
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGIA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Paseo de la Castellana, 160 - Madrid 28071 

 

Asunto: CENTRAL HIDROELÉCTRICA REVERSIBLE “AS PONTES”, DE 250 MW NO TERMO MUNICIPAL DAS PONTES (A 
CORUÑA). Nº de Expediente: 20210524. Código de Avaliación Ambiental: 20210524 Código para o órgano substantivo: CHIDR-045 

 

D./Dª. __________________________________________________________ con DNI. Nº. ____________________ e con domicilio 
en ____________________________________________________________, municipio de ____________________, provincia de 
_________________________, teléfono ______________, email: _________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do documento de inicio do proxecto da Central hidroeléctrica reversible “As Pontes”, e 250 MW no termo municipal das Pontes 
(A Coruña), Nº de Expediente: 20210524. Código de Avaliación Ambiental: 20210524 Código para o órgano substantivo: CHIDR-045, 
por medio do presente escrito e á vista das características do proxecto que se resumen en: 

CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO 

a) Central de vaso superior. X (584.340,107) – E (4.812.468,363). 

b) Central, como punto de xeración de electricidade. X (586.748,417) – E (4.813.653,465). 

c) Toma de auga no lago. X (587.513,999) – E (4.813.773,887). 

As parcelas do vaso superior atópanse a aproximadamente 1.800 metros de Pena de  Eiriz, asentamento de poboación máis próximo, 

así mesmo, atópase a 8.079 metros das Pontes de García Rodríguez, a cabeceira local do municipio. 

O proxecto en cuestión é o constituído pola Central Hidroeléctrica  Reversible das Pontes, a súa subestación de transformación e a súa 

liña de evacuación. 

a) Central Hidroeléctrica  Reversible As Pontes 250  MW (turbinado/bombeo) ou Balsa superior de 8,71  hm3 de volume  almacenable e 

56,33 hectáreas de extensión superficial situada a unha cota de 535,00 metros. 

* Toma superior situada no sector este do vaso superior. 

* Condución composta por unha tubaxe en presión de 2,972 km. 

* Central en caverna de 40,45 metros de lonxitude, estruturada en tres plantas. Nela instálase a tecnoloxía necesaria para a xeración de 

electricidade. 

* Toma inferior de captación cunha altura de 14,00 metros e unha anchura de 22,00 metros. 

b) Subestación de transformación de 400  kV conectada a través do pozo de cables á central e posterior tramo subterráneo. Funcionará 

de ligazón do circuíto proveniente do transformador de potencia situado na central en caverna, en cable subterráneo de 400  kV, coa 

liña aérea de evacuación. 

c) Liña aérea de evacuación de 400  kV Simple Circuito, cunha lonxitude estimada de 11,6 quilómetros 

Realiza as seguintes ALEGACIÓNS: 

PRIMEIRA.- Vulneración flagrante da Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora 
Silvestres. 



 
 

“Artigo 2 

1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna 
e flora silvestres no territorio europeo dos Estados membros ao que se aplica o Tratado. 

2. As medidas que se adopten en virtude da presente Directiva terán como finalidade o mantemento ou o restablecemento, nun estado 
de conservación favorable, dos hábitats naturais e das especies silvestres da fauna e da flora de interese comunitario”. 

“Artigo 6 

1. Con respecto ás zonas especiais de conservación, os Estados membros fixarán as medidas de conservación necesarias que 
implicarán, no seu caso, adecuados plans de xestión, específicos aos lugares ou integrados noutros plans de desenvolvemento, e as 
apropiadas medidas regulamentarias, administrativas ou contractuais, que respondan as esixencias ecolóxicas dos tipos de hábitats 
naturais do Anexo I e das especies do Anexo II presentes nos lugares. 

2. Os Estados membros adoptarán as medidas apropiadas para evitar, nas zonas especiais de conservación, a deterioración dos 
hábitats naturais e dos hábitats de especies, así como as alteracións que repercutan nas especies que motivasen a designación das 
zonas, na medida en que ditas alteracións poidan ter un efecto apreciable no que respecta a os obxectivos da presente Directiva. 

3. Calquera plan ou proxecto que, sen ter relación directa coa xestión do lugar ou sen ser necesario para a mesma, poida afectar de 
forma apreciable aos citados lugares, xa sexa individualmente ou en combinación con outros plans e proxectos, someterase a unha 
adecuada avaliación das súas repercusións no lugar, tendo en cuenta os obxectivos de conservación do devandito lugar. Á vista das 
conclusións da avaliación das repercusións no lugar e supeditado ao disposto no apartado 4, as autoridades nacionais competentes só 
se declararán de acordo con devandito plan ou proxecto tras asegurarse de que non causará prexuízo á integridade do lugar en 
cuestión e, se procede, tras sometelo a información pública”. 

O RÍO EUME: UN RÍO SACRIFICADO 

O planeta enfróntanse a serios problemas de abastecemento de auga, o que supón desvantaxes para a enerxía hidráulica. O déficit 
hídrico e o crecemento das poboacións agravaron a situación. Nestas zonas, os escasos recursos hídricos deben destinarse 
prioritariamente ás poboacións, gandería e agricultura; por tanto, apenas hai recursos para o desenvolvemento de centrais 
hidroeléctricas ou ben estas non poden alcanzar o seu máximo potencial. Non é viable nin razoable que nunha época de cambio 
climático acelerado como a actual se pense en novos aproveitamentos hidroeléctricos dun río xa de por sí moi sacrificado como o río 
Eume. 

A Xunta de Galicia propuxo unha sanción de ao redor de  1,9 millóns de euros a Endesa por contaminar entre agosto e outubro de 2020 
o río Eume, que abastece de auga potable a unha comarca formada por unhas 25.000 persoas, e que no período estival adoita triplicar 
dita cifra. 

Agora é un río enfermo. Un río con metáis pesados procedentes do desleixo da minería contaminante e da mala xestión dunha 
empresa, Endesa, que contaminou o río. E por enriba a empresa continúa con unha concesión de aproveitamento deste. 

E agora preténdese outra concesión que afecta ao río Eume. Como queira que o río Eume é un dos máis sacrificados de Galicia, non 
só porque o seu caudal tivo que encher o lago das Pontes (antigo oco mineiro) e continúa, senón tamén porque foi vítima da 
contaminación de Endesa durante anos e continúa a ser un río sacrificado ao capricho de concesións administrativas. 

Por iso, porque consideramos que os ríos deben estar libres de trabas e de aproveitamentos abusivos que os sobreexploten. Por iso, 
porque consideramos que son fonte de riqueza hídrica e de biodiversidade e que cumpren con unha función vital que está por enriba 
dos caprichos e do ánimo de lucro do ser humano, apoiamos ao río Eume como un río con Vida, para que se respecte a súa 
personalidade e para que todas gocemos de ríos libres de atrancos, de saltos hidroeléctricos abusivos co río e o seu entorno e libres da 
sobreexplotación humana. 

A Xunta de Galicia declarou as Fragas do Eume como parque natural en 1997, o bosque atlántico mellor conservado de Galicia. 
Durante estes últimos anos vimos como este bosque atrae cada vez a máis turistas, chegando ás setenta mil visitas anuais. Case o 60 
% deses visitantes proceden de fóra de Galicia, preto dos 10 % estranxeiros, algo impensable entón. 

No 2008 o Eume foi envelenado polas obras da autovía AG-64, que provocaron un grave episodio de contaminación por metais 
pesados e a alteración dos niveis de acidez en toda a conca, coa consecuente  aniquilación de toda a fauna fluvial debido ao tremendo 
choque acedo. Por mor desta contaminación e do escándalo social que supuxo, a Xunta viuse obrigada a instalar un dispositivo químico 
ao longo de toda a súa conca para manter niveis de acidez admisibles, tratamento contratado á empresa  Sogarisa que custou á 



 
 

cidadanía galega ao redor dun millón de euros ao ano. Misteriosamente, en decembro do ano 2011 o río apareceu durante un mes 
cunha cor pálida e esbrancuxada: as análises realizadas volvían mostrar niveis de metais pesados moi superiores ao permitido. Nin 
Augas de Galicia, nin a consellería, nin o director do parque natural deron explicacións do ocorrido por aquel entón. 

O 31 de marzo do ano 2012 un devastador incendio propagouse pola zona alta do canón, convertida nun  eucaliptal, e devorou durante 
catro días gran parte do parque natural. Comeza entón outro gran desembolso económico para que as cinzas non sexan arrastradas ao 
río e o parque rexenérese naturalmente. A iso súmaselle o transvasamento e apropiación da auga do Eume para tapar as vergoñas da 
mina das Pontes. 

A sanción da Xunta de Galicia a Endesa pola  turbidez no río Eume en 2020 non resolve a problemática de fondo nin evita que se 
volvan a repetir sucesos contaminantes. Augas de Galicia deberá obrigar á empresa responsable a retirar os lodos do encoro dun modo 
ambientalmente viable e tratalos en terra. 

Os sucesos contaminantes voltarán a repetirse e os metáis pesados seguirán acumulándose no río. As poboacións da entorna tiveron 
un tempo sen consumir auga da billa. Púxose en risco a saúde da poboación local e da flora e fauna do parque natural das Fragas do 
Eume. A proposta de sanción a Endesa tampouco investigou a fondo as causas que provocaron a turbidez e contaminación das augas 
e tampouco sabemos a día de hoxe se a empresa concesionaria cumpre ou non coas súas obrigas, pero temos dúbidas sobre se 
cumpre realmente con algo e dúbidas tamén porque todo parece indicar que a intención da mercantil enerxética puidera ser desfacerse 
dos logos do encoro botándoos río abaixo. 

Pero o peor de todo é que Augas de Galicia continúa sen determinar as acción e medidas que debería tomar Endesa para que o río 
Eume e o parque natural non teñan que sofrir novos sucesos de contaminación. 

E por enriba, xa falando dun río moi sacrificado, aínda se pretende outorgar outra concesión de aproveitamento hidroeléctrico á costa 
as augas do río máis castigado de Galicia. 

Queremos un RÍO EUME CON VIDA.  

