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CORRECCIÓN DE ERROS.-  DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL FORMULADA 
POLA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL EN DATA 8 DE 
XULLO DE 2005, RELATIVA AO ANTEPROXECTO DE ENCHIDO CON AUGA DO OCO 
DA MINA DAS PONTES, NO CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (A 
CORUÑA), PROMOVIDO POR ENDESA GENERACIÓN, S.A. (CLAVE: 2004/0174). 
 
 
Con data 8 de xullo de 2005, a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 
formulou a Declaración de Impacto Ambiental (DIA) do anteproxecto de enchido con auga 
do oco da mina das Pontes, no concello das Pontes de García Rodríguez (A Coruña), 
promovido pola empresa Endesa Generación, S.A. 
 
Advertido erro na devandita Declaración, cómpre efectuar a seguinte corrección na páxina 
3 de 14, onde o punto 6 queda redactado nos seguintes termos: 
 
6. Establécese como obxectivo de acidez das augas do lago un pH correspondente ao 
valor medio de pH das augas do río Eume. Á vista do anterior, ademais de garantir en todo 
momento a funcionalidade dos sistemas aos que se refire o punto anterior, incluso despois 
de rematada a fase de enchido, reconsiderarase tanto a posibilidade de utilizar no proceso 
de enchido as augas provintes da Central Térmica de As Pontes (dado o seu carácter 
claramente neutro) como as súas instalacións de tratamento de efluentes líquidos (TEL) 
para efectuar un tratamento adicional das augas de rebouse do lago antes do seu vertido 
ao río Carracedo.  
 
 

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2005 
 
 

O DIRECTOR XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo.: José Manuel Álvarez-Campana Gallo 



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DO ANTEPROXECTO DE ENCHIDO 
CON AUGA DO OCO DA MINA DE AS PONTES. 

CLAVE: 2004/0174. 
Páx. 2 de 15 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL FORMULADA POLA DIRECCIÓN XERAL DE 
CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL EN DATA 8 DE XULLO DE 2005, RELATIVA AO 
ANTEPROXECTO DE ENCHIDO CON AUGA DO OCO DA MINA DAS PONTES, NO 
CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA), PROMOVIDO POR 
ENDESA GENERACIÓN, S.A. (CLAVE: 2004/0174). 
 

ANTECEDENTES 
 

A instancias da empresa Endesa Generación, S.A., o organismo autónomo Augas de 
Galicia iniciou a tramitación da solicitude de concesión administrativa para a detracción de 
augas do río Eume con vistas ao enchido do oco final da mina das Pontes, no concello das 
Pontes de García Rodríguez (A Coruña) creando así un lago artificial, actuación 
contemplada no plan de restauración da mina ao finalizar a súa vida útil, tal e como se 
recollía no estudo de impacto ambiental redactado en novembro de 1983. 
 
En data 13 de xullo de 2004 Augas de Galicia remite a esta Dirección Xeral a 
documentación técnica e o estudo de impacto ambiental relativos ao citado proxecto, co 
obxecto de proceder ao trámite ambiental correspondente.  
 
O proxecto cualificouse como sometido ao trámite de avaliación de impacto ambiental por 
estar contemplado no grupo 7.a do anexo I da Lei 6/2001, de 8 de maio, de modificación do 
Real Decreto lexislativo 1302/1986, de 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental. No 
anexo I resúmese o contido do proxecto e no anexo II as medidas protectoras e correctoras 
propostas na documentación avaliada. 
 
Mediante Resolución do 5 de novembro de 2004, do organismo autónomo Augas de 
Galicia (publicada no DOG nº 221, do 12 de novembro de 2004), someteuse a información 
pública a solicitude de concesión de aproveitamento de augas para o enchido do oco, así 
como o seu anteproxecto e a documentación ambiental, constando durante o período de 
exposición pública a presentación dunha alegación por parte da Sociedade Galega de 
Historia Natural que foi tida en conta, no que procede, nos puntos 2.1 e 2.2 da DIA. 
 
Con data 17 de xuño de 2005 recíbese nesta Dirección Xeral o expediente ambiental do 
proxecto, remitido por Augas de Galicia como órgano substantivo por razón da materia, 
contendo, xunto co seu informe, os resultados de información pública e os informes das 
Direccións Xerais de Patrimonio Cultural, de Conservación da Natureza e de Saúde 
Pública, así como os das Delegacións Provinciais na Coruña das Consellerías de 
Sanidade, de Medio Ambiente e de Innovación, Industria e Comercio. Inclúe asemade 
copia das solicitudes de informe ao concello afectado e aos situados augas abaixo do 
futuro lago. Destes concellos só emitiu informe o da Capela, sinalando o órgano 
substantivo que os restantes non se recibiron tras reiterada petición, polo que procede 
continuar coa tramitación do expediente. Acompáñase asemade de diversa documentación 
técnica e ambiental complementaria, aportada polo promotor ao longo da tramitación en 
resposta a informes emitidos polos organismos consultados. 
 
Cumprimentada a tramitación ambiental, a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, como órgano ambiental e no exercicio das competencias que lle concede o 
Decreto 106/2004, do 27 de maio, formula, aos sós efectos ambientais, a Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) do anteproxecto de enchido con auga do oco da mina das Pontes, 
no concello das Pontes de García Rodríguez (A Coruña), promovido por Endesa 
Generación, S.A. 
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
Examinada a documentación que constitúe o expediente, esta Dirección Xeral de Calidade 
e Avaliación Ambiental considera que o proxecto é ambientalmente viable sempre que se 
cumpran as condicións que se establecen na presente DIA, ademais do sinalado no estudo 
de impacto ambiental e na restante documentación avaliada, tendo en conta que, no caso 
de que exista contradición entre o indicado na antedita documentación e o establecido na 
presente Declaración, prevalecerá o disposto nesta última. 
 
