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ALEGACIÓNS  

Á  DOCUMENTACIÓN INICIAL  E AO  ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES 

DO  PLAN HIDROLÓXICO 2021-2027  DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA-COSTA 
 
ALEGANTES: 
 
D. ____________, con D.N.I. ___________, actuando en nome e representación da Asociación de Defensa 
Medioambiental Salvemos Monteferro, inscrita co número ____________ no Rexistro Central de Asociacións, e 
designando como domicilio a efectos de notificación _____________________________________. 

 Salvemos Monteferro é unha entidade sen ánimo de lucro.  

 Foi constituida en maio de 2006, e dende entón ven exercendo a súa actividade de xeito continuo. 

 O seu ámbito fundamental de actividade é Galicia, e así figura nos seus estatutos. 

 Os seus fins, segundo se establece nos seus estatutos, son os seguintes: 

a) A protección do contorno medioambiental e do seu uso para o recreo colectivo. 

b) A procura do desenvolvemento sostible dos recursos naturais e o seu aproveitamento.  

c) A promoción de alternativas que artellen unha armazón socio-económica baseada no respecto ao medio 
ambiente e na conservación da nosa paisaxe. 

d) O fomento da participación da mocidade nos valores de respecto á natureza e o estímulo á convivencia 
nun sistema de liberdade de expresión e de pensamento para conquerir unha sociedade mellor e unha 
democracia máis profunda. 

e) A defensa do idioma, a etnografía e o patrimonio cultural e histórico galego. 

 
CONTIDO 

MOTIVO   .....................................................................................................................................................  2 

CONSIDERACIÓNS  .......................................................................................................................................  2 

 PRIMEIRA.- Sobre a omisión da presión puntual mineira como responsábel da contaminación  
da masa de auga E.014.NR.208.005.01.00 “Río Pesqueira ou rego de Rabaceiros” e erro na 
determinación da non deterioriación.   ............................................................................................  2 

 SEGUNDA.- Sobre a omisión da existencia de presións por alteracións morfolóxicas no cauce 
E.014.NR.208.005.01.00 “Río Pesqueira ou rego de Rabaceiros”.  .  .................................................  3 

 TERCEIRA.- Sobre outras omisións de presións puntuais por augas mineiras noutras masas de 
auga das que existe constancia de contaminación química continuada.   .........................................  4 

 CUARTA.- Apuntamentos sobre o Esquema de Temas Importantes.   ..............................................  5 

SOLICITUDE  .................................................................................................................................................  7 

http://www.salvemosmonteferro.org/
mailto:augasdegalicia.dma@xunta.gal
mailto:augasdegalicia.dma@xunta.gal


Asociación de Defensa Medioambiental 
RCA: ___________ / CIF: _________  

Alegacións 

 

PHGC 2021-2027 (DI+EpTI) 2 de 8 2020.02.10 

ALEGACIÓNS Á DOCUMENTACIÓN INICIAL E AO ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES DO 

PLAN HIDROLÓXICO 2021-2027 DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA-COSTA 
 

MOTIVO: 
 

 Augas de Galicia está a elaborar o “Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 
Revisión de terceiro ciclo (2021-2027)”. A este efecto, en outubro de 2018 fixo público uns 
“Documentos iniciais” deste terceiro ciclo de planificación, entre os que se encontraban a 
“Memoria” co “Programa, Calendario, Estudo Xeral sobre a Demarcación” (sometidos a consulta 
mediante RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2018 pola que se anuncia a apertura do período de 
consulta pública dos documentos iniciais do terceiro ciclo de planificación hidrolóxica (período 2021-
2027) da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, publicada no DOG de 19/10/2018). 

 Posteriormente, fixo público un “Esquema Provisional de Temas Importantes” (semetido a consulta 
mediante RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2019 pola que se anuncia a apertura do período de 
consulta pública do Esquema provisional de temas importantes en materia de xestión das augas do 
terceiro ciclo de planificación hidrolóxica (período 2021-2027) da demarcación hidrográfica Galicia-
Costa, publicada no DOG de 19/07/2019). 