SEGUNDA.- AUSENCIA DE INTERÉS PÚBLICO AUTONÓMICO OU UTILIDADE SOCIAL DO APROVEITAMENTO 
HIDROELÉCTRICO DO LAGO DAS PONTES 

A solicitude de concesión realizada pola mercantil promotora para o aproveitamento enerxético da auga do RÍO EUME no lago das 
Pontes nin é un proxecto vertebrador nin ten unha clara incidencia territorial, nin ten outro beneficio económico ou social que o ánimo 
de lucro exclusivo dunha empresa privada. 

A diferenza do uso común actual, onde conflúen usos compatibles (uso para o abastecemento humano de auga potable, o uso 
ambiental e recreativo), o uso privativo que solicita a mercantil promotora é exclusivo e excluínte, adquiríndose mediante o 
outorgamento pola Administración dunha concesión. O efecto esencial da concesión consiste en transferir o goce exclusivo dun ben de 
dominio público en detrimento dos intereses xerais. 

A  demanialidade implica unha vinculación do ben cunha finalidade de interese xeral que non se cumpre no caso da concesión 
solicitada. 

Na RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2005 pola que se acordaba dar publicidade á declaración de impacto ambiental formulada pola 
Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, 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 Xeración, S.A. (Clave 04/0174) e publicada no DOG Núm. 
195, de 10 de outubro de 2005 indicábanse expresamente como obxectivos do enchido do lago das Pontes: 

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…” 
Polo tanto, a aprobación da Declaración de impacto ambiental do proxecto de enchido do lago das Pontes tan só mencionaba 
tres posibles usos deste: recreativos, científico-educativos e ambientais. Non figurando o aproveitamento enerxético entre os 
mesmos nin consta o desenvolvemento dunha estratexia de xestión que se detallaban no estudo ambiental. 
Tamén indica o citado documento: 
“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”. 
Véxase a DIA aprobada. 

 
 
TERCEIRA.- PREVALENCIA DOS USOS ACTUAIS E DO PRINCIPIO AMBIENTAL FRONTE O USO PRODUTIVISTA DA XESTIÓN 
DA AUGA  

Augas de Galicia debe comprometerse a cumprir as obrigacións legais que establece a Directiva Marco da auga, a lei que establece a 
protección de ríos, humidais e acuíferos como seguro para ter auga en cantidade e calidade. 

Segundo a Directiva Marco da auga (DMA), os aproveitamentos hidroeléctricos dos ríos, lagos…etc. considéranse de natureza moi 
modificada debido a que, ben polo seu tamaño, pola lonxitude afectada ou polo forte efecto regulador que exercen, condicionan unha 
modificación nas masas de auga que pode considerarse estable e duradeira, chegando en ocasións a unha nova situación de equilibrio 
que se estima de reversibilidade complexa e socialmente  indeseada.  

De todas formas considérase que a alteración das condicións naturais dos aproveitamentos hidroeléctricos das masas de auga é tan 
forte que se considera que non poden alcanzar o bo estado ecolóxico segundo a definición da  DMA. O obxectivo para estas masas é o 
de alcanzar o bo potencial ecolóxico. 



 
 

A Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario 
de actuación no ámbito da política de augas establece no seu artigo 1 (Obxecto): 

“O obxecto da presente Directiva é establecer un marco para a protección das augas superficiais continentais, as augas de transición, 
as augas costeiras e as augas subterráneas que: 

a) preveña todo deterioración adicional e protexa e mellore o estado dos ecosistemas acuáticos e, con respecto ás súas necesidades 
de auga, dos ecosistemas terrestres e humidais directamente dependentes dos ecosistemas acuáticos; 

b) promova un uso sostible da auga baseado na protección a longo prazo dos recursos hídricos dispoñibles;…”. 

A escaseza de auga prodúcese cando a demanda supera a dispoñibilidade dos recursos naturais. 

• A escaseza de auga está a converterse nun fenómeno cada vez máis frecuente —e preocupante— que afecta, polo menos, ao 11% 
da poboación europea e ao 17% do territorio da UE. 

• Desde 1980 aumentou o número de episodios de seca en Europa e ademais, foron máis acusados. Calcúlase que as secas tiveron un 
custo de 100000 millóns de euros nos últimos 30 anos. 

• A sobreexplotación dos recursos hídricos é un problema serio na UE. 

O cambio climático impón desafíos de fronte ao futuro.  

Nas próximas décadas, o cambio climático exporá grandes retos á xestión da auga na UE. É probable que produza: 

• Menores precipitacións en forma de choiva e temperaturas estivais máis altas, especialmente no Sur e o Leste, incrementando a 
presión sobre uns recursos xa escasos. 

O Plan para salvagardar os recursos hídricos propón unha serie de medidas de eficiencia, como o cálculo do caudal ecolóxico (é dicir, a 
auga que necesitan os ecosistemas para sobrevivir); o desenvolvemento dunha contabilidade da auga que axude a asignar os recursos 
de forma máis eficiente; a reutilización da auga para a rega ou a industria; a medición e  tarificación da auga, e os criterios de deseño 
ecolóxicos para produtos relacionados coa auga…. Etc. 

Augas de Galicia non dispón arestora, ou alomenos non o fixo público, dun estudo serio e rigoroso da caracterización da masa de auga 
do RÍO EUME nin dispón de datos científicos que garantan a suficiencia dos recursos hídricos deste, para o abastecemento das 
poboacións da contorna nos vindeiros anos e o matemento e sobre todo mellora das actuáis condicións ambientais deste cauce que 
forma parte do Parque Natural Fragas do Eume.  

 UN ESPAZO IMÁN 
Espazos imán: os parques naturais. Véxase web institucional da Xunta de Galicia: https://galicianaturaleunica.xunta.gal/es e 
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/es/fragas-do-eume 

Considéranse Espazos IMÁN, aqueles espazos naturais protexidos caracterizados por un alto valor natural singular así como por ser os 
máis coñecidos dentro do imaxinario da poboación galega e dos visitantes. 

Desta forma, os Espazos Imán son recursos capaces de funcionar como elementos tractores desde os cales se poidan derivar 
visitantes para que coñezan outros espazos naturais protexidos contribuíndo así á posta en valor de todo o Patrimonio Natural galego. 

Entre eses espazos Imán están os Parques naturais como o Parque Natural Fragas do Eume. 

Os parques son áreas naturais que posúen uns valores ecolóxicos, estéticos, educativos ou científicos cuxa conservación merece unha 
atención preferente. 

Así o descrebe a web institucional da Xunta de Galicia: 

“O bosque atlántico de Europa 

As Fragas do Eume, que se estenden por un abrupto val de profundas gargantas, presumen de ser o bosque atlántico costeiro mellor 
conservado de Europa e un dos  escasísimos bosques do seu tipo no continente. Abarca 9.125 hectáreas, sendo declarado Parque 
Natural, o quinto de Galicia, o 12 de agosto de 1997. En extensión, é o segundo maior dos parques naturais tras o  Xurés (Ourense), de 
case 30.000 hectáreas. 

https://galicianaturaleunica.xunta.gal/es
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/es/fragas-do-eume


 
 

Top 5: que non debes perderche 

O río Eume labra no seu curso final un gran canón envolto en brumas que garda un extraordinario tesouro botánico. Escucha o silencio 
e os sons dos pequenos habitantes destes bosques máxicos. 

Recoñecer algunha das 28 especies de fentos que persisten desde o período xeolóxico Terciario (despois de que os últimos dinosauros 
extinguísense) escondidas baixo a sombra de carballos, castiñeiros, bidueiros e amieiros. 

Identificar, se tes sorte, algunha das máis de cen especies de aves e corenta de mamíferos conviven con peces como a troita ou o reo, 
ou especies  endémicas de  invertebrados e réptiles difíciles de atopar noutros lugares, como a ra ibérica ou a píntega  rabilarga. 

A pegada humana no Parque presente en restos prehistóricos, nos monumentos da época medieval (mosteiros de Caaveiro e Monfero) 
ou en elementos etnográficos como as “ curripas” que testemuñan o uso e aproveitamento destes montes ata o  s. XX. 

As vistas desde o mosteiro de Caaveiro, insignia das Fragas do Eume situado no mesmo corazón do Parque, e desde os cinco 
miradoiros (Teixido, Monte  Pendella, Caaveiro, Pena Cavada e Miradoiro dá  Carboeira) habilitados en todas as estacións do ano. 
Unha mesma paisaxe, catro paletas de cores diferentes”. 

Pero ademáis as Fragas do Eume forman parte da Rede Natura 2000: 
Código ZEC 
ES1110003 
Rexión 
Atlántica. 
Data declaración LIC 
29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004 , pola que se aproba a lista de lugares de importancia 
comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 
31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014 , do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares 
de importancia comunitaria de Galicia. 
Instrumentos de planificación 
Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014 . 
Plan de ordenación dos recursos Naturais (P.O.R.N.) do Parque natural “Fragas do Eume”. Decreto 211/1996  
Concellos 
Cabanas, A Capela, As Pontes de García Rodríguez, Monfero, Pontedeume. 
Superficie 
9.127 ha. 
Situación 
Ao nordeste da provincia da Coruña, entre a Ría de Ares e a Serra da Loba. Localidades de referencia: Pontedeume, As Pontes de 
García Rodríguez, As Neves e Monfero. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Fragas do Eume” de 9.127 ha 
 Parque Natural ''Fragas do Eume'', 9.126 ha). 

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

3160   Lagos e estanques distróficos naturais 

3260   Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

3270   Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p. 

4020  Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

4030   Queirogais secos europeos 

5230  Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 

6220  Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 

6230  
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de 
zonas submontañosas da Europa continental) 

6410   Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae) 

6430   Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino 

6510   Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7110  Turbeiras altas activas 

7140   'Mires' de transición 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1996/19960605/Anuncio70C2_gl.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Parques_naturais/seccion.html&std=Fragas_do_Eume.html
https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1996/19960605/Anuncio70C2_gl.html


 
 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

9180  Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion 

91E0  Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

9260   Soutos 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Culcita macrocarpa Coenagrion mercuriale Chondrostoma polylepis 

Narcissus asturiensis Elona quimperiana   

Narcissus cyclamineus Euphydryas aurinia   

Sphagnum pylaisii Geomalacus maculosus   

Trichomanes speciosum Lucanus cervus   

Woodwardia radicans Margaritifera margaritifera   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Barbastella barbastellus 

Discoglossus galganoi Galemys pyrenaicus 

Lacerta monticola Lutra lutra 

Lacerta schreiberi Myotis bechsteinii 

  Myotis emarginatus 

  Myotis myotis 

  Rhinolophus euryale 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

 

CUARTA.- APROVEITAMENTO NON PREVISTO NO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA –COSTA. 