Ademais do obrigado cumprimento das anteditas condicións, se se manifesta calquera tipo 
de impacto non considerado ata o momento, este órgano ambiental, a iniciativa propia ou a 
proposta do órgano substantivo, poderá ditar, aos sós efectos ambientais, condicionados 
adicionais aos anteriores. 
 
As condicións establecidas poderán ser revisadas de oficio ou a solicitude do promotor, co 
obxecto de incorporar medidas que aporten unha maior protección do medio. Ademais 
desto, o promotor poderá solicitar a súa revisión naqueles supostos que tecnoloxicamente 
presenten graves dificultades para a súa implantación ou impliquen modificacións 
importantes na actividade, sempre e cando as novas medidas permitan acadar os 
obxectivos e fins desta. Neste último caso, o promotor remitirá esta solicitude, aportando 
documentación técnica que xustifique estas medidas, no prazo máximo dun (1) mes 
despois de lle ser notificada a presente declaración, non podendo comezar as obras antes 
de contar cunha comunicación desta Dirección Xeral. 
 
1.- ÁMBITO DA DECLARACIÓN 
 
A presente Declaración refírese ao conxunto das actuacións que, en relación co proceso de 
enchido con auga do oco da Mina das Pontes, están contempladas no estudo de impacto 
ambiental e nos documentos “Anteproyecto. Mina de As Pontes. Canal de llenado del hueco 
final”, “Anteproyecto. Mina de As Pontes. Obras hidráulicas de descarga al lago final y 
desagüe del lago” e “Proyecto descriptivo. Instalaciones de depuración de las aguas del lago 
antes de su descarga”. 
 
2.- CONDICIONADO 
 
2.1.- Sobre as augas e leitos fluviais 
 
1. Para calquera actuación ou afección nas zonas de servidume e policía dos cursos de 
auga, así como para a captación de auga do río Eume e o vertido desde o lago cara ao río 
Carracedo, será precisa a autorización do organismo de conca competente, neste caso 
Augas de Galicia, conforme ao establecido no Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de 
xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas. O proxecto axustarase en todo 
momento ás prescricións establecidas no Plano Hidrolóxico de Galicia-Costa. 
 
2. O desenvolvemento do proxecto non poderá afectar de xeito negativo nin ao volume nin á 
calidade das augas das captacións para abastecemento de auga existentes no río Eume, 
tanto augas arriba como augas abaixo do futuro lago, téndose que garantir o mantemento 
dos usos preexistentes e establecer os sistemas de control oportunos ao respecto. 
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3. As operacións de formigonado asociadas á execución das obras de descarga ao lago 
realizaranse en condicións que eviten o derrame de formigón e a contaminación das augas. 
Evitaranse tamén posibles vertidos de terras, entullos, refugallos de obra, graxas, aceites 
ou calquera outro tipo de materiais ou substancias que poidan producir contaminación. Non 
está permitido o lavado de maquinaria e utillaxe nos cursos de auga. 
 
4. En todo momento deberá garantirse que a calidade físico-química e biótica das augas 
que se incorporen por rebose do lago cara á conca do río Eume (a través do cauce do río 
Carracedo) cumpra o preceptuado no artigo 80 (relativo á calidade mínima esixible ás 
augas continentais) do Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais. En 
todo caso, estarase ao que se dispoña na autorización de vertido de augas residuais que 
emita Augas de Galicia. 
 
5. Co fin de reducir a acidez das augas do lago tanto durante o proceso de enchido como 
ao remate deste, e dado que dito parámetro foi identificado como a principal fonte de 
diminución da calidade das augas, levaranse a cabo a totalidade das medidas de 
corrección de acidez propostas na documentación avaliada, consistentes en seis humidais 
de Typha no sector NW do Campo Oeste da mina, revexetación dos noiros con presencia 
de materiais con alto contido en sulfuros e un sistema de neutralización con cal a situar nas 
inmediacións da canle de descarga das augas procedentes da Canle Sur da entulleira. 
 
6. Establécese como obxectivo de acidez das augas do lago un pH de 6,2, correspondente 
ao valor medio de pH das augas do río Eume. Á vista do anterior, ademais de garantir en 
todo momento a funcionalidade dos sistemas aos que se refire o punto anterior, incluso 
despois de rematada a fase de enchido, reconsiderarase tanto a posibilidade de utilizar no 
proceso de enchido as augas provintes da Central Térmica de As Pontes (dado o seu 
carácter claramente neutro) como as súas instalacións de tratamento de efluentes líquidos 
(TEL) para efectuar un tratamento adicional das augas de rebouse do lago antes do seu 
vertido ao río Carracedo.  
 
7. Asemade, coa finalidade de mitigar os procesos causantes de acidez nas augas do lago 
e ao mesmo tempo limitar o posible impacto que puidese causar unha menor dilución dos 
vertidos de augas residuais urbanas no río Eume pola detracción de caudais con destino 
ao oco da mina, os vertidos de augas residuais do núcleo urbano de As Pontes 
reconduciranse cara ao lago durante o proceso de enchido, xa que o seu alto contido en 
materia orgánica oxidable contribuiría a limitar a dispoñibilidade de oxíxeno, diminuindo así 
a velocidade das reaccións abióticas de oxidación e restrinxindo as condicións de pH 
favorable ao desenvolvemento de bacterias xeradoras de acidez (Thiobacillus e 
Leptopirillum). 
 