Revisados estes documentos, indentificáronse inconsistencias sobre as que se formulan as seguintes: 
 
 

CONSIDERACIÓNS: 
 

PRIMEIRA.- Sobre a omisión da presión puntual mineira como responsábel da contaminación da masa de 
auga E.014.NR.208.005.01.00 “Río Pesqueira ou rego de Rabaceiros” e erro na determinación da non 
deterioriación. 

 Na páx. 116 e ss. da Memoria “relaciónanse as masas de auga que non cumpren os obxectivos 
ambientais cos resultados analizados a 2017, indicando o elemento/s de calidade afectados así 
como os impactos relacionados.” Na páx. 118 figura co código E.014.NR.208.005.01.00 o “Río 
Pesqueira ou rego de Rabaceiros”, indicando como “Elementos de calidade afectados: Cadmio” 
(omítese cobre e cinc) e como “Impactos responsables: Contaminación química: Acidificación”. 

 No mesmo documento, na páx. 95 identifícanse de forma xenérica os tipos de presións, entre as 
que se inclúen como presión puntual “1.7 Augas de minería” e como presión difusa “2.8 Minería”. 
Na páx. 100 admítese que “Tamén se produce un importante aumento das masas presionadas por 
verteduras de augas de minería (58), fronte ao Plan vixente (20).”  

 Non obstante, se consultamos nos Anexos a dita memoria as presións puntuais e difusas asociadas 
ao “Río Pesqueira ou rego de Rabaceiros”, sorprende que nos “Tipos de presións de fonte puntual 
acumuladas sobre cada masa de auga superficial” (páx. 61) non se marca ningunha das presións, e 
en particular, non se marca a “1.7 Augas de minería”. Tampouco, aínda que non fose 
estrictamente aplicábel por ser unha presión estrictamente puntual, consta a presión difusa “2.8 
Minería” nos “Tipos de presións de fonte difusa acumuladas sobre cada masa de auga superficial” 
(páx. 92), ou ningunha outra. 

 Isto é, mentres na Memoria se constata a existencia de contaminación química que afectaría os 
niveis dunha substancia perigosa prioritaria (Cadmio), nas fichas anexas Augas de Galicia evita 
asinalar calquera presión puntual ou difusa, e en particular a mineira, como responsábel por tal 
situación. Non obstante, Augas de Galicia é perfectamente coñecedora á luz do expediente de 
verteduras DH.V15.54967 de que son as verteduras ilegais continuadas de drenaxes de mina e 
escombreira do Grupo Mineiro San Finx as responsábeis desta situación. É tamén coñecedora que 
a afección química non se limita ao Cadmio, existindo valores continuados de Cobre e Cinc que 
superan as NCA. 
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 En relación ao anterior, refírese Informe de 6 de agosto de 2019 da Área de Calidade das Augas 
asinado por Fernando Manuel Sánchez López, no que se indica: “Tendo en conta (...) a valoración 
intermedia do plan hidrolóxico da citada masa de auga que identifica os impactos responsables a 
Contaminación química e Acidificación, e os resultados das mostraxes posteriores na estación de 
control en dita masa de auga e non constatándose coa información dispoñible da existencia 
doutra presión significativa asociada con dito impacto que non sexa a citada explotación mineira” 
non é comprensíbel que os anexos omitan identificar como presión responsábel a “1.7 Augas de 
minería”. 

 Por outra parte, na páx. 218 dos Anexos á Memoria indícase como “Valoración intermedia 2014-
2016” do Río Pesqueira ou rego de Rabaceiros: Estado: “Contaminación química; Acidificación”; 
Principio de non deterioración: “Cumpre”. 