O aproveitamento hidroeléctrico das augas do RÍO EUME non está previsto no actual Plan Hidrolóxico Galicia -Costa.  

Augas de Galicia debe ter en conta a prevalencia da protección ambiental da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e 
da Biodiversidade. 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta lei: 

a) O mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando os servizos dos ecosistemas para o 
benestar humano. 

b) A conservación e restauración da biodiversidade e da  xeodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e 
flora silvestres. As medidas que se adopten para ese fin terán en conta as esixencias económicas, sociais e culturais, así como as 
particularidades rexionais e locais. 

c) A utilización ordenada dos recursos para garantir o aproveitamento sostible do patrimonio natural, en particular, das especies e dos 
ecosistemas, a súa conservación, restauración e mellora e evitar a perda neta de biodiversidade. 

d) A conservación e preservación da variedade, singularidade e beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade xeolóxica e da 
paisaxe (…). 

f) A prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os supostos básicos da devandita prevalencia. 

g) A precaución nas intervencións que poidan afectar a espazos naturais ou especies silvestres”. 



 
 

QUINTA.- A FALLA DE LICENCIA SOCIAL PARA A PRIVATIZACIÓN DUN BEN PÚBLICO COMO É A AUGA EN TEMPOS DE 
SECA E CAMBIO CLIMÁTICO ACELERADO 

As políticas de desenvolvemento sostible deben ser participativas (Declaración de Río, Principio 10). Un aspecto importante do 
desenvolvemento sostible refírese á xestión dos recursos hídricos. A participación pública pode entenderse como un dereito individual e 
de grupos sociais, como medio para  empoderar aos individuos e grupos e como medio para mellorar a calidade e efectividade dos 
procesos de toma de decisións. Diversos instrumentos internacionais apoian a participación pública na xestión da auga. No plano 
comunitario, a Directiva Marco da auga (DMA) contén disposicións concretas sobre a participación pública neste terreo. 

No presente caso débese ter en conta a oposición e a falla de licencia social a que se outorgue a concesión solicitada no expediente 
clave AC/13/176. 

O uso recreativo e turístico potencial deste espazo non se deberan admitir proxectos de privatización do mesmo. 

SEXTA.- IMPACTOS AMBIENTAIS SEVEROS DO PROXECTO 

 ANÁLISE E IMPACTOS SEVEROS E IRREVERSIBLES DO PROXECTO HIDROELÉCTRICO REVERSIBLE DAS PONTES: 
 
O proxecto da Central hidroeléctrica reversible das Pontes afecta a espazos de alto valor ambiental e ecolóxico como: 

 Os Tembrás, as Turbeiras de Galicia. 

 

 
Zona de  turbera que ocupa a Serra  do  Forgoselo entre San  Boulo de Caaveiro (A Capela) e  Goente e Seoane (As Pontes de García 
Rodríguez. 
 
En Seoane sitúase o castro do mesmo nome, e fronte a el Os Tembrás (pertencente xa ás Somozas). Os Tembrás indica unha 
característica dos terreos, a de ser  tremedais, pola contigüidade á potente  turbera do  Forgoselo. Etimoloxía: latín  tremulare <  
tremere, "tremer". Na contorna dos Tembrás: Prado dos Lagos, que evidencia o  encharcamiento habitual dunha zona de  turbeiras. 
 
A turbeira do  Forgoselo data do período xeolóxico  Subatlántico. 
 
(1) Taboada Castro, M.T., Aira Rodríguez, M.J. e Díaz-Fierros, F.: "Formación de turberas en la Sierra de O Bocelo. Relación con las 
condiciones paleoambientales del holoceno", Cuaderno Lab. Xeolóxico de Laxe, 1993, Vol. 18, pgs. 365-377. 
 

 A Serra do Forgoselo. 

Espazo Protexido Xuvia-Castro 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/6153/CA-18-26.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/6153/CA-18-26.pdf
https://1.bp.blogspot.com/-VuD8CJOLEFI/Xcfwv9IjikI/AAAAAAAAEHc/lQd9F8x2ePQwXVz4gsAF4B3oYPTEeo7SQCNcBGAsYHQ/s1600/Turbeiras+de+O+Forgoselo.png


 
 

No ano 2000 o  Forgoselo inclúese no Espazo Protexido Xuvia-Castro, declarándose como Lugar de Interese Comunitario. 

A Serra ou Montes do  Forgoselo (Serra  do  Forgoselo) é un macizo  granítico situado ao norte das  Fragas do Eume, dentro da 
Comarca de Ferrolterra, na provincia da Coruña. Os seus algo máis de 1400 hectáreas esténdense maioritariamente polo municipio da 
Capela e en menor medida polo de San Sadurniño e As Pontes. Os seus límites naturais son: o Monte dás  Louseiras (oeste), a Mina 
das Pontes ou  Escombreira (este), o Val do Rego  do Castro (norte) e as marxes do Rego  do Ameneiro (sur). No ano 2000, foi incluído 
no Espazo Protexido Xuvia-Castro, declarándose como Lugar de Interese Comunitario (LIC). 

Os seus montes, ao redor dos 500  m de altitude media, son pequenos cerros redondeados e de lombas suaves, salpicados de grandes 
« penedos» ou bloques de pedra  granítica de máis de 300 millóns de anos de antigüidade. Estes  batolitos  graníticos adoptan ás 
veces formas curiosas, como a “Pena dous Tres  Pés” (Pena dos Tres Pés). 

Desde o punto de vista da vexetación, O  Forgoselo é unha  altiplanicie de chans  hiperhúmedos, na que as charcas, brañas e turbeiras 
son as máximas protagonistas. 

Especial afección á Serra do Forgoselo. 

Espazo de alto valor ambiental con presencia de turbeiras, charcas, lagos e cabalos salvaxes. 

Nas súas montañas críase gando salvaxe (vacas e cabalos). A carne de tenreira do  Forgoselo distínguese con márcaa “Produto  do 
Eume” e comercialízase baixo o amparo da Indicación Xeográfica Protexida (IGP) “Tenreira Galega”. Este aspecto non foi avaliado pola 
mercantil promotora, que non tivo en conta o impacto socioeconómico do proxecto en relación ás familias que residen nos núcleos 
rurais da poligonal do parque. Destaca o Curro do  Forgoselo, tamén chamado  do Covelo, é o recinto onde cada mes de xullo ten lugar 
a tradicional «Rapa dás  Bestas. Está situado no chamado «Lugar de  Lecer«, na parte oriental da serra. Festa de gran relevancia 
turística non avaliada pola mercantil promotora. 

 

 

A importancia ambiental da Serra do Forgoselo 



 
 

 

Lagoas na serra do Forgoselo 



 
 

 

Lagoa do Campo dá Eira 

 

 



 
 

 

 

 

 RENATURALIZACIÓN DA ANTIGA ESCOMBREIRA DAS PONTES 

 



 
 

 

 

 

 
A antiga escombreira funciona como unha reserva natural albergando preto de 200 especies de vertebrados de entre as cales sobresae 
o grupo das aves, as especies cinexéticas e os grandes depredadores como o lobo. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Pastizais, pradeiras e bosquetes de pinos e frondosas. A importancia da vexetación de ribeira 

 

Fervenza do río Castro, reclamo turístico moi importante e non avaliado pola mercantil promotora 

 Ausencia do Informe de repercusións sobre a Rede Natura 2000. Afección moi severa e prexuizos irreparables para a 

Rede Natura 2000 e a súa coherencia. Falla de conectividade ecolóxica entre os ecosistemas. Cómpre ter en conta 

que as especies non entenden de límites xeográficos e que o mantemento da conectividade ecolóxica é fundamental 

para o mantemento dos ecosistemas e da coherencia da propia Rede. 

ZEC ES1110013 “Xubia-Castro”:  



 
 

Esta  ZEC foi declarada espazo Rede Natura polo DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de 
conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e apróbase o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. 

Xubia-Castro é un espazo natural galego declarado zona especial de conservación (ZEC) que abrangue 2.074 ha dos concellos da 
Capela, Moeche, Narón, Neda, San Sadurniño, As Somozas e As Pontes de García Rodríguez, percorridos polo río Xuvia e o seu 
afluente o Castro e que conserva gran parte dos bosques tradicionais de ribeira. Na parte alta do río Castro, na Serra do Forgoselo, 
localízase unha grande extensión de torgueiras ben conservadas. A altitude media é de 407 m. e pertence á rexión bioclimática 
atlántica. Hábitats: Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areosas (Littorelletalia uniflorae). Lagos eutróficos 
naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition. Estanques temporais mediterráneos. Uceiras húmidas atlánticas de zonas 
mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix. Uceiras secas europeas. Uceiras oromediterráneas endémicas con toxo. Turbeiras de cobertor. 
Pendentes rochosas silíceas con vexetación casmofítica. Bosques aluviais de ameneiro (Alnus glutinosa) e freixo. Bosques de 
castiñeiro (Castanea sativa). Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica. 

Flora: 

Esfagno (Sphagnum pylaisii). 

Fauna: 

Lontra (Lutra lutra). 

Gabián (Accipiter nisus). 

Ferreiriño subeliño (Aegithalos caudatus). 

Merlo rieiro (Cinclus cinclus). 

Falcón pequeno (Falco subbuteo). 

Ouriolo (Oriolus oriolus). 

Papuxa montesa (Sylvia undata). 

Salamántiga (Chioglossa lusitanica). 

