidas a técnicos e profesionais), 
accións  formativas  especializadas  (dirixidas  aos  profesionais  directamente 
vencellados  á  educación  ambiental  e  á  xestión  da  auga)  e  campañas  de 
sensibilización  relacionadas  coa  auga.  A  EGEA  considera  especialmente 
importante que a educación ambiental sexa unha ferramenta para a xestión 
ambiental, “así como xeraliza-las accións formativas ó persoal técnico e político 
responsable da xestión ambiental”.  