En calquera caso, a adopción íntegra das condicións sinaladas nos puntos 5, 6 e 7 
valorarase en función dos resultados que se vaian obtendo no plan de seguimento da 
calidade das augas proposto no estudo ambiental e segundo o grao de cumprimento do 
pronóstico de calidade final das augas do lago previsto na documentación avaliada. 
 
 
 
 
 
2.2.- Sobre a fauna e vexetación 
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2.2.1.- Sobre a fauna 
 
1. Tendo en conta as condicións pouco aptas para a vida piscícola que presentará o lago 
durante os primeiros anos, impedirase a entrada de fauna piscícola a este a través da 
canle de enchido desde o río Eume. Para tal fin, na infraestrutura de toma deberá manterse 
unha reixa cunha luz entre platinas de 40 mm ou outro dispositivo de interdicción de 
eficacia similar, que en todo caso se axustará aos requirimentos especificados no artigo 82 
do Decreto 130/1997. 
 
2. No mesmo sentido, debe estudarase a necesidade de instalación de dispositivos que 
impidan o acceso de peixes ao lago desde as outras obras de descarga, en especial as dos 
ríos Maciñeiras, Meidelo e Illade. A documentación que se elabore neste sentido deberá 
contar co informe da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, quen determinará se 
se procede a súa instalación ou non. 
 
3. A permanencia no tempo dos referidos dispositivos de interdicción valorarase en función 
da calidade final das augas do lago e das condicións de habitabilidade que presente para 
un adecuado desenvolvemento da vida piscícola. Asemade, debe valorarse a aptitude das 
obras de descarga para permitir o fluxo bidireccional de peixes. Estas cuestións 
detallaranse nun documento técnico no que se especifiquen, para cada especie, tódalas 
medidas necesarias para asegurar o adecuado desenvolvemento do seu ciclo vital 
(condicións de accesibilidade das obras de descarga e no seu caso obras de corrección 
necesarias, dispoñibilidade de refuxios, desovadoiros accesibles e adecuados...). Este 
documento será remitido á Dirección Xeral de Conservación da Natureza, quen 
determinará baixo que condicións se pode proceder a súa retirada. 
 
4. Tendo en conta a xeometría e pendente da canle de enchido, así como a elevada 
velocidade que a auga pode acadar nela, o que faría moi dificultosa ou imposible a saída 
de animais ou persoas que caesen nela, naqueles puntos nos que poida existir risco de 
caída deberá dispoñerse unha valla ou outro dispositivo que evite sucesos deste tipo. 
 
5. En relación coa detracción de caudais do río Eume para o enchido do oco, en tanto non 
se realicen estudos máis detallados o réxime de caudais ecolóxicos mínimos a manter no 
río será o sinalado pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza, expresado en m3/s, 
que se reflicte na seguinte táboa: 
 

O N D X F M A M X X A S 
2,20 3,50 3,50 3,50 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,40 1,20 1,70 

 
Durante os meses de estiaxe (xullo, agosto e setembro) non se detraerá caudal algún do 
río Eume, agás que existan excedentes que superen o caudal natural medio mensual. Para 
elo, debería dotarse á toma da canle dun módulo limitador que garanta a non detracción de 
caudais para caudais circulantes menores de 1,7 m3/s. Deberán instalarse asemade os 
dispositivos de medición que permitan coñecer en todo momento o caudal derivado cara á 
canle de enchido e o caudal ecolóxico que se libera ao cauce do Eume. 
 
6. Non se efectuarán repoboacións con salmónidos nin con outras especies piscícolas nos 
humidais proxectados, dado o seu carácter pouco apto para o desenvolvemento de vida 
piscícola.  
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7. Baixo ningunha circunstancia se efectuarán repoboacións piscícolas con especies 
alóctonas. Asemade, limitarase a posible introducción no lago (accidental ou por soltas) de 
calquera outro tipo de fauna alóctona. 
 
8. As actuacións medioambientais relativas á adecuación das conduccións en túnel 
existentes na mina para o seu uso por quirópteros, protección especial do humidal do río 
Illade e creación dunha illa ornitolóxica, deberán ser proxectadas con maior detalle para a 
súa avaliación definitiva. No referente ás actuacións propostas na canle de desaugue do río 
Illade (mellora do hábitat piscícola e creación dun couto de pesca recreativa), dadas as 
características finais desta canle, non parece conveniente a súa realización a menos que o 
proxecto de detalle xustifique e garanta axeitadamente a súa idoneidade. En todo caso, a 
documentación técnica que se elabore neste sentido deberá contar co informe favorable da 
Dirección Xeral de Conservación da Natureza. 
 
2.2.2.- Sobre a vexetación 
 
1. No caso de que no contorno dos ríos que vaian ser obxecto de obras de descarga exista 
vexetación de ribeira, esta será preservada na medida do posible. En todo caso, para 
calquera aproveitamento, utilización ou modificación da vexetación de ribeira estarase ao 
disposto na lexislación vixente de aplicación.  
 
2. De ser necesaria a corta doutro tipo de arboradura, previamente terá que realizarse a 
correspondente comunicación de corta ou solicitude de autorización, segundo o caso, 
conforme ao disposto no Regulamento de Montes. 
 
3. Na xestión da biomasa vexetal que sexa preciso eliminar primará valorización, evitando 
a queima destes restos, que de ser lo caso terá que contar coa preceptiva autorización. No 
caso de que sexa depositada sobre o terreo, procederase a súa trituración e 
esparexemento homoxéneo, para permitir unha rápida incorporación ao solo, diminuir o 
risco de incendios forestais e evitar a aparición de enfermidades ou pragas. 
 