 Descoñécese a base para afirmar que o referido cauce cumpre o principio de non deterioración, 
particularmente en base á valoración intermedia, particularmente á vista de que no capítulo 7 do 
PHGC 2015-2021 recóllese a valoración do estado desta mesma masa de auga como 
“Estado/Potencial ecolóxico: Bo”; “Estado químico: Bo”; “Estado total: Bo ou mellor”. En relación ao 
anterior, refírese Informe de 5 de marzo de 2019 da Área de Calidade das Augas asinado por 
Fernando Manuel Sánchez López, no que indica que “o capítulo 8 do PHGC recolle que dito río 
cumpre os obxectivos ambientais en 2015”. 

 Como consecuencia do anterior, cabe deducir que se na anterior planificación o estado químico se 
consideraba “Bo” e na actualidade se ten constatada contaminación química e acidificación, 
superando as NCA para Cadmio (ademais das de Cobre e Cinc), non se cumpre o principio de non 
deterioración, atendendo ao fixado na Diretiva 2000/60/CE, que fixa a “obriga de non deterioración 
do estado das augas que empeore o estado existente”. 

 
 
SEGUNDA.- Sobre a omisión da existencia de presións por alteracións morfolóxicas no cauce 
E.014.NR.208.005.01.00 “Río Pesqueira ou rego de Rabaceiros” 

 Na páx. 96 e 97 da Memoria identifícanse de xeito xenérico as presións por alteración morfolóxica 
(páx 96-97) particularmente a existencia de “Presas, azudes e diques” (como barreiras 
infranqueables), entre as que se inclúen as tipoloxías “4.2.6 Industria” e “4.2.9 Estruturas 
obsoletas”. 

 Non obstante, se consultamos nos Anexos a dita memoria, verificamos que se omite, en relación ao 
“Río Pesqueira ou rego de Rabaceiros”,  na ficha de “Tipos de presións por alteracións morfolóxicas 
(alteración física da canle, leito, ribeira ou marxes) sobre cada masa de auga superficial” (páx. 107) 
asinalar calquera das opcións, e en particular, as especificamente incluídas entre os “Tipos de 
presións por alteracións morfolóxicas (presas, azudes ou diques) sobre cada masa de auga 
superficial” (páx. 123), sexa “4.2.6 Industria” ou “4.2.9 Estruturas obsoletas”. 

 Desde 2016 séguese en Augas de Galicia un expediente de “averiguación da titularidade das presas” 
situadas en dita masa. En febreiro de 2017 elaborouse un “Informe Descritivo Presas San Fins”, no 
que se describen detalladamente estas presas: presa 1 de 5,6 m de altura e 21,4 m de lonxitude de 
coroación; e presa 2 de 12,1 m de altura e 50,7 m de lonxitude de coroación. Os informes 
periódicos de seguimento inclúen tamén a monitorización dunhas balsas de decantación 
construídas en 2011 sobre o DPH augas arriba da presa 1. En abril de 2019 emitiuse un novo 
“Informe sobre a titularidade das Presas San Finx” (co-asinado polo Xefe do Servizo de Execución da 
Planificación e Explotación de Sistemas de Augas de Galicia Rubén Curros Bermúdez) no que se 
conclúe que se trata de presas de residuos mineiros e que “Dado que están en desuso, e sempre 
previa retirada dos áridos almacenados no vaso, debería considerarse a demolición, restaurando o 
DPH ao seu estado orixinal e proceder a restauración ambiental da zona afectada”. 
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 Por outra parte, Augas de Galicia ten constancia das alteracións físicas da canle, leito, ribeira ou 
marxes derivadas da explotación mineira, sen que se teña indicado a presión 4.1.4. na 
correspondente ficha. Esta constancia fehaciente existe por parte de Augas de Galicia polo menos 
desde a emisión do Informe ambiental do Servizo de Conservación da Natureza de 27 de outubro 
de 2010 obrante no expediente clave DH.A15.27802, que indica: 

“Ponse de manifesto, según informou o axente, que a explotación mineira alterou de xeito moi 
importante a zona de policía, a servidume de paso, marxe e leito do río da Mina de San Fins, 
debido principalmente á creación dunha escombreira e polos arrastres que esta ocasionou, os 
cales chegaron a colmatar totalmente o leito do río á sua altura. O axente tamén di en o seu 
informe que dicha explotación ocasionou a pérdida total da ictiofauna do río así como de 
maioría de macrófagas acuáticas, xa que non vai a el ningún outro verquido industríal que 
poidera causar estes danos. Además, os afluentes de este río non afectados pola mina, contan 
coa presencia de ictiofauna”. 

