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CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

AUGAS DE GALICIA 

 

Alegacións á concesión para a instalación dun aproveitamento hidroeléctrico no Lago das Pontes, concello das Pontes, 
A Coruña AC/13/176 (BOP Nº. 57, de 24 de marzo de 2022) 

 

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

EXPÓN: 

Por medio do presente escrito achéganse alegacións á concesión para a instalación dun aproveitamento hidroeléctrico no 
Lago das Pontes, concello das Pontes, A Coruña AC/13/176 (BOP Nº. 57, de 24 de marzo de 2022). 

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

A solicitude de concesión realizada pola mercantil promotora para o aproveitamento enerxético da auga do lago as 
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 
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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. 

 
 
2.- 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): 
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“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.  

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 

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

3.- 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. 

4.- 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. 

 Fragas do Eume 

 Xubia – Castro 

 Serra do Xistral 

* Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mando 

*Afección á Escribenta das Canaveiras 

 

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

 

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
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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 

6.- 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. 

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

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.  

8.- 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.  

9.- 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 
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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. 
 
10.- 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. 

11.- 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 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

1.- O rexeitamento da solicitude de concesión para a instalación dun aproveitamento hidroeléctrico no Lago das Pontes, 
concello das Pontes, A Coruña AC/13/176 (BOP Nº. 57, de 24 de marzo de 2022) e a súa retirada definitiva pola súa 

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
https://elpais.com/espana/2020-10-02/halladas-grietas-en-el-terreno-junto-al-lago-modelico-de-endesa-en-una-mina-de-lignito.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
http://www.alertaminera.net/2014/07/uno_de_los_catedraticos_mas_reputados.html
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incompatibilidade coa preservación dos recursos hídricos, cos valores ambientais, patrimoniais, paisaxísticos e recreativos 
presentes na área de afección do proxecto e a falla de licencia social. 

2.- O proxecto da central hidroeléctrica reversible afecta a cauces como: 

• Rego do Val 

• Rego da Capela 

• Rego do Seixo 

• Varios regos innominados que confluen no rego do Val 

• Varios cauces innominados que atravesan a antiga escombreira, agora renaturalizada, e tributan no rego do Val e 
no río Eume 

• Afecta a cauces tributarios do río Eume 

• Afección severa a varias masas de auga ou lagoas renaturalizadas (danos irreversibles ou eliminación das 
mesmas) 

• Eliminación de cauces renaturalizados na área da escombreira e que tributan no rego do Val e no río Eume 

As afeccións son severas, irreversibles e causarían prexuizos irreparables á conectividade ecolóxica fluvial que configura a 
rede do rego do Val e do río Eume. 

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 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. 

3.- Unha das actuacións preventivas máis importantes en relación á calidade das augas do Lago das Pontes 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. Ademais remover as terras 
da antiga entullería incrementaría o risco de acidez das augas, non só do lago das Pontes senón tamén do río Val e do río 
Eume. 

4.- 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 
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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.2.-  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.  

As Pontes, 23 de xaneiro de 2022 

 

 

Asdo.- _________________________ 

 