Lagarto das silvas (Lacerta schreiberi) 

 ZEC ES1110013 “Xubia-Castro”: 
 



 
 

 

Instrumentos de planificación 

 Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014 
 Plan de ordenación dos recursos Naturais (P.O.R.N.) do Parque natural “Fragas do Eume”. Decreto 211/1996 

Outras figuras de protección 

• Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Fragas do Eume” de 9.127 ha 

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Culcita macrocarpa Elona quimperiana Chondrostoma polylepis 

Woodwardia radicans Euphydryas aurinia   

  Geomalacus maculosus   

  Lucanus cervus   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Lutra lutra 

Discoglossus galganoi Myotis myotis 

Lacerta monticola Rhinolophus ferrumequinum 

Lacerta schreiberi Rhinolophus hipposideros 

Código Denominación 

1130   Esteiros 

3130   
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea 

3160   Lagos e estanques distróficos naturais 

3260   
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

4020  
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

4030   Queirogais secos europeos 

6220  Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 

6230  
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas 
submontañosas da Europa continental) 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae) 

6430   
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino 

6510   
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7110  Turbeiras altas activas 

7120   Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito natural 

7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

91E0  
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 



 
 

 

 

 

Gando salvaxe nos montes do Forgoselo 



 
 

 

Afloramentos rochosos no Forgoselo 

Serra do Xistral 
 

Código ZEC 

ES1120015 
Rexión 

Atlántica 
Data declaración LIC 

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia 

comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de 

importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. 
Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014 
Concellos 

As Pontes de García Rodríguez, Abadín, Alfoz, Cervo, Mondoñedo, Muras, O Valadouro, Ourol, Vilalba, Xermade, Xove, Viveiro. 
Superficie 

22.964 ha. 
Situación 

Extensa área montañosa do norte e noroeste da provincia de Lugo, penetrando levemente polo oeste na provincia da Coruña. Pertence 

ás comarcas da Mariña Central, A Mariña Occidental, A Terra Chá e Eume. Localidades de referencia: Ourol, Ferreira, A Seara, 

Mondoñedo, Abadín, Muras, As Pontes de García Rodríguez. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Serra do Xistral, de 22.964 ha. 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf


 
 

 Reserva da Biosfera "Terras do Miño”. 
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

3130   
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación 
de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea 

3160   Lagos e estanques distróficos naturais 

3260   
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion 
fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

4020 ß 
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica 
ciliaris e Erica tetralix 

4030   Queirogais secos europeos 

6220 ß Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 

6230 ß 
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 
substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da 
Europa continental) 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-
limosos(Molinion caeruleae) 

6430   
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano 
a alpino 

6510   
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

7110 ß Turbeiras altas activas 

7120   Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito natural 

7130 ß Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas) 

7130   Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas) 

7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou 
do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

9180 ß Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion 

91D0 ß Turbeiras boscosas 

91E0 ß 
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

9380   Acevedos 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Narcissus asturiensis Coenagrion mercuriale Chondrostoma polylepis 

Narcissus 
pseudonarcissus ssp. nobilis 

Elona quimperiana 
  

Sphagnum pylaisii Euphydryas aurinia   

Trichomanes speciosum Geomalacus maculosus   

Woodwardia radicans Lucanus cervus   

  Margaritifera margaritifera   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 

Discoglossus galganoi Lutra lutra 

Lacerta monticola Miniopterus schreibersii 

Lacerta schreiberi Myotis myotis 

  Rhinolophus euryale 

http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Areas_protexidas_de_ambito_internacional/Reservas_da_Biosfera/seccion.html&std=Terras_do_Minho.html


 
 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

  
O río Eume nace na serra do Xistral en Abadín e desemboca no Atlántico, pola ría de Aresquepasa. Este río viaxa ao longo da Rede 
Natura 2000 polos espazos, ZEC Serra do Xistral, ZEC Fragas do Eume e ZEC Xubia – Castro. 

 A área do proxecto da Central hidroeléctrica reversible coincide co proxecto eólico Tesouro. Ambos aproveitamentos 
son incompatibles e non dispoñen de licencia social. 

polo proxecto da Central hidroeléctrica reversible das 
Pontes. 

Falla de avaliación do impacto no posible éxodo poboacional. 

-  Os Tembrás, situado a 1.650 metros ao norte do aeroxerador  T02. 

- A Pena de  Eiriz, situado a 900 metros ao norte do aeroxerador  T02. 

- Municipio das Pontes, situado a 5.200 metros ao leste do aeroxerador  T12, a 1.200 metros da  LAAT 220  kV, e lindeira coa SET 
Colectora e  LAAT 400  kV. 

- Alto  do  Pío, situado a 1.700 metros ao norte do aeroxerador  T11. 

-  Goente, situado a 1.500 metros ao suroeste do aeroxerador reserva  T18. 

 

Imaxe do proxecto o parque eólico Tesouro, á beira do proxecto da central hidroeléctrica reversible das Pontes, e que afecta á Serra do 
Forgoselo e ao parque natural Fragas do Eume. 

Parque Eólico Tesouro de 60 MW e a súa infraestrutura de evacuación na provincia da Coruña. «BOE» núm. 142, de 15 de xuño de 
2021. Código do proxecto: PEol-421, da empresa Enel Green Power España, S.L 



 
 

Outros parques eólicos na entorna de afección do proxecto. Invasión eólica ao redor do Lago das Pontes. 

PE  Forgoselo /En funcionamento 

PE Moeche / Norte En avaliación ante o  MITECO 

PE Badulaque / Norte En avaliación ante o  MITECO 

PE Caaveiro / Oeste En avaliación ante o  MITECO 

PE Santuario / Sueste En avaliación ante o  MITECO 

PE Serra dá Loba / Sueste. En funcionamento 

PE Serra  do  Punago-Vacariza. En funcionamento 

PE  Cordal de Montouto. En funcionamento. 

PE do Requeixo. En funcionamento. 

PE de Sotavento. En funcionamento. 

Nome da instalación Potencia Municipios Provincia 

Parque eólico Badulaque 90,0 Valdoviño, Cedeira, Cerdido, 
Moeche, As 

Somozas, As Pontes 

A Coruña 
 

Parque eólico Barqueiro 150,0 Ortigueira, Mañón, O Vicedo, 
Cerdido, Moeche, 

As Somozas, As Pontes 

A Coruña, Lugo 

Parque eólico Caaveiro 78,0 Fene, Neda, Cabanas, A 
Capela, San Sadurniño, As 

Pontes 

A Coruña 

Parque eólico Moeche 53,0 San Sadurniño, Moeche, As 
Somozas, As Pontes 

A Coruña 

Parque eólico Santuario 180,0 As Pontes, Xermade, Vilalba, 
Guitiriz 

 

Parque eólico Tesouro 60,0 As Pontes, A Capela A Coruña 

 

Os seis parques eólicos referenciados, a pesar de compartir instalacións de conexión e a mesma área xeográfica (comarcas do Eume e 
Ferrol –Terra), sométense por separado a avaliación ambiental ordinaria, obviando que se trata dun plan empresarial único a desarrollar 
pola mesma promotora, no mesmo ámbito xeográfico comarcal e con permiso de acceso nun mesmo nó da rede de transporte (As 
Pontes de García Rodríguez 400 kV). 

 

 Reserva dá Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo:  
Dentro da reserva inclúense varias zonas de especial conservación da Rede Natura 2000. Conta cos ZECs de Betanzos - Mandeo, o 
Encoro de Abegondo - Cecebre, a Costa de Dexo (tamén declarada monumento natural) e tamén o tramo arteixán da Costa da Morte. 
Ademais, conta coas novas propostas LIC na rede do esteiro do río Baxoi, as brañas do Deo a Serra da Cova da Serpe. Esta Reserva 
está moi afectada polo plan industrial dos 6 parques eólicos que a mercantil Enel Green Power España, S.L prevé desarrollar nas 
comarcas do Eume e Ferrol –Terra. 
 

 Afección severa ao turismo e ao Lago das Pontes. Xeración e incremento do Feísmo Paisaxístico 

Este espazo natural e recreativo é utilizado para a práctica de deportes náuticos como vela, windsurf ou kaiak. En 2017 instalouse nas 
súas inmediacións a tirolesa máis grande de Europa, cunha lonxitude de 200 metros e unha altura de 10. 



 
 

O lago conta cunha praia artificial na zona máis próxima á localidade, en forma de media lúa e unha extensión de 370 metros con zona 
verde e outra de area, creada a partir de 90.000 toneladas de area de canteira lavada. Cunha temperatura media ao longo de todo o 
ano de 22 graos, é unha das grandes atraccións do lago. 

A parte  noroccidental do lago estableceuse como reserva ornitolóxica e zona de observación de aves. De feito a web 
https://turismoferrolterra.es/gl/ornitoloxia/ fomenta o turismo ornitolóxico na entorna do lago das Pontes. 

Outras webs que amosan a importancia turística do lago das Pontes son: 

 https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g3930567-d4744490-Reviews-Lake_As_Pontes-
Puentes_de_Garcia_Rodriguez_Province_of_A_Coruna_Galicia.html 

 https://www.galiciamaxica.eu/galicia/a-coruna/lagopontes/ 

 https://viajandoimagenesysensaciones.com/2018/11/14/visita-al-lago-de-as-pontes-galicia-turismo-sostenible/ 

 https://www.miperromola.com/2019/04/senda-da-memoria-lago-de-as-pontes.html 

 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2021/05/12/playa-lago-as-pontes-logra-primera-bandera-
azul/0003_202105F12C4998.htm 
 
 

“El recorrido de la Senda Da Memoria: 

Ruta lineal y de 9 kilómetros de longitud (18 en total) el recorrido de la Senda Da Memoria nos lleva por el contorno del Lago de As 
Pontes en el que podemos apreciar un ecosistema fruto de una colonización espontánea que alberga áreas de humedales, pastizales, 
arboledas y matorrales en los que habitan más de 217 especies vegetales y 205 especies animales”. O impacto socieconómico do 
proxecto non foi avaliado pola mercantil promotora. 

 

Cartel promocional do Lago das Pontes 

https://turismoferrolterra.es/gl/ornitoloxia/
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g3930567-d4744490-Reviews-Lake_As_Pontes-Puentes_de_Garcia_Rodriguez_Province_of_A_Coruna_Galicia.html
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g3930567-d4744490-Reviews-Lake_As_Pontes-Puentes_de_Garcia_Rodriguez_Province_of_A_Coruna_Galicia.html
https://www.galiciamaxica.eu/galicia/a-coruna/lagopontes/
https://viajandoimagenesysensaciones.com/2018/11/14/visita-al-lago-de-as-pontes-galicia-turismo-sostenible/
https://www.miperromola.com/2019/04/senda-da-memoria-lago-de-as-pontes.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2021/05/12/playa-lago-as-pontes-logra-primera-bandera-azul/0003_202105F12C4998.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2021/05/12/playa-lago-as-pontes-logra-primera-bandera-azul/0003_202105F12C4998.htm


 
 

 

A Praia do Lago das Pontes 



 
 

 

 

 Afección severa e irreversible para as Áreas de Especial Interés Paisaxístico: 

O proxecto implica unha afección paisaxística irreversible para a AEIP Lago das Pontes, a AEIP Serra do Xistral e a AEIP Xubia – 
Castro. 