2.3.- Xestión de residuos 
 
1. Tódolos residuos que se xeren como consecuencia da execución do proxecto, incluídos 
os procedentes do desmantelamento de infraestruturas existentes (liñas eléctricas, 
piezómetros fóra de uso...) deberán ser xestionados en función da súa natureza e 
conforme á lexislación vixente, primando a reciclaxe ou reutilización fronte ao vertido. 
 
2. O almacenamento temporal de residuos ata a súa entrega a xestor autorizado 
realizarase nunha zona acondicionada para tal fin, atendendo aos criterios de 
almacenamento establecidos na lexislación vixente e sinalizando claramente a súa 
presencia. 
 
3. Ao finalizar as obras a zona debe quedar totalmente limpa, procedendo á retirada e 
xestión de tódolos residuos da obra.  
 
2.4.- Restauración 
 
1. As labores de restauración asociadas ao proxecto de enchido comprenderán a 
revexetación e integración paisaxística das ribeiras do lago e do contorno das obras de 
descarga e desaugue do lago.  
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2. O obxectivo será acadar a maior naturalización posible, acorde cos usos que se atribúan 
a cada sector do lago en función do sinalado no punto 2.6 da DIA. No referente á 
implantación de especies arbóreas en determinados sectores das ribeiras do lago, así 
como no contorno das obras de descarga e desaugue, seleccionaranse preferentemente as 
seguintes especies: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Betula celtiberica e Salix 
atrocinerea. 
 
3. As técnicas, materiais e especies a empregar na restauración serán, con carácter xeral, 
as utilizadas nas labores de restauración e revexetación da mina das Pontes, tomando 
como base o proxecto de restauración presentado no seu día e incluíndo as melloras que 
se fosen introducindo como resultado da experiencia adquirida ao longo dos anos, todo elo 
co fin de acadar unha revexetación de probada calidade e permanencia no tempo. 
 
2.5.- Protección do Patrimonio Cultural 
 
1. No que respecta á protección dos elementos do Patrimonio Cultural, estarase ao 
disposto pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, tanto no relativo ás medidas 
protectoras ou correctoras como ás de control e seguimento arqueolóxico ou calquera outra 
a adoptar ao longo das fases de replanteo, de execución de obra e de restitución de 
terreos, en todo o ámbito do proxecto. 
 
2.6.- Sobre os posibles usos do lago (Imaxe Obxectivo) 
 
1. De acordo co sinalado no estudo ambiental, os posibles usos do futuro lago deberán ser 
coherentes coas características ambientais deste unha vez finalizado o proceso de 
enchido, garantindo a conservación do ecosistema, da paisaxe e dos recursos e procesos 
ecolóxicos. 
 
2. Co fin de acadar a mellor inserción territorial do proxecto, na Imaxe Obxectivo que se 
determine para o lago valorarase a selección de usos de cada unha das tres categorías de 
aproveitamento propostas (recreativos, científico-educativos e ambientais) pero tendo en 
conta que a adopción dun deles non limite as posibilidades de desenvolvemento dos outros 
dous. 
 
3. Consonte ao anterior, a sectorización do contorno terá en conta a capacidade de acollida 
de cada sector do lago, de xeito que os usos que se adxudiquen a cada zona non intefiran 
entre si.  
 
Neste sentido, e dado que unha serie de actuacións propostas no estudo ambiental (illa 
ornitolóxica, humidais para o control da acidez, observatorio de aves, adaptación das 
conduccións en túnel para o seu uso por quirópteros, melloras no humidal de Illade…) son 
medidas correctoras aceptadas nesta Declaración, e polo tanto de implantación non 
opcional, os posibles usos recreativos (pista de remo, motonáutica, vela, sendeirismo, praia 
artificial, golf, zonas de ocio…) ou científico-educativos (puntos de observación de 
singularidades xeolóxicas) que se establezan no lago non comprometerán a tranquilidade 
necesaria para o axeitado desenvolvemento das citadas actuacións relativas á fauna.  
 
A este respecto, considérase de especial importancia o adecuado desenvolvemento da 
estratexia de xestión, xunto coas súas medidas complementarias (limitacións de usos, 
tránsito de persoas ou gando, actividade cinexética ou pesca segundo a época do ano) que 
se detallan no estudo ambiental no apartado correspondente aos valores ambientais a 
implantar como parte da Imaxe Obxectivo. 
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4. En todo caso, e sen prexuízo das autorizacións, concesións, permisos e/ou informes que 
resulten necesarios para cada uso concreto por parte doutros organismos, esta Dirección 
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental poderá pronunciarse, previa solicitude por parte 
do órgano substantivo, sobre a idoneidade ambiental da Imaxe Obxectivo finalmente 
seleccionada. 
 
2.7.- Aval ambiental 
 
O promotor deberá depositar un aval para garantir o cumprimento das medidas correctoras 
e responder da reparación dos posibles danos que se lle poidan causar ao medio ambiente 
e do custo de restauración, de acordo co disposto no Decreto 455/1996, do 7 de novembro, 
de fianzas en materia ambiental. Para os devanditos efectos, proponse como importe do 
aval, que deberá fixar o órgano substantivo, a cantidade de 3.172.205 euros. Deste importe 
poderán ir cancelándose contías sucesivamente, en función do grado de implantación e 
eficacia das medidas protectoras e correctoras avaladas. 
 
2.8.- Sobre o Programa de Vixilancia e Seguimento Ambiental 
 
O obxectivo deste programa será o de garantir ao longo do tempo o cumprimento das 
medidas protectoras e correctoras contempladas na documentación avaliada e no 
condicionado desta Declaración, así como incorporar procedementos de autocontrol por 
parte do promotor. O programa debe permitir detectar, cuantificar e corrixir alteracións que 
non se puidesen prever no estudo ambiental ou no condicionado da DIA, e levar a cabo 
novas medidas correctoras acordes coas novas problemáticas xurdidas. 
 