O xa referido “Informe Descritivo Presas San Fins” de febreiro de 2017 redunda na documentación 
fehaciente desta mesma situación.  

 Como consecuencia do anterior, é necesario que o documento final do PHGC inclúa na ficha 
definitiva de “presións por alteracións morfolóxicas (presas, azudes ou diques) sobre cada masa 
de auga superficial” para o  “Río Pesqueira ou rego de Rabaceiros”, a presión “4.2.9 Estruturas 
obsoletas”, e na de “alteracións físicas da canle, leito, ribeira ou marxes” a presión “4.1.4 Outras” 
atendendo ás alteracións físicas da canle, leito, ribeira e marxes causadas polo “Grupo Mineiro 
San Finx”. 

 
 
TERCEIRA.- Sobre outras omisións de presións puntuais por augas mineiras noutras masas de auga das 
que existe constancia de contaminación química continuada.  

 Aínda que esta parte non tivo acceso ao conxunto de datos analíticos para as masas da 
Demarcación, a análise da documentación inicial evidencia que se omitiu referencia a outras masas 
de auga afectadas por procesos de contaminación química por drenaxes ácidas de mina, ou, no 
mellor dos casos, nalgunhas destas apenas se indicou a existencia de contaminación “difusa” 
asociada á minaría, tratántose de casos ben delimitados. 

 Indícanse as seguintes masas a efectos de que Augas de Galicia realice as comprobacións oportunas 
e proceda a incluir as masas de auga como afectadas por augas mineiras (todo iso de xeito 
exclusivamente indicativo, existindo numerosos outros casos potenciais): 

◦ “Rego de Braña Ancha” con código ES.014.NR.184.012.01.00 (Santa Comba), afectado de 
forma continuada polo “Grupo Mineiro Santa Comba” (Mina de Varilongo), con posible 
impacto adicional sobre o “Río Xallas” con código ES.014.NR.184.000.02.00. Sen indicación 
algunha sobre contaminación química ou existencia de presións puntuais ligadas a esta 
explotación mineira. 

◦ “Río Brandelos” con código ES.014.NR.244.070.01.00 (Touro), afectado de forma 
continuada pola Mina de Touro, e para o que apenas se refire contaminación difusa por 
“Agricultura”. Constan igualmente altos níveis de metais pesados no seu tributario “Río 
Tribas”. Sen indicación algunha sobre contaminación química. Augas de Galicia ten 
constancia fehaciente da procedencia precisa da contaminación presente no Brandelos (vid. 
Expediente clave PROV-12073). 

◦ “Río Las” (sic) (denominación incorrecta, que se refire ao Río Lañas) con código 
ES.014.NR.244.058.01.00 (Touro), para o que se marca contaminación “difusa” por minería, 
cando se trata de afección continuada e localizada devida á Mina de Touro. Constan 
igualmente altos níveis de metais pesados nos seus tributarios “Portapego” e “Rozas”. 
Augas de Galicia ten constancia fehaciente da procedencia precisa da contaminación 
química do río Lañas (vid. expediente clave DH.W15.64849). 
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CUARTA.- Apuntamentos sobre o Esquema de Temas Importantes. 