Pero existen outros lugares peculiares e identitarios para as familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos afectados como 
Pena da Loba, Pena Abelleira, Pena das Camposas, Pena Verde, Pico do Rei, Coto do Castro, Pena de Eiriz, Alto do Pío, Pena 
Cerdeira, Pena dos Tres Pés, Coto das Sétimas, Pena dos Monteiros, Coto do Castro Pepín, Pena da Colmea, Penedo de Porto Xan, 



 
 

Pena Redonda, Pico do Ar, Alto do Viso, Monte das Barreiras, Pico de Lourentín, Pena Habilitada, lagoa dos Inllos, serra do Forgoselo, 
Mirador de Naveira (519 metros), Mirador da Carballeira (677 m), Pena do Portelo (519 m), O Coruto (471 m), …etc. 

 Prexuizos significativos e danos irreversibles para os hábitats prioritarios e de interés comunitario:  

4030 Brezais secos europeos, 4020* Brezais húmidos atlánticos de zona tépedas de Erica ciliaris e Erica tetralix, 4090 Brezais 

oromediterráneos endémicos con aliaga, 9230 Carballeiras galaicoportugueses con Quercus robur e Quercus pirenaica, 8230 

Rochedos silíceos con vexetación pioneira 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 3110 Augas oligotróficas cun 

contido de minerais moi baixo 6230* Formacións herbosas con Nardus 8220 Ladeiras e saíntes rochosos silíceos con vexetación 

casmofítica 3150 Lagos e lagoas eutróficos naturais, con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition 5110 Formacións estables 

xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendentes rocosas, 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos das orlas de chaira e dos pisos 

montano a alpino, 3170* Estanques temporais mediterráneos.  

O proxecto elimina de forma irreversible unha parte importante destes hábitats vulnerando de forma flagrante a normativa que obriga a 

súa preservación nun estado de conservación favorable.  

 Prexuizos significativos e irreparables para o bosque de ribeira e o bosque autóctono galego ou ancient wood:  

**Vulneración flagrante da Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestres.  

“Artigo 2 1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e 

da fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados membros ao que se aplica o Tratado. 2. As medidas que se adopten en 

virtude da presente Directiva terán como finalidade o mantemento ou o restablecemento, nun estado de conservación 

favorable, dos hábitats naturais e das especies silvestres da fauna e da flora de interese comunitario”.  

No presente proxecto a afección aos bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior Hábitat 91E0* é moi preocupante, xa que 

implica a eliminación irreversible de exemplares, contrariamente ao que prescribe a Directiva citada.  

Pero tamén é moi preocupante a afección severa e irreversible ás Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus 

pyrenaica 9230, hábitat non prioritario pero que igualmente existe o deber das Administracións públicas do seu mantemento nun estado 

de conservación favorable. A afección máis importante e severa prodúcese sobre dos numerosos cauces innominados afectados polas 

infraestruturas e que están sen codificar.  

 Prexuizos irreversibles para o Lobo e para a viabilidade da especie derivados da instalación das infraestruturas da 

Central hidroeléctrica reversible das Pontes e demais infraestruturas asociadas (que se tramitan como proxectos 

independentes e ao marxe desta avaliación ambiental). Afección aos seus puntos de encame e puntos de encontro 

lobeiros. 

O proxecto afecta directamente a zonas de encame e puntos de encontro da especie. Falla de avaliación por parte da promotora. Pero 

esta avaliación deberá ser previa á ubicación das instalacións do proxecto e avaliar os seus impactos sinérxicos e acumulados 

coa totalidade de parques e infraestruturas de evacuación xa instaladas e aprobadas e pendentes de execución na mesma área 

xeográfica. Hai que ter en conta que a corta de matogueira e a ocupación do terreo ten impactos significativos para a especie. Polo 

tanto, antes de escoller o emprazamento do proxecto xa se debera  prever estes puntos de encame e de encontros lobeiros. Véxase A 

Pena da Loba, A Lobeira, por exemplo. O proxecto tal e como se presenta no documento de inicio prevé a eliminación destes puntos de 

encontro e encame causando prexuizos irreversibles para a especie. Non se seguiron os criterios dos expertos que indican:  

“• Na fase de planificación dun novo proxecto consúltense as fontes dispoñibles acerca da presenza de mandas de lobos na zona. 

Desta maneira, tendo en conta os requirimentos da especie e o que se coñece do efecto das infraestruturas industrais sobre os lobos, 

poden minimizarse, e mesmo, evitarse impactos negativos sobre este cánido, modificando a disposición das infraestruturas e alonxando 

estas dos puntos de encame e puntos de encontro das manadas de lobos.  

• É conveniente que durante a planificación dun proxecto industrial identifíquense as principais manchas de vexetación arbustiva e 

evítese, na medida do posible, a súa fragmentación e destrución”.  



 
 

A totalidade das infraestruturas industriais fragmentan os hábitats das especies producindo prexuizos significativos para unha especie 

de marcado carácter territorial.  

O Convenio de Berna relativo á Conservación da Vida Silvestre e o Medio Natural de Europa, foi asinado en Estrasburgo (Francia) en 

1979. Este convenio incluíu ao lobo no Anexo II “Especies de fauna estritamente protexidas”, constando as prohibicións 

correspondentes no seu art. 6. Este Convenio debe o seu valor a tres características fundamentais: o seu carácter xeneralista, a 

concepción da lista 9 única de especies e a incorporación da política conservacionista na planificación económica.  

O artigo 56 da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece a protección para todas as especies amparadas por 

tratados e convenios internacionais, como o de Berna, ratificado por España, polo que en caso de non ter dita consideración estariamos 

ante un incumprimento flagrante das obrigacións derivadas do Convenio de Berna, e da subseguinte Directiva Hábitats 92/43/CEE, en 

relación a unha especie protexida e de interese comunitario como o Lobo.  

 Afección moi severa e prexuizos significativos para os recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva Marco dá 

Auga (DMA). AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E HIDROXEOLÓXICO QUE GARANTA A CALIDADE DAS 

MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS E SOTERRADAS E A NON AFECCIÓN AOS ACUÍFEROS:  

Existe unha afección severa ao conxunto de cauces da área e afección do proxecto con impactos sobre brañas, humidais, fontes e 

nascencias de cauces. Existe unha importante rede fluvial afectada polo proxecto e parte da súa infraestrutura de evacuación, afección 

severa e irreversible obviada pola mercantil promotora. 

Non só se trata do río Eume que durante anos estivo sacrifico para encher o lago das Pontes. Na área e implantación do proxecto 

existen multitude de regos e cauces que resultarán moi afectados: rego do Seixo, rego da Capela, rego do Castro, rego do Algarrón, río 

Maciñeira, rego de Sa, rego da Carreira (ubicado orixinariamente baixo o lago das Pontes), rego do Chao, río da Ponte da Pedra, rego 

do Ameneiro, río da Mariaqueira, río do Vilar, río de Belelle, rego da Brea, rego dos Casás, rego da Bieita, rego dos Muíños, rego Seco, 

rego do Ouro, rego e Aparral, río Chamoselo, rego do Porto do Souto, rego das Uceiras, rego do Lavadoiro, rego do Aparral, rego da 

Criba, rego de Porto Muiño, rego do Porto, rego da Vila, rego da Cernada, rego das Felgueiras, rego do Barreiro,…etc.  

Varios regos innominados abastecen ao Lago das Pontes desde o Chao de Eirío, desde a Pena do Lobo, Os Cales, O Monte das 

Espiñeiras, a Pena do Mosqueiro, os Montes do Couce, O Coruto (471 m), Pena do Portelo (519 m). 

 En relación á calidade das augas do Lago as Pontes e da entulleira das Pontes cómpre indicar que: 

Unha das actuacións preventivas máis importantes en relación á calidade das augas foi o recubrimento de 225 hectáreas de superficies 
carbonosas cunha capa de arxila de entre 50 e 70 cm de espesor que evitase o contacto das augas co carbón, principal fonte de acidez 
das mesmas.  
 
O proxecto da Central hidroeléctrica reversible das Pontes pon en perigo a calidade das augas.  
Véxase: https://www.fundacionendesa.org/content/dam/fundacion-endesa-com/medio-ambiente/aspontes/riqueza-restaurada-historia-
de-la-mina-de-as-pontes-I.pdf 
 
Non só foi o río Eume, o río máis sacrificado para o enchido do Lago das Pontes. Outros cauces foron sacrificados e continúan a selo: 
rego Meidelo, rego Uz, rego Chao, río Maciñeira, río Illade, río Carracedo…etc. 
 
A Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, insta os 

estados membros da UE para fomentar a xestión dos elementos da paisaxe que revistan primordial importancia para a fauna e a flora 

silvestres. Trátase daqueles elementos que, pola súa estrutura lineal e continua (como os ríos coas súas correspondentes ribeiras ou 

os sistemas tradicionais de deslinde dos campos), ou polo seu papel de puntos de ligazón (como os estanques ou os soutos) resultan 

esenciais para a migración, a distribución xeográfica e o intercambio xenético das especies silvestres. 

Na lexislación española, a Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. BOE 299, 14/12/2007 

(Modificada pola Lei 33/2015. BOE 227, 22/11/2015) define corredor ecolóxico como: “o territorio, de extensión e configuración 

variables, que, debido á súa disposición e ao seu estado de conservación, conecta funcionalmente espazos naturais de singular 

https://www.fundacionendesa.org/content/dam/fundacion-endesa-com/medio-ambiente/aspontes/riqueza-restaurada-historia-de-la-mina-de-as-pontes-I.pdf
https://www.fundacionendesa.org/content/dam/fundacion-endesa-com/medio-ambiente/aspontes/riqueza-restaurada-historia-de-la-mina-de-as-pontes-I.pdf


 
 

relevancia para a flora ou a fauna silvestres, separados entre si, permitindo, entre outros procesos ecolóxicos, o intercambio xenético 

entre poboacións de especies silvestres ou a migración de  especímenes desas especies” (Lei 42/2007. Art. 3). 