Para tal fin, e tal e como se contempla no estudo de impacto ambiental, unha vez se conte 
co proxecto definitivo procederase á redacción detallada de dito programa, tomando como 
base a proposta de obxectivos de seguimento, indicadores ambientais e cuestións clave 
obxecto de seguimento que figuran no estudo ambiental e incorporando os controis que 
sexan necesarios para adaptalo aos condicionantes xurdidos da presente Declaración. Será 
responsabilidade do órgano substantivo que o programa que se elabore neste sentido 
permita acadar os fins sinalados nos parágrafos anteriores. 
 
Na redacción do programa e no seu posterior desenvolvemento, ademais dos aspectos 
sinalados no estudo ambiental terase en conta que: 
 
- En relación coa clasificación da calidade das augas en base aos valores do índice biótico 

que se propón no estudo ambiental, utilizaranse uns intervalos adaptados ás condicións 
de referencia dos ríos de Galicia Costa. 

 
- As tomas de mostras, medicións e/ou analíticas do programa de vixilancia deberán ser 

realizadas por entidade homologada ou acreditada, e os resultados deberán vir asinados 
por un técnico de dita entidade.  

 
- Co obxecto de acadar a máxima coordinación e eficacia no cumprimento da presente 

Declaración, o promotor deberá designar un/s responsable/s do control deste, 
notificando o seu nomeamento ao órgano substantivo. 

 
 
- No caso de que como resultado do seguimento se detecten, en calquera das súas fases, 

impactos imprevistos ou alteracións que superen os umbrais establecidos na lexislación 
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aplicable ou nesta Declaración, comunicarase inmediatamente ao órgano substantivo, 
propoñéndose as medidas correctoras precisas para corrixilas. Se se pon de manifesto a 
existencia de impactos ambientais severos ou críticos, o órgano substantivo poñerá este 
feito en coñecemento da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. 

 
Os informes de seguimento ambiental resultantes do desenvolvemento deste programa 
serán presentados polo promotor perante o órgano substantivo, coa frecuencia e contidos 
sinalados no estudo de impacto ambiental (e se é o caso na restante documentación 
avaliada), ademais de vir acompañados de reportaxe fotográfica e cronograma de avance 
do proceso de enchido e das medidas protectoras e correctoras adoptadas. 
 
Estes informes deberán estar asinados polo/s técnico/s responsable/s da súa elaboración, 
coa supervisión -no seu caso- do responsable do control do seguimento ambiental. 
 
 

Santiago de Compostela, 8 de xullo de 2005 
 
 

O DIRECTOR XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo.: José Manuel Álvarez-Campana Gallo 
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ANEXO I 
 

RESUMO DO PROXECTO 
 
O obxecto do proxecto é o enchido con auga do oco final da explotación mineira de lignito 
de As Pontes, unha vez remate a súa vida útil, prevista para decembro de 2007. Dita 
actuación, que conducirá á creación dun lago artificial, forma parte da restauración prevista 
no estudo de impacto ambiental redactado en novembro de 1983.  
 
Para tal fin, proxéctase reintegrar cara ao oco da mina todos os cauces de auga que no seu 
dia se derivaron para posibilitar a explotación do xacemento de lignito e a formación da 
entulleira, e realizar logo o desaugue do lago por rebose natural cara ao cauce do río 
Carracedo, afluente do río Eume (que no seu momento drenaba toda a área da explotación 
mineira e que actualmente está seco) restituíndo así as augas á conca do Eume. A maiores, 
e co obxecto de reducir o tempo de enchido para mellorar a calidade final das augas do 
lago, incorporaranse augas do río Eume mediante a construción dunha canle que partirá da 
toma existente actualmente na marxe dereita do Eume, augas arriba do azude da central 
térmica das Pontes. 
 
O conxunto de actuacións comprende unha canle de aporte desde o río Eume, cinco obras 
de descarga dos cauces derivados no seu momento e a rehabilitación do tramo final da 
conca do río Carracedo, que se constituirá como unha prolongación do lago artificial para 
permitir o aporte das augas de rebose do lago ata dito cauce, desde o que se reintegrarán 
ao río Eume. As características máis relevantes das citadas actuacións son as seguintes: 
 
1. Canle de enchido do oco final: para conducir a auga desde o río Eume ata o oco da mina 
construirase un conduto tipo canle, de seccion trapezoidal e 5.694 m de lonxitude, dividido 
en 7 tramos de diferentes características. O caudal de proxecto nos primeiros 4.024 m é de 
20 m3/s e no resto de 50 m3/s, por incorporación das augas provintes da descarga da actual 
Canle Sur da entulleira. Dita incorporación solventarase mediante unha canle de 496 m de 
lonxitude dotada dun cunco amortecedor no punto de incorporación á canle de enchido. A 
captación de auga do Eume realizarase mediante a estrutura de toma existente augas arriba 
do azude da central térmica das Pontes, cuxas instalacións se modificarán lixeiramente, 
instalando asemade unha comporta reguladora da canle de enchido. O caudal máximo 
solicitado para derivar é de 20 m3/s, tendo en conta que as dispoñibilidades serían duns 120 
hm3/ano. Esta canle concíbese como unha obra temporal, que será utilizada únicamente 
durante o periodo de enchido do lago, agás o tramo 2 que se empregará para conducir ao 
lago a descarga do río Maciñeira. O resto de tramos que queden emerxentes unha vez 
estea cheo o lago serán cubertos e as superficies que ocupaban serán restauradas. 
 