 O anexo I “Fichas de Temas Importantes” do Esquema de Temas Importantes inclúe na Ficha N.º 3 
“Contaminación difusa” (que se define como xerada “pola sumatoria de pequenas achegas 
individuais de contaminantes (fertilizantes, xurros, augas fecais, graxas, metais, pesticidas, 
praguicidas, sólidos en suspensión e sedimentables, deterxentes, etc.) desde sitios diversos e 
descontinuos”, páx. 1 da Ficha N.º 3) o seguinte texto: 

“É importante tamén sinalar as seguintes actividades xeradoras de contaminación de orixe 
difusa, como son a minería, e as instalacións para a eliminación de residuos e/ou entulleiras. 
Destacar tamén a existencia de numerosas canteiras distribuídas por todo o territorio, moitas 
delas abandonadas, das que non se ten coñecemento nin da súa situación administrativa nin de 
información da posible afección que poden exercer sobre as masas de auga. 

As actividades mencionadas anteriormente supoñen importantes afeccións ao medio, de modo 
que constitúen un risco para as masas de auga superficiais e subterráneas, así como para os 
ecosistemas acuáticos e terrestres asociados. 

Tanto os cursos fluviais como as augas subterráneas son zonas moi susceptibles de verse 
afectadas directamente ou indirectamente polos impactos xerados por este tipo de actividades 
(minería e entulleiras), e como mínimo deben considerarse as seguintes afeccións sobre o medio 
hídrico: (...) 

◦ Afeccións á calidade química e fisicoquímica das augas como consecuencia dos 
procesos de xeración de augas acedas, así como ás deficiencias nos procesos de 
impermeabilización e selaxe das minas e os vertedoiros. 

◦ Afeccións á calidade química e fisicoquímica das augas como resultado de verteduras 
accidentais (...) 

O problema derivado da contaminación difusa por estas actividades non só se produce durante 
a súa explotación, senón que tamén pode producirse unha vez que se abandona a actividade, 
polo que resulta difícil impedir as afeccións xeradas ás augas, mesmo coa aplicación de 
medidas preventivas e correctoras.” 

 A Ficha incorpora varias alternativas para cumprir os obxectivos ambientais nas masas afectadas 
por este tipo de actividades. Na alternativa 1 indícanse “reforzar o seguimento das verteduras 
existentes” e “definir zonas de exclusión” para a minaría nas zonas de cabeceira ou protexidas. Na 
“alternativa 2”, non obstante, indícase que “A eliminación da contaminación difusa actual e ao 
horizonte do 2027 resulta inabordable desde o punto de vista socioeconómico e ambiental, con 
todo é obrigación das administracións con competencias traballar na redución dos impactos que 
esta contaminación difusa ten sobre as augas da Demarcación”. 

 Considérase erróneo considerar a minaría como actividade xeradora de contaminación de tipo 
difuso que, por definición, refírese a “contaminación procedente de fontes non puntuais que abarca 
amplas superficies e cuxo control e detección acostuma ser moi difícil” (DRAE). As explotacións 
mineiras son, evidentemente, fontes puntuais e perfectamente identificadas no espazo. É 
imprescindible que a minaría se indentifique correctamente como unha fonte de presión puntual e 
non difusa, asociada na Demarcación a explotacións mineiras concretas sobre as que se debe 
centrar o control, moitas veces hoxe inexistente. 