A preservación da conectividade e a integridade ecolóxica da rede de espazos naturais constitúe un requisito legal imposto polos 

Directiva Hábitats e pola propia Lei 42/2007. Considerando en ambos os casos a importancia dos corredores ecolóxicos como 

elementos de unión entre os espazos de alto valor ambiental, as consideradas como zonas núcleo de biodiversidade, representados 

estes últimos polas áreas protexidas, así como polas áreas que, sen ser designadas legalmente baixo unha figura de protección, 

manteñen unha elevada biodiversidade. 

Dos distintos tipos de corredores ecolóxicos que poden recoñecerse no  NW Ibérico (montañosos, fluviais, litorais e mariños), son os 

corredores fluviais os que de forma máis efectiva favorecen o refuxio, movemento e dispersión dun gran número de especies silvestres, 

pertencentes a distintos grupos  taxonómicos e a distintos tipos de ambientes (terrestres,  semiterrestres, acuáticos), servindo ademais 

de conexión efectiva entre os corredores  montanos e as zonas núcleo de biodiversidade, coas establecidas no espazo litoral e mariño. 

O concepto de corredor fluvial vai aparellado ao propio concepto de río, que representa moito máis que unha simple masa de auga que 

circula por un leito. O corredor fluvial abarca o conxunto do territorio fluvial, é dicir, o río na súa canle de estiaxe, a vexetación de ribeira 

e o espazo que ocupan as augas durante as crecidas, xunto coa cuberta vexetal asociada. 

Os corredores fluviais, ademais do seu valor ecolóxico intrínseco, cumpren dúas funcións fundamentais, como conectores ecolóxicos e 

como reguladores hidrolóxicos. 

Respecto ao valor ecolóxico, os corredores fluviais albergan ecosistemas asociados ao río tanto acuáticos como terrestres e de 

interface entre ambos, configurando un espazo de elevada biodiversidade que funciona como refuxio para moitas especies vinculadas 

ao ámbito fluvial. Este valor ecolóxico singular vese incrementado pola función fundamental de  conectores ecolóxicos entre 

ecosistemas acuáticos e terrestres e entre zonas de alto valor ambiental  territorialmente afastadas. Esta función reviste unha especial 

importancia ao atoparse moi  fragmentados os ecosistemas terrestres por infraestruturas e diversos usos do chan. Neste contexto, os 

corredores fluviais representan os  conectores máis válidos, ou polo menos os máis funcionais, para interconectar poboacións de seres 

vivos que doutra maneira quedarían illadas. 

Finalmente, no seu papel de reguladores hidrolóxicos actúan como  laminadores do caudal e das cargas de sedimento que arrastra o 

río en períodos de crecida, disipando parte da súa enerxía, reducindo os danos asociados e recargando os acuíferos. Desta maneira, o 

rio transporta tanto sedimentos ata as praias como nutrientes aos estuarios e augas costeiras, cos consecuentes beneficios ecolóxicos 

e económicos asociados.  

 Afección severa e prexuizos irreversibles para o sistema de brañas e humidais da zona de afección do proxecto: 

Cómpre ter en conta que as infraestruturas afectan de forma irreversible a estes espazos como as Brañas da Veiga da Pena da Cobra, 

as Brañas da Casa do Vento, a Lagoa do Pastizal do Casal regada polo rego do Val, a lagoa do rego da Capela, a lagoa do rego do 

Seixo. Asemade hai varias lagoas renaturalizadas na antiga Escombreira, hoxe restaurada, o encoro do Eume, o encoro da Ribeira, 

varias lagoas na Serra do Forgoselo, Braña Moura, O Brañón, O Brañón das Seixas, A Fonte Cega, as Brañas de Losquedo, a lagoa 

dos Inllos, o lago das Pontes, a segunda reserva de auga doce por detra´s do encoro de Belesar, lagoa de Penapurreira,…etc. Ademais 

as infraestruturas do proxecto aséntanse prácticamente sobre humidais, brañas e lagoas. A propia toponimia xa indica que estamos en 

presencia de humidais, brañas e Lagoas. A afección aos recursos hídricos é irreversible. As importantes remocións de toneladas de 

terra para a instalación das cimentacións dos vasos e do túnel pode romper acuíferos e afectar seriamente ás masas de auga 

soterradas. Os humidais son fontes de vida, xa que o 40 % das especies do mundo viven ou se reproducen nestes espazos. Tamén 

son fonte de auga limpa e de alimento, de feito, unha de cada sete persoas depende dos humidais para o seu sustento. Os servizos 

que brindan os humidais son incalculables e insubstituíbles. 

Centos de hectáreas de lagoas, lagos, brañas, xunqueiras, bosques húmidos e turbeiras están en serio risco de desaparición por mor 

da expansión denscontrolada de eólicos e infraestruturas hidroeléctricas en Galicia. En Galicia só hai 5 humidais protexidos ao abeiro 

do Decreto 110/2004, do 27 de maio. Posteriormente no ano 2008 a Xunta de Galicia aprobaba o Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo 

que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia, vixente na actualidade. 

Desde o ano 2008, data de creación do Inventario como rexistro público de consulta dos humidais, a Xunta abandonouno por completo 



 
 

e non se molestou en inventariar debidamente os humidais galegos incumprindo de cheo a Directiva 2000/60/CE, pola que e establece 

un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas (en diante DMA). 

O obxectivo ambiental da DMA é “establecer un marco para a protección das augas superficiais continentais, as augas de transición, as 

augas costeiras e as augas subterráneas que preveña todo deterioración adicional e protexa e mellore o estado dos ecosistemas 

acuáticos e, con respecto ás súas necesidades de auga, dos ecosistemas terrestres e humidais directamente dependentes dos 

ecosistemas acuáticos”. 

A inscrición dun humidal no Inventario de humidais de Galicia deixará constancia, como mínimo da súa dentificación, denominación e 

descrición, codificación e denominación do humidal, descrición xeral do humidal, tipoloxía, localización e superficie, localización 

xeográfica, administrativa e hidrolóxica, superficie do humidal, hábitats, vexetación e flora, fauna, réxime de protección, plans e medidas 

de conservación, estado de conservación e cartografía. 

Ao non delimitarse debidamente os humidais do Inventario difícilmente se poden identificar, controlar e moito menos cumprir cos 

obxectivos de calidade destas masas de auga que esixe a DMA e por tanto, xa non habería ningún obxectivo ambiental que cumprir, 

abandonando a súa sorte estes espazos que prestan grandes e valiosos servizos ecosistémicos. 

O desleixo da Xunta de Galicia con respecto aos humidais e de tal envergadura que na praxe a cidadanía ten que pasar polo que 

indican as empresas nos proxectos, sen poder constatar a veracidade do que neles se realta. As obras de construción das 

infraestruturas industriais sobre estes espazos ou con afección aos mesmos, provoca a desaparición dos valores naturais destes. A 

apertura de viais, as cimentacións, as gavias de cabreado, a construción das subestasións eléctricas, as liñas de evacuación e os 

centros de transformación están a provocar a framentación e drenaxe destas zonas húmidas con un impacto ambiental irreversible e 

inasumible nunha época de crise climática como a actual. 

As turbeiras son importantes sumidoiros de carbono e por tanto son cruciais para facer fronte a unha emerxencia climática que está a 

acelerar a perda de biodiversidade. Os humidais están a desaparecer máis rápido que ningún outro ecosistema e a implantación de 

proxectos industrais no seu ámbito xeográfico non é a solución adecuada para contribuír ao cambio climático. Existen numerosas zonas 

de humidais, xuncais, brañas e lagoas e directamente afectadas polos aeroxeradores. En consoancia co artigo 21 da Lei 7/2021, do 20 

de maio, de cambio climático e transición enerxética, relativo á consideración do cambio climático na planificación e xestión territorial e 

urbanística, así como nas intervencións no medio urbano, na edificación e nas infraestruturas do transporte, os humidais, as brañas e 

as lagoas, ao igual que as nascencias dos ríos deberan ser consideradas zonas de sensibilidade e exclusión de infraestruturas eólicas, 

pola súa importancia para a biodiversidade, conectividade e provisión de servizos ecosistémicos. 

 A posible inestabiliade da entulleira das Pontes e o risco sísmico 

Pola paraxe de Castro dá  Uz, pasa unha “falla activa” cuxo esvaramento podería ter “consecuencias desastrosas, catastróficas”. 

Debería estudarse inmediatamente o problema  xeotécnico e comezar a rebaixar a profundidade de auga no lago” para diminuír unha 

presión  hidrostática que, lonxe de apontoar as paredes do antigo cráter mineiro, “reduce á metade o peso” das rocas. Se se chegase a 

producir unha avalancha de pedra e sedimento sobre o gran depósito de auga de 18 quilómetros de perímetro, segundo Vidal  Romaní 

desprazaría unha enorme masa de líquido con potencial risco de formarse o que en xeoloxía denomínase un “tsunami de lago”. 

Véxase: https://elpais.com/espana/2020-10-02/halladas-grietas-en-el-terreno-junto-al-lago-modelico-de-endesa-en-una-mina-de-

lignito.html 

http://www.alertaminera.net/2014/07/uno_de_los_catedraticos_mas_reputados.html 

https://elpais.com/espana/2020-10-02/halladas-grietas-en-el-terreno-junto-al-lago-modelico-de-endesa-en-una-mina-de-lignito.html
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Imaxe das aberturas lonxitudinais no chan dalgúns tramos da entulleira das Pontes 

Unha falla que empeza nos Pireneos 

Indica o xeólogo Vidal Romaní que: “Encher a mina con auga pareceu impecable a case todos, pero o Instituto de  Xeoloxía da 

Universidade da Coruña sempre dixo que non era así”, explica, porque “o xacemento de lignito asóciase a unha enorme falla inversa 

paralela á costa cantábrica que empeza nos Pireneos e que nas Pontes divídese en tres ramais que morren na costa”. “En todos os 

casos a saída de fállaa asóciase a grandes esvaramentos e obviamente", di, “o mesmo ocorre na antiga mina das Pontes”. 