2. Obras de descarga: comprenden as infraestruturas necesarias para realizar a descarga 
cara ao oco das augas dos ríos Illade (sector norleste da mina), Meidelo e cauces próximos 
(regos de Toiverde, Fuente, Uz e Chao, no sector norte) e as das actuais canles Norte e Sur 
da entulleira (esta última, tras incorporar as augas do río Peleteiro, conflúe na canle de 
enchido do oco descrita no punto 1). Por último, o río Maciñeira continuará desaugando cara 
ao Eume (como o fai na actualidade) ata que o lago esté cheo, momento no que utilizará o 
tramo 2 da canle de enchido para incorporar as súas augas ao lago, recuperando así a 
condición de afluente da conca do río Carracedo. 
 
 
 



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DO ANTEPROXECTO DE ENCHIDO 
CON AUGA DO OCO DA MINA DE AS PONTES. 

CLAVE: 2004/0174. 
Páx. 11 de 15 

3. Desaugue do lago: a descarga do lago realizarase de xeito natural por rebose cara ao río 
Carracedo. Para que as augas de rebose alcancen o leito do río, parcialmente seco na 
actualidade, executarase unha canle de 1000 m de lonxitude que se constituirá como unha 
prolongación do lago. O caudal máximo que se ten previsto desaugar é duns 87 m3/s sendo 
a aportación máxima cara ao Carracedo nun ano medio duns 85 hm3. 
 
Por outra banda, prevese o desmantelamento dunha serie de infraestruturas e instalacións 
que se executaron no seu dia para posibilitar as labores de explotación e que agora 
quedarán fóra de uso co remate da actividade e co enchido do oco. Basicamente, trátase de 
liñas eléctricas de media e baixa tensión, piezómetros de control de augas subterráneas e 
algunhas das canles executadas para o desvío de leitos e para impedir a entrada das augas 
de escorrega no interior da explotación. Existen asemade tres canles de desvío de augas 
que están soterradas en túneles, estando previsto manter en uso unha delas e anular as 
outras dúas e proceder logo á integración ambiental dos túneles como refuxio de fauna. 
 
O tempo previsto para o enchido do oco é de algo máis de tres anos e comezará coas obras 
da canle de enchido desde o río Eume, cuxas aportacións non serán continuas xa que se 
prevé unha detracción estacional desde outubro a marzo, respectando o periodo de estiaxe 
entre abril e setembro agás cando se produzan avenidas temporais, en cuxo caso poderase 
detraer o caudal sobrante. A continuación incorporaranse as aportacións da Canle Sur da 
entulleira e logo o resto das obras hidráulicas de descarga, que iniciarán o proceso de 
descarga unha vez a lámina acade a cota 330, momento no que se procederá ao 
acondicionamento do desaugue do lago para completar o proceso. Unha vez enchido o oco, 
o lago funcionará en réxime de recirculación natural, evacuando as súas augas cara ao río 
Carracedo e restablecendo o fluxo entre concas hidrolóxicas existente antes do inicio da 
explotación. A partir dese momento, manéxanse distintas posibilidades de uso do lago, en 
función do nivel de calidade das augas acadado. 
 
Á cota de desaugue natural (332) o lago ocupará unha superficie dunhas 800 ha e conterá 
un volume de auga de 541 hm3, sendo a profundidade máxima de 192 m. O perímetro terá 
uns 15 quilómetros de lonxitude. 
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ANEXO II 
 

RESUMO DAS MEDIDAS PROTECTORAS E CORRECTORAS PROPOSTAS NA 
DOCUMENTACIÓN AVALIADA 

 
No apartado de medidas protectoras e correctoras do estudo de impacto ambiental 
inclúense basicamente as seguintes: 
 
Fase de deseño do proxecto 
 
• Empregar auga procedente do río Eume para diminuir o tempo de enchido e así 

minimizar os efectos derivados da acidez xerada pola oxidación de materiais piríticos. 
• Dispoñer dunha canle temporal de enchido con capacidade hidráulica para os caudais 

excedentarios do río Eume durante os periodos de avenida (outubro-marzo) e mitigar así 
os efectos derivados da detracción de caudais. 

• Durante o proceso de enchido manterase a reixa que obstaculiza o paso de peixes na 
estrutura de toma existente, co fin de impedir a entrada de ictiofauna ata as fases finais 
do proceso. 

• Para o enchido aproveitaranse na medida do posible tódolos encauzamentos existentes 
que no seu día formaron parte da rede hidrolóxica da área. 

• Recuperación da hidroloxía da conca natural do río Carracedo. 
• Instalación de humidais baseados en sistemas para a reducción de sulfatos nas bermas 

dos noiros nos que a presencia de materiais piríticos puidera xerar aportes de augas 
ácidas ao vaso. 

• Establecemento de sistemas de contención para mitigar posibles efectos derivados da 
existencia de correntes superficiais e oleaxe. Ditas medidas poden consistir en praias 
fluviais de pendente suave (extremo leste do lago) ou gavións de material de tamaño 
regular envolto en rede plástica. 

• Reestruturación de camiños, servidumes de paso e adecuación de viais. Os camiños e 
viais existentes permanecerán abertos nun trazado que bordeará o contorno do lago. 

• O acceso ao borde do lago estará permitido só a algunhas zonas, nas que se situarán as 
infraestruturas necesarias para o desenvolvemento das actividades propostas tralo 
enchido do oco. O acceso ás demais áreas estará restrinxido por motivos de seguridade 
ou por prevención de efectos ecolóxicos negativos. 