 Na Demarcación existe un número concreto e limitado de explotacións mineiras capaces de xerar 
procesos de acidificación e contaminación por metais pesados asociada ás drenaxes ácidas de mina, 
a pesar do que non existen inspeccións regulares sobre todos estes focos. Como exemplo, o “Rego 
de Braña Ancha”, tributario do curso alto do río Xallas, está afectado en todo o seu percorrido polas 
drenaxes ácidas procedentes do “Grupo Mineiro Santa Comba” (Mina de Varilongo) sen que exista 
monitorización algunha de metais pesados nesa masa. É intolerábel que esta presión continúe, sen 
control ou sanción algunha por parte do organismo de cunca, que se suma á absoluta omisión de 
control (cando non encubrimento activo) por parte do órgano substantivo en materia de minas. 
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 Na páx. 100 da Memoria dos “Documentos iniciais” admítese que “Tamén se produce un 
importante aumento das masas presionadas por verteduras de augas de minería (58), fronte ao 
Plan vixente (20),” e iso apesar de que, como se evidenciou nas consideracións previas, os Anexos 
da Memoria non recollen adecuadamente todas as masas presionadas por verteduras de augas de 
minas (por definición, puntuais, isto é localizadas e non difusas), asinalando o caso do o “Río 
Pesqueira ou rego de Rabaceiros”, afectado polo “Grupo Mineiro San Finx”, e os exemplos da 
consideración anterior, a modo ilustrativo. É necesario asumir que a actual falta de monitorización 
e contabilización de masas afectadas de xeito continuo por drenaxes de mina fará que, 
estadísticamente, o número de masas presionadas por verteduras de augas de minería aumente 
significamente en futuros PHGC nos que o problema se asuma e recoñeza de forma rigurosa. 

 Só a consideración do problema específico que supoñen as verteduras, maiormente ilegais, de 
explotacións mineiras concretas, e en particular das explotación de minería metálica (San Finx, 
Varilongo-Santa Comba, Touro, Monte Neme, ...) ou de áridos sobre antigas explotacións de 
minaría metálica (como é o caso de Touro ou Monte Neme), se poderá reverter a situación actual. 
Para iso, é absolutamente imprescindible que A MINARÍA SE IDENTIFIQUE CORRECTAMENTE 
COMO PRESIÓN PUNTUAL E NON DIFUSA e se adopten medidas concretas para sancionar as 
verteduras ilegais destas explotacións e se adopten as medidas políticas e legais necesarias para 
que o órgano substantivo mineiro mude radicalmente a súa actitude de omisión de control e 
permisividade coas verteduras ilegais, entre as cuais a adopción de tratamentos de drenaxes ácidos 
eficientes en todas as explotacións (estexan ou non abandonadas ou en suspensión), e a correcta 
execución de plans de restauración que incorporen medidas efectivas para evitar as drenaxes de 
mina (incluíndo o recheo ou “backfilling” de labores subterráneas, o selado de entradas de 
ventilación e desaugue para reducir os procesos de xeración de drenaxes ácidas no interior, e 
outras técnicas disponíbeis, testadas e coñecidas que, non obstante, o órgano substantivo ven 
ignorando ao permitir solucións de mínimo coste económico e elevado impacto ambiental). 

 Ante a surxencia de novos proxectos de minería metálica na zona da Demarcación, é especialmente 
importante prestar atención no Esquema de Temas Importantes aos procesos de xeración de augas 
ácidas de mina (ou drenaxes ácidos de mina), que se deben definir de forma clara e operativa na 
propia planificación hidrográfica (como exemplo, véxase p. 8 do ETI da Ficha do Tema N.º 10 
“Contaminación minera y otras alteraciones morfológicas” da  Confederación Hidrográfica del 
Miño-Sil). Na Ficha N.º 3 refírese incorrectamente aos “procesos de xeración de augas acedas” 
(termo erróneo en galego: o correcto é “ácidas” ou de xeito máis precio “ácidas de mina”; en inglés 
“Acid Mine Drainage”), vinculados tanto aos proxectos de minería subterránea (que precisan 
realizar achique das augas de mina por achique forzado ou drenaxe por gravidade) como a ceo 
aberto, e aínda ás escombreiras de estériles en ambos tipos de explotacións. Augas de Galicia 
dispón no expediente de verteduras DH.V15.54967 dun informe de J. Samper, L. Montenegro, M. 
Lado e B. Pisani (“Revisión del informe: ‘Estimación de niveles genéricos de referencia de calidad de 
las aguas del entorno de la mina de San Finx’”) no que se explica detallamente o proceso de 
formación de drenaxes ácidas de mina. 