Así o “confirman” os “sismos que periodicamente se producen alí e cuxos epicentros marcan a traza de fállaa”, advirte o académico, 

aínda que tamén recoñece que “o rexistro nos últimos 30 anos non dá valores de intensidade nin magnitude inquietantes”. Con todo, 

lembra Vidal  Romaní, “en épocas históricas detectáronse alí sismos con intensidade  MSK [escala de intensidade  macrosísmica  

Medvédev- Sponheuer- Kárník] de grao 6”, un nivel considerado forte. 

A continua extracción de lignito durante tres décadas, advirte o científico, “eliminou o único freo que tiña fállaa das Pontes para 

amortecer o seu movemento”, é dicir, o recheo de carbón fósil e arxilas. “Agora, calquera movemento do terreo", entre As Pontes e a 

costa cantábrica, "pode realizarse con moita máis liberdade e actuar sobre esa masa de auga de 220 metros de profundidade e 800 

hectáreas de superficie que exerce unha presión de 1.960.000  pascales por metro cadrado no fondo da lagoa”. 

Pero “o máis preocupante”, alerta por último o  xeólogo, é “a presión  hidrostática inducida da auga", que transmite unha forza 

perpendicular ás paredes do recipiente, "e a presión  intersticial que a través do plano de falla facilitará o movemento reducindo a case 

a metade o peso da masa rochosa  movilizable”. A súa mensaxe non é novo: xa o formulou en 2008. No peor dos escenarios, segundo 

Vidal  Romaní o hipotético “tsunami” que provocaría o desprazamento das rocas da parede norte desbordaría o leito do río Eume, con 

efectos devastadores na súa desembocadura. 

 
 Prexuizos significativos e irreversibles para os chans e o medio ambiente: 

O chan é un recurso natural non renovable e finito cuxo proceso de formación tómase centos de anos. Son unha parte fundamental no 
equilibrio dos ecosistemas: funciona como filtro e  amortiguador ao reter substancias, protexe as augas subterráneas e superficiais 
contra a penetración de axentes nocivos e transforma compostos orgánicos descompoñéndoos ou modificando a súa estrutura 
conseguindo a mineralización. 

A implantación do proxecto e as súas infraestruturas asociadas alteraría os ciclos bioxeoquímicos dos chans. A degradación que sofren 
os chans supón unha ameaza á capacidade deste recurso para satisfacer as necesidades das futuras xeracións. 



 
 

A materia orgánica do chan ou humus é fundamental para manter a estrutura do chan, reter a auga necesaria, actuar como reserva 
nutritiva e imprescindible para manter a produtividade dá terra. Certos usos do chan, como as cimentacións eólicas, diminuen de forma 
drástica o contido de materia orgánica do chan. As remocións de toneladas de terra que esixe a implantación do proxecto da Central 
hidroeléctrica reversible non é cuestión baladí e eses chans non se van a recuperar polo que nun futuro, no caso de implantarse, 
teremos unha gran área de chan desertificada e erosionada de terro infértil. 

Coa implantación das cimentacións, as excavacións e remocións de toneladas de terras durante a súa instalación, elimínase a materia 
orgánica dos chans e pérdese a produtividade destes. Non só se produce un cambio de usos (agrícolas de cultivo, de pasteiros ou 
forestais). Tamén se produce unha transformación urbanística non amparada legalmente, ao quedar os chans erosionados e perder de 
forma irreversible a súa produtividade orixinaria. 

A Lei do chan de Galicia aposta na súa exposición de motivos pola protección territorial e, en particular, pola defensa e respecto do 
chan rústico, xa sexa pola afección ao dominio público ou pola presenza de valores merecedores de especial salvagarda.  Así o indica 
literalmente: 

“A Lei do chan aposta pola protección territorial e, en particular, pola defensa e respecto do chan rústico, xa sexa pola afección ao 
dominio público ou pola presenza de valores merecedores de especial salvagarda”. 

O artigo 31 da citada lei referido a “Concepto e categorías” establece: 

“1. Terán a condición de chan rústico: 

a) Os terreos sometidos a algún réxime de especial protección, de conformidade coa lexislación sectorial de protección do dominio 
público marítimo-terrestre, hidráulico ou de infraestruturas, ou coa lexislación sectorial de protección dos valores agrícolas, gandeiros, 
forestais, paisaxísticos, ambientais, naturais ou culturais”. 

Así, o artigo 34 da Lei 2/2006 do chan de Galicia indica respecto ao “Chan rústico de especial protección” que: 

“4. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico, aplicaranse os distintos réximes 
de forma complementaria”, pero entendendo en base ao indicado na exposición de motivos da lei, que no caso de non poder 
complementarse prevalecerá aquel que máis protexa o chan rústico e en ningún caso, aquel que poida alterar de forma irreversible a 
funcionalidade deste como é o caso das infraestruturas proxectadas. 

De feito, o artigo 35.2 indica que: “Os restantes usos en chan rústico son usos prohibidos”, sobre todo aqueles que alteren de forma 
irreversible a súa funcionalidade, como é o caso das remocións de terra descritas no proxecto da central hidroeléctrica reversible e 
demais infraestruturas asociadas.  

As infraestruturas do proxecto resultan incompatibles cos usos e a fertilidade actual dos chans. As cimentacións do parque xunto coa 
remoción de toneladas de terra previstas para a súa implantación, altera de forma irreversible a cuberta vexetal e os recursos hídricos, 
producindo erosión da cuberta vexetal e a medio e longo prazo desertificación da área afectada, xa que, a perda da cuberta vexetal e 
dos humidais converte aos chans nun recurso natural non renovable e finito perdendo a súa funcionalidade e aptitude agrícola, 
gandeira e forestal actual de xeito irreversible. 

 Non se avalía de maneira obxectiva a alternativa 0 en relación a tódolos aspectos ambientais e sociais. 

No apartado b do artigo 35 da Lei 21/2013 de avaliación ambiental determinase que o estudo de impacto ambiental ha de incluír o 

seguinte: 

“Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relación con el proyecto y sus características específicas, 

incluida la alternativa 0, o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo 

en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.” 

No Anexo VI de dita lei sinálase, así mesmo, a seguinte consideración: 

“Respecto a la alternativa 0, o de no actuación, se realizará una descripción de los aspectos pertinentes de la situación actual del medio 

ambiente (hipótesis de referencia), y una presentación de su evolución probable en caso de no realización del proyecto, en la medida 

en que los cambios naturales con respeto a la hipótesis de referencia puedan evaluarse mediante un esfuerzo razonable, de acuerdo a 

la disponibilidad de información medioambiental y los conocimientos científicos.” 



 
 

Deste xeito, a descrición da alternativa 0 centrase na renuncia dos efectos positivos do desenvolvemento do proxecto, sen analizar os 

efectos positivos de ditas coberturas e usos do solo. 

Non se fala da afección sobre a calidade de vida dos residentes da contorna do proxecto, nin do consumo de recursos ou a non emisión 

de residuos que se evitarían coa non execución do plan. Para este escenario, o estudo de impacto centrase no aforro de combustibles 

fósiles na produción enerxética, e polo tanto aforro de emisións de CO2, pero esquecese da gran importancia dos sumidoiros de 

carbono forestais e agrícolas citados no Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030 ou no Acordo de París. 

 Afección moi severa e danos irreversibles para as familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais 

afectados: 

Goente,  A Toca, Pena de Eiriz, Tembrás, O Castro, O Porto, Igrexafeita, Carballo Infante, O Xestal, Recemal, parroquia de San Xoán e 
Seoane, parroquia de Santa María de Espiñaredo, Os Codesás, A Castiñeira, A Casilla, A Paleira Vella, Pumariño, Os Quintos, Os 
Tembrás de Arriba, Os Tembrás de Abaixo, O Cando, O Castro, A Maciñeira, Sa, O Xestal, O Empalme, parroquia de San Martiño de 
Goente, Capela de San Roque do Val,  A CAbana, Vista Alegre, Os Regalados, As Ferreiras, As Congostras, Os Ameneiros, A 
Azoreira, O Ar, Porto Linares, O Piñeiral, A Pena do Tizón, Lourentín, O Cameleiro, Fraga dos Cregos, Porto dos Frades, Tras do 
Monte, Pena Porreira, A Outrabanda, Trastoi, A Casilla, A Casa do Raque, Vilarmouro, Penedo do Carregal, Viador, A Vila, Espá de 
Arriba, Espá de Abaixo, Badón, A Rega, Santa María de Vilvella, Capela da Virxe do Pino, A Capela, As Pontes, Alto do Pío, O Brixeo, 
Mourela, Campo, Pontoibo, As Somozas, San Sadurniño…etc. 

 NO RELATIVO Á AVALIACIÓN AMBIENTAL DO PROXECTO SOBRE A ESCRIBENTA DAS CANAVEIRAS, EN PERIGO 
DE EXTINCIÓN: 

En relación á escribenta das canaveiras o proxecto a Central hidroeléctrica reversible das Pontes  ten incidencia sobre a especie. 
Cómpre indicar que a Xunta de Galicia, tras darse a sí mesma un prazo de 6 anos para facelo (desde o 2013), non chegou a determinar 
os perímetros de protección dos humidais que constitúen o hábitat potencial desta especie en perigo de extinción. 

A cuestión non é baladí porque esta Central hidroeléctrica afecta a esta especie en charcas, brañas e humidais cuxo perímetro están 
sen determinar, como é o presente caso, e a saber cal é a área comprendida no ámbito do Plan de recuperación da subespecie 
lusitánica da escribenta, da que unicamente aparece nunha representación gráfica e fica por tanto o seu perímetro de zonificación ás 
expensas das avaliacións que realicen as mercantís promotoras como é este caso. 

Por outra banda o artigo 4 do Decreto que aproba o plan de recuperación da especie, referido a súa revisión indica que: 

"2. Co fin de adaptar o plan aos novos condicionantes existentes para a conservación da subespecie, avaliaranse os seus resultados 
cada 6 anos, e modificarase no caso de que se requira o reaxuste das medidas de recuperación", non existindo constancia desta 
avaliación tras o transcurso do periodo indicado. 

O referido plan tamén indica na súa exposición de motivos que: 

"A aprobación deste plan executivo vincula tanto os particulares como as administracións competentes, que deben cumprir as 
directrices e actuacións contidas neste decreto". 