 
Fase de execución de obras 
 
• Desmantelamento dos tramos de canle existentes na actualidade que non teñan 

utilidade no futuro, integrándoos na topografía do terreo. Anularanse as conduccións en 
túnel pero aproveitarase o seu potencial como hábitat para quirópteros, instalando 
cerramentos enreixados nas bocas de entrada que permitan o paso exclusivo desta 
fauna. 

• As obras iniciaranse en primaveira-verán para dispoñer dos caudais de avenida a partir 
do outono. Xalonarase a zona de afección ou disporanse medidas de control de paso. 
Control de vertidos accidentais e residuos durante a fase de execución de obra. Durante 
os movementos de terras procederase a realizar periodicamente regas nas zonas de 
traballo para minimizar a producción de partículas en suspensión. 

• Para evitar posibles problemas de estabilidade das paredes dos noiros, manteranse os 
controis piezométricos durante o proceso e irán eliminándose segundo se vaia enchendo 
o vaso. Realizarase un control e selaxe dos acúmulos da entulleira interior. 
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• Para reducir a ocupación do solo, o parque de maquinaria, zonas de acopio, fabricación 

de formigón e instalacións auxiliares localizaranse sobre superficies que xa foran 
ocupadas pola explotación mineira. Ao rematar as obras restauraranse ditas superficies. 

• Recuperarase a capa superficial de solo vexetal que poida estar afectada polas obras 
para logo empregala na restauración. Mentras permaneza almacenada adoptaranse 
medidas de conservación no caso de ser necesario (regas, sementeira, abonado…). 

• Controlarase a calidade da auga durante todo o periodo de enchido, mediante a 
conducción adecuada de tódolos caudais de aporte. Os obxectivos de calidade e o 
correcto funcionamento dos sistemas reductores vixilaranse mediante o 
desenvolvemento do plan de seguimento e vixilancia ambiental. 

• Na obra de adecuación dos aportes do río Illade, consistente na ampliación da superficie 
embalsada actualmente, procederase á adecuación da capacidade de contención da 
presa, nivelado de superficies e restauración do contorno inmediato co fin de lograr un 
humidal con alto grado de naturalidade, para soporte de fauna, especialmente avifauna. 
Restrinxirase o acceso a este lugar co fin de fomentar o desenvolvemento do 
ecosistema. 

• A calidade ambiental do lago verase favorecida na fase final pola retirada da reixa da 
toma do río Eume para facilitar a entrada de ictiofauna (boga de río, troita, anguila e 
espinoso). Habilitaranse as marxes do lago, nas zonas de pendente reducida, como 
albergue para a vida silvestre. Melloraranse as condicións do hábitat piscícola na canle 
de desauge do río Illade. Contémplase tamén a posibilidade de soltas de alevíns en 
función da calidade do medio acadada. 

• Previamente ao rebose do lago limparase o cauce do río Carracedo mantendo a 
vexetación de ribeira. 

• Imposición de caudal ecolóxico con variacións do caudal circulante segundo a época do 
ano, de acordo coas xustificacións de caudal ecolóxico que figuran no estudo ambiental. 

• Creación dunha illa ornitolóxica dunhas 8-9 ha no extremo noroeste do lago, con 
limitación de acceso, charcas internas co fin de dotala de biodiversidade e favorecendo o 
desenvolvemento de vexetación palustre. 

• Creación dun observatorio de aves orientado aos humidais da zona e posibilidade de 
crear outro máis no contorno do río Illade en función das posibilidades da zona unha vez 
rematado o proceso. 

• Recopilación de toda a información sobre valores culturais, científicos e educativos que 
quedarían fóra da vista tralo enchido do oco, e reunión destes nun museo a situar no 
núcleo de As Pontes. 

 
Fase de operación e mantemento 
 
Ademais das medidas contempladas na fase de proxecto para evitar os efectos derivados 
da presencia de oleaxe e correntes de auga, propóñense as seguintes: 
 
• Establecemento dos usos apropiados por parte dunha entidade xestora, consonte á 

imaxen obxectivo que se determine. 
• Prevención da contaminación no contorno do lago. 
• Manter en axeitadas condicións a descarga do lago, xa que constitúe unha garantía de 

fluxo continuo e renovación das augas. 
• Mantemento da estación meteorolóxica de Tesouro, para coñecer os procesos 

atmosféricos derivados da creación do lago. 
 
 



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DO ANTEPROXECTO DE ENCHIDO 
CON AUGA DO OCO DA MINA DE AS PONTES. 

CLAVE: 2004/0174. 
Páx. 14 de 15 

A continuación o estudo de impacto ambiental inclúe un apartado de descrición detallada de 
certas medidas protectoras e correctoras que polo seu deseño ou pola súa influencia na 
calidade ambiental final do lago son merecedoras de especial atención. Entre elas inclúense 
as seguintes: 
 
1. Humidais. Sistemas de prevención da entrada de acidez no lago: co obxecto de mitigar a 

xeración de acidez por oxidación de materiais piríticos e mellorar a calidade final da auga 
do lago, ademais dun enchido rápido do oco para diminuir a exposición ao O2 destes 
materiais e a cubrición con materia orgánica daqueles materiais nos que se estea 
producindo este proceso, poden adoptarse sistemas pasivos (humidais ou balsas 
reductoras) ou activos (barreiras xeoquímicas) de tratamento de augas ácidas. Os 
sistemas pasivos consistirían na creación dunha serie de balsas nas que o fluxo de auga 
ralentizaríase sobre un leito de material calizo e residuos orgánicos en descomposición, 
dotadas de vexetación do xénero Thypha (aínda que tamén se pode empregar Juncus e 
Phragmites), nas que se elevaría o pH dos efluentes. Os sistemas activos contemplan o 
engadido de encalantes ata acadar o obxectivo final pronosticado de pH, maior de 5,5. 