 Tanto en proxectos novos como existentes de minería metálica ou outro tipo de explotacións 
mineiras en zonas con presenza de sulfuros, é necesario realizar un seguimento ambiental que 
inclúa a monitorización de metais pesados nas masas de augas. Só así se poden evitar situacións 
rocambolescas como as evidenciadas no “Rego de Braña Ancha” e curso alto do río Xallas (Santa 
Comba), afectado de forma continuada polo “Grupo Mineiro Santa Comba”, no que os controis 
obrigatorios impostos como condicionantes da autorización de vertedura omitía a análise de 
parámetros de metais pesados (Cadmio, Cobre, Cinc, Mercurio, Aluminio, etc.), e pola contra sí 
incluía parámetros microbiolóxicos. Independentemente de que tal situación se deba a un erro ou 
sexa intencional, é evidente que o resultado implica a deterioración continuada de masas de auga 
sen ningún tipo de acción por parte do organismo hidráulico (e, como sempre, coa pasividade ou 
cumplicidade do órgano substantivo mineiro).  
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 Cabe apuntar que o anexo 1 da Lei 21/2013, de 9 de decembro, establece que deben someterse a 
avaliación de impacto ambiental aquelas minas subterráneas “1.º Que su paragénesis pueda, por 
oxidación, hidratación o disolución, producir aguas ácidas o alcalinas que den lugar a cambios en el 
pH o liberen iones metálicos o no metálicos que supongan una alteración del medio natural”. Ante a 
frecuente laxitude do órgano substantivo mineiro ante as pretensión das concesionarias mineiras 
de evitar o trámite ambiental alegando a suposta non xeración de augas ácidas de mina, Augas de 
Galicia debería nos seus informes vinculantes marcar unha liña clara de requerir o trámite 
ambiental ordinario en todas os proxectos nos que exista o potencial de xeración de augas ácidas 
de mina, avaliando de xeito riguroso este problema en todos os casos como principio básico para 
salvaguardar os obxectivos de calidade e non deterioración. 

 En relación á Ficha N.º 11 “Presas e encoros”, as consideración realizas en apartados anteriores 
evidenciaron a existencia de presas de dimensións considerábeis (a presa n.º 2 de San Finx ten 12,1 
m de altura e 50,7 de lonxitude na coroación) das que a Administración hidráulica non tiña 
coñecemento algún con anterioridade ás denuncias formuladas en 2016 polos colectivos 
ambientais. Ante a falta de transparencia por parte do órgano substantivo mineiro (non só cos 
colectivos ambientais, máis coa propia administración hidráulica) e a súa irresponsabilidade e falta 
de control antes as presas e depósitos de residuos mineiros (fontes de presións significativas sobre 
a calidade das augas) torna recomendábel que Augas de Galicia inicie unha avaliación dos impactos 
destas infraestruturas sobre o DPH. Como punto de partida, resulta esencial o documento 
“Inventario de Balsas y Escombreras de la Comunidad Autónoma de Galicia” elaborado en 1999 
para o órgano mineiro e que forma parte do “Inventario, Reconocimiento y Evaluación de Riesgos 
de balsas mineras y escombreras de la Comunidad Autónoma Gallega”. 

 
 

SOLICITUDE 
 
Atendendo a todo o anterior, SOLICITAMOS: 
 

 Que na versión definitiva do PHGC 2021-2027 se corrixa a ficha de presións puntuais do “Río 
Pesqueira ou rego de Rabaceiros” para incluir a presión “1.7 Augas de minería”. 

 Que na versión definitiva do PHGC 2021-2027 se corrixa a ficha para o “Río Pesqueira ou rego de 
Rabaceiros” onde no documento inicial se refire “Elementos de calidade afectados: Cadmio”, para 
incluir “Cadmio, Cobre e Cinc”. 

 Que na versión definitiva do PHGC 2021-2027 se corrixa a ficha para o “Río Pesqueira ou rego de 
Rabaceiros” relativa á “Valoración intermedia 2014-2016”, onde no documento inicial indica 
“Principio de non deterioración: Cumpre”, para expresar “Contaminación por drenaxes de mina”. 