"Debido ao declive poboacional estimado e ao reducido tamaño da poboación actual, a subespecie lusitánica da escribenta das 
canaveiras aparece recollida no anexo I do Decreto 88/2007 na categoría «en perigo de extinción». Esta categoría está reservada para 
aquelas especies cuxa supervivencia é pouco probable se os factores causantes da súa actual situación seguen actuando. 

“A catalogación dunha especie como en perigo de extinción implica a elaboración dun plan de recuperación cuxo fin é garantir a 
conservación da especie que vive en estado silvestre no territorio da Comunidade Autónoma, dos seus hábitats e establecer medidas 
adecuadas que permitan preservar, manter e restablecer as súas poboacións naturais facéndoas viables". 

O artigo 3 do Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se aproba o Plan de recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das 
canaveiras (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia indica: 

“A finalidade do plan de recuperación, de acordo cos antecedentes e razóns que se expoñen no anexo I, é a de inverter a tendencia 
demográfica regresiva da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras en Galicia ata que se limite de xeito significativo o seu 
risco de extinción nun horizonte temporal de 20 anos, se acade a recuperación das localidades de reprodución coñecidas que se 
perderon e unha poboación reprodutora superior a 112 parellas”. 



 
 

Sen embargo, este obxectivo de recuperación previsto no Decreto do ano 2013 queda moi lonxe da realidade e a situación da especie é 
de especial gravidade. 

No Censo de Escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 2018, indícase a priori, que a escribenta das 
canaveiras (Emberiza schoeniclus) debería empezar a dar sinais de recuperación en Galicia. A pesar da súa vulnerable situación, é 
unha das escasísimas especies ameazadas que conta cun plan de recuperación aprobado pola Xunta. Mais os resultados dun novo 
censo volven advertir da necesidade de medidas efectivas. “Segundo os datos dispoñibles, quedarían unhas 20 parellas reprodutoras 
en Galicia fronte ás case 70 censadas en 2005, o que supón unha redución de arredor do 70% en tan só 13 anos“, advirte o traballo, 
realizado por Emilio Martínez Sabarís, Xabier Prieto Espiñeira, José Ramón Castro Gómez, José Luis Rabuñal Patiño, Cosme Damián 
Romay Cousido, Álvaro Rodríguez Pomares e Francisco Rosende Maneiro.  

 
DÉCIMA.- A PREVALENCIA DA PROTECCIÓN AMBIENTAL DA LEI 42/2007, DO 13 DE DECEMBRO, DO PATRIMONIO NATURAL 
E DA BIODIVERSIDADE. 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta lei: 

a) O mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando os servizos dos ecosistemas para o 
benestar humano. 

b) A conservación e restauración da biodiversidade e da  xeodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e 
flora silvestres. As medidas que se adopten para esa fin terán en conta as esixencias económicas, sociais e culturais, así como, as 
particularidades rexionais e locais. 

c) A utilización ordenada dos recursos para garantir o aproveitamento sostible do patrimonio natural, en particular, das especies e dos 
ecosistemas, a súa conservación, restauración e mellora e evitar a perda neta de biodiversidade. 

d) A conservación e preservación da variedade, singularidade e beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade xeolóxica e da 
paisaxe (…). 

f) A prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os supostos básicos da devandita prevalencia. 

g) A precaución nas intervencións que poidan afectar a espazos naturais ou especies silvestres”. 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

1.- O rexeitamento do proxecto da Central hidroeléctrica reversible “As Pontes”, e 250 MW no termo municipal das Pontes (A Coruña), 
Nº de Expediente: 20210524. Código de Avaliación Ambiental: 20210524 Código para o órgano substantivo: CHIDR-045 e a súa 
retirada definitiva pola súa incompatibilidade cos valores ambientais, patrimoniais, paisaxísticos e recreativos presentes na área de 
afección do proxecto e a falla de licencia social. 

2.-SIRVAN AS PRESENTES ALEGACIONS COMO NOTIFICACION PREVIA DESTE ASUNTO, QUE VAI A SER OPORTUNAMENTE 
RATIFICADA PARA O CASO DE PROGRESO DA SOLICITUDE RELATIVA AO PROXECTO DA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
REVERSIBLE “AS PONTES”, E 250 MW NO TERMO MUNICIPAL DAS PONTES (A CORUÑA), Nº DE EXPEDIENTE: 20210524. 
CÓDIGO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL: 20210524 CÓDIGO PARA O ÓRGANO SUBSTANTIVO: CHIDR-045 E PROGRESO DA 
MESMA, DEBENDO OS PROMOTORES ENFRENTARSE AOS PROCEDEMENTOS XUDICIAIS QUE SE INICIEN (CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVOS E PENAIS), ASÍ COMO, ÁS INDEMNIZACIONS QUE PROCEDAN, CON RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA 
DE QUEN AUTORIZA SEN TER EN CONTA OS DEFECTOS DOS QUE SE LLE PON EN COÑECEMENTO. 

3.- Téñase en conta que ademais dunha impresionante e exclusiva biodiversidade, calcúlase que unha hectárea de  turbeira pode 
almacenar entre 3 e 3,5 veces máis carbono que unha hectárea de bosque tropical, reducindo a emisión de gases de efecto 
invernadoiro e o quecemento global do planeta, polo que é fundamental a conservación destes sumidoiros e  acumuladores de carbono 
e que o presente proxecto afecta a hábitats prioritarios, turbeiras, brañas e humidais. 

4.- Teñan  en conta que en consoancia co anterior estase a vulnerar unha manchea de normativa que xera indefensión para a 
cidadanía como: 



 
 

● Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, relativa ao acceso do público á 
información ambiental e o Convenio de  Aarhus de 1998 sobre o acceso á información, a participación do público e o acceso á 
xustiza en materia de medio ambiente, que garanten o acceso público a información ambiental que obre en poder das 
autoridades públicas ou doutras entidades no seu nome, tanto cando se lles solicite como mediante divulgación activa. 

● Decisión 2005/370/CE do Consello, do 17 de febreiro de 2005 sobre a celebración, en nome da Comunidade Europea, do 
Convenio sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de 
medio ambiente (DO  L 124 de 17.5.2005,  pp. 1-3) 

● Regulamento (CE)  nº. 1367/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 2006, relativo á aplicación, ás 
institucións e aos organismos comunitarios, das disposicións do Convenio de  Aarhus sobre o acceso á información, a 
participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente (DO  L 264 de 25.9.2006,  
pp. 13-19) 

● Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de 
humidais de Galicia. 

● Lei 7/2012, de 28 de xuño de Montes de Galicia. 

5.- Que por parte do Consello da Cultura Galega, máximo órgano asesor da Xunta de Galicia en materia de cultura, se informe sobre da 
compatibilidade do proxecto da Central hidroeléctrica reversible “As Pontes”, e 250 MW no termo municipal das Pontes (A Coruña), Nº 
de Expediente: 20210524. Código de Avaliación Ambiental: 20210524 Código para o órgano substantivo: CHIDR-045 e as demais 
infraestructuras existentes na área de implantación do proxecto (parques eólicos, parques industriais,…etc) cos valores culturais, 
paisaxísticos e ambientais da área de afección. 

6.- Información sobre das axudas públicas e contías recibidas pola empresa promotora e as demais empresas do mesmo grupo 
empresarial ou CLÚSTER, tanto do Estado español como do Banco Europeo de Inversións ou calquera outra Administración pública 
para o desenvolvemento do proxecto da Central hidroeléctrica reversible “As Pontes”, e 250 MW no termo municipal das Pontes (A 
Coruña), Nº de Expediente: 20210524. Código de Avaliación Ambiental: 20210524 Código para o órgano substantivo: CHIDR-045. 

7.-  Ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado Convenio o 26 de 
novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor ou unha beleza paisaxística 
particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte protexer, é un valor complexo: a necesidade de toda a 
cidadanía de establecer unha relación sensible co territorio, de beneficiarse desta relación e de participar na determinación das 
características formais dos lugares que habitan ou frecuentan. Ninguén, incluída a promotora deste proxecto e a Administración do 
Estado, teñen dereito a  emborronar a dimensión paisaxística dun territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da 
poboación local afectada. E o dereito á Paisaxe non pode ser determinado por un desenvolvemento económico que non ten en conta a 
aparencia dos territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras aspiracións dos homes e mulleres que o habitan. E no 
presente caso existe un rexeitamento social expreso e masivo tanto ao proxecto da Central hidroeléctrica reversible “As Pontes”, e 250 
MW no termo municipal das Pontes (A Coruña), Nº de Expediente: 20210524. Código de Avaliación Ambiental: 20210524 Código para 
o órgano substantivo: CHIDR-045.  Non se pode transformar unilaterlamente por mor do interés dunha empresa as  paisaxes agrarias e 
forestais e o medio de vida das familias en paisaxes industriais e polígonos industriais que só benefician a empresas como é o presente 
caso. 

8.- Téñase en conta que o lago das Pontes é arestora un ben público para o que se sacrificou e continua a sacrificarse o río Eume e 
outros ríos da entorna, cumpre con importantes funcións ambientais, paisaxísticas e sociais. Despois de anos e anos de privatización 
dun espazo como este por fin convértese nun espazo público. E entulleira está renaturalizada e o uso enerxético previsto non é 
compatible coa Imaxe Obxectivo recollia na Declaración de Impacto Ambiental do proxecto de enchido do Lago das Pontes. O destino 
do lago das Pontes debe reservarse para usos públicos prevalentes como é o potencial abastecemento de auga potable e reservorio e 
auga doce, o uso ambiental, o uso científico e o uso social e recreativo. O destino e uso do lago das Pontes como espazo natural de 
alto valor ambiental e reservorio de especies de fauna e flora, adoptando as medidas necesarias e preservando o espazo nun estado 
de conservación favorable que contribúa á preservación dos recursos hídricos e a combatir as secas e o cambio climático acelerado 
que estamos a sofrir e o uso do lago das Pontes como espazo natural de lecer e recreativo para toda a cidadanía de forma libre e 
gratuita. Ademais non se garante a estabilidade das entulleiras nin a integridade nin calidade do actual estado das augas tanto do lago 
como dos humidais e cauces da área de implantación do proxecto. 

As Pontes, 23 de xaneiro de 2022 

 

 

Asdo.- _________________________ 