 
2. Integración ecolóxica das conduccións en túnel: na periferia do lago existen dous túneles 

de grandes dimensións (955 m e 3.500 m de lonxitude) destinados á conducción 
perimetral de augas superficiais, propoñéndose habilitalos como refuxio de comunidades 
faunísticas, especialmente quirópteros. Para elo dotaranse dunha reixa na entrada que 
impida o acceso de persoas, aínda que irá dotada dun porta para eventuais inspeccions. 
A separación entre barrotes será de 15 cm. No túnel máis longo practicarase unha 
abertura de 2x2 m cada 1000 m para facilitar a entrada dos morcegos. Estas aberturas 
tamén irán dotadas de reixas.  

 
3. Canle de desaugue e humidal do río Illade: á cota de enchido 330 o caudal do Illade 

evacuará cara ao lago. Previamente a esta liberación prevese a ampliación do actual 
embalsamento de auga co fin de darlle maior tamaño e convertilo nunha área asolagada 
que actúe como refuxio de avifauna. Favorecerase o desenvolvemento da vexetación 
nas marxes e soltaranse alevíns de troita para acadar maior naturalidade. Na canle de 
desaugamento ao lago habilitaranse accesos cómodos para que se poida practicar a 
pesca recreativa sen morte. Con este obxectivo tamén se realizarán na canle certas 
actuacións encamiñadas á mellora do hábitat piscícola (acondicionamento de marxes, 
instalación de deflectores de corrente, fomento da vexetacióin de ribeira…) 

 
4. Illa ornitolóxica: no extremo noroeste do lago crearase unha illa ornitolóxica mediante a 

escavación dunha canle que separe do borde unha porción de terreo dunhas 8-9 ha. Co 
obxecto de favorecer a colonización por parte da avifauna, impedirase o acceso a ela, 
favorecerase o desenvolvemento de vexetación palustre e crearanse dúas charcas 
internas de 3 m de profundidade, con bordes internos de area nalgún punto para 
potenciar a nidificación e cunha superficie de 1 e 0,5 ha respectivamente. No borde do 
lago, a unha distancia mínima de 80 m e a cota superior, disporase un observatorio de 
aves orientada cara á illa ornitolóxica. 

 
No documento “Estudio de la acción del oleaje y medidas protectoras en el lago final de la 
mina de As Pontes” inclúese un capítulo no que se detallan as medidas de protección 
previstas para evitar os efectos das ondas nas orillas do lago, que inclúen escolleiras, muros 
de gavións e protección con bermas vexetais, todo elo en función das pendentes de cada 
zona e das conclusións do estudo de ondada.  
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O estudo anterior complétase con outro titulado “Evaluación de la estabilidad final y durante 
el llenado con agua. Taludes de la mina As Pontes”, no que valida as súas conclusións 
respecto da estabilidade de noiros e recomenda como medida preventiva a instalación de 2 
ou 3 sismógrafos nos bordes da mina para rexistrar, durante o enchido e como mínimo 
durante un par de anos despois do seu remate, os posibles sucesos dinámicos do terreo 
asociados ao enchido do oco, que no estudo cualifícanse como de pouca probable 
ocurrencia. Incluso sería recomendable instalalos de 6 a 12 meses antes de rematar a 
explotación para obter datos sobre a dinámica actual do terreo. 
 
No documento “Pronóstico sobre la calidad del agua del lago final de As Pontes durante la 
fase de llenado” analízase a orixe das augas que contribuirán ao enchido do oco e os 
diferentes escenarios de enchido en función das augas que se empreguen, que 
básicamente se dividen en augas afectadas pola actividade mineira, augas non afectadas 
por dita actividade e aportes externos. Estudaronse 5 escenarios diferentes de enchido, 
algún deles con variantes, determinando para cada un deles, entre outras cuestións, o 
tempo necesario de enchido e a calidade das augas acadada ao final do proceso, facendo 
especial fincapé nos contidos de metais, sulfatos e pH. Valórase tamén, para mellorar a 
calidade final nalgún dos escenarios estudados, o aproveitamento duns 9 hm3 de efluentes 
da Central Térmica, de marcado carácter neutro. Estúdase o tempo necesario para acadar 
un pH maior de 6 unha vez enchido o oco así como as cantidades necesarias de produtos 
de acondicionamento para acadar un pH maior de 7 unha vez enchido o oco. Inclúe un 
estudo sobre a limnoloxía do lago, unha sinopse dos resultados dos estudos realizados e un 
apartado de conclusións e recomendacións sobre a calidade final das augas do lago e a 
mellor forma de acadar valores razonables neste sentido (rápida velocidade de enchido, 
emprego de augas naturais, correccións de pH mediante o engadido de cal, aproveitamento 
final do lago en función da calidade acadada e aspectos relacionados co seguimento da 
evolución dos parámetros de calidade das augas -monitoring-). 
 
No “Proyecto descriptivo. Instalaciones de depuración de las aguas del lago antes de su 
descarga” detállanse dúas das medidas propostas no estudo ambiental para reducir a 
acidez das augas que drenan cara ao lago, consistentes nos humidais plantados con Typha 
(dos que se prevé executar seis, agrupados en grupos de 3 dispostos en cascada, no borde 
NW do Campo Oeste da mina e cuxas dimensións oscilan entre 0,5 e 23 ha) e as 
instalacións de almacenamento e dosificación de neutralizante (de entre varios posibles 
seleccionouse CaO, estimándose unhas necesidades de 1.500 toneladas de cal durante o 
enchido do oco) a situar nas inmediacións da descarga da Canle Sur de entulleira. 
 