 Que na versión definitiva do PHGC 2021-2027 se corrixa a ficha para o “Río Pesqueira ou rego de 
Rabaceiros” relativa a presións morfolóxicas identificando na ficha “Presas, azudes e diques” a 
existencia de “4.2.9 Estruturas obsoletas” como barreiras infranqueables. 

 Que na versión definitiva do PHGC 2021-2027 se corrixa a ficha para o “Río Pesqueira ou rego de 
Rabaceiros” relativa a presións morfolóxicas identificando na ficha “alteración física da canle, leito, 
ribeira ou marxes” a existencia de “4.1.4 Outras”. 

 Que na versión definitiva do PHGC 2021-2027 se corrixan as fichas relativas ao “Rego de Braña 
Ancha” con código ES.014.NR.184.012.01.00 (Santa Comba), “Río Brandelos” con código 
ES.014.NR.244.070.01.00 (Touro) e “Río Las” (denominación incorrecta, que se refire ao Río Lañas) 
con código ES.014.NR.244.058.01.00, incluíndo en todos eles a presión “1.7 Augas de minería”, a 
indicación concreta dos elementos de calidade afectados e a correción para todas elas do apartado 
“principio de non deterioración”. 
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 Que na versión definitiva do PHGC 2021-2027 se modifique a asociación da minaría como forma 
de “contaminación difusa”, unha vez que tal consideración, en boa parte dos casos, só consigue 
difuminar a responsabilidade e dificultar o control e inspección de explotación mineiras concretas 
que supoñen presións puntuais e perfectamente identificadas.  

Como exemplo, referiuse o caso do Río Lañas (Touro), que estando afectado por procesos 
graves e continuados de acidificación e contaminación por metais pesados, causados por unha 
única explotación perfectamente identificada (a Mina de Touro) se identifica como resultado 
dunha contaminación difusa por “2.8 Minería”, o cal é evidentemente incorrecto. 

 Que na versión definitiva do PHGC 2021-2027 se inclúa unha Ficha específica dos “Impactos da 
Minaría” como Tema Importante dos, tal e como acontece, por exempplo, no ETI da 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil que inclúe unha Ficha (Tema N.º 10) para a 
“Contaminación minera y otras alteraciones morfológicas”. Esta entidade colócase á disposición do 
organismo de cunca para colaborar con tal ficha. Subsidiariamente, e como mínimo, a versión 
definitiva do PHGC 2021-2027 debería incluir unha definición operativa dos procesos de xeración 
de augas ácidas de mina, elevando o nivel de atención sobre esta problemática e marcando o 
criterio de que calquera explotación de minería metálica ou en zonas nas que existan sulfuros (en 
calquera cantidade significativa) deban someterse a controis de afección a cauces por metais 
pesados e, no caso de proxectos novos ou actualizacións de proxectos, deban someterse a 
avaliación de impacto ambiental conforme o anexo 1 da Lei 21/2013, de 9 de decembro.  

Como exemplo, refiriuse o caso do “Rego de Braña Ancha”, afectado de forma continuada por 
contaminación química procedente do “Grupo Mineiro Santa Comba” (Mina de Varilongo) cun 
plan de control de verteduras que precisamente omite o control de parámetros de 
contaminación química relevantes (en particular, analíticas dos metais pesados cuxa presenza 
sería esperábel nunha mina metálica, e ante evidencias mesmo visibles a simple vista por medio 
da ortofotografía do PNOA). 

 Que na versión definitiva do PHGC 2021-2027, ben nunha nova ficha específica sobre os “Impactos 
da Minaría”, ou subsidiariamente, na Ficha N.º 11 “Presas e encoros” se inclúa un plan de 
avaliación do impacto sobre a calidade das augas causado por presas e depósitos de residuos 
mineiros, utilizando como base o documento “Inventario de Balsas y Escombreras de la 
Comunidad Autónoma de Galicia” elaborado en 1999. 
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