XUNTA DE GALICIA
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
Augas de Galicia
Servizo Territorial da Zona Galicia Centro
Expediente: DH.A15.79934

D. /Dª. ____________________________________________________________________________ con DNI. Nº.
_________________________ e con domicilio a efectos de notificacións
en___________________________________________________________________________________, municipio
de __________________________________________(A Coruña), teléfono ________________________________,
EXPÓN:
Á vista da solicitude de caudal realizada por Galicia Tin Tungsten, S.L. por medio do presente escrito presenta as
seguintes ALEGACIÓNS:
I.- ANTECEDENTES
SOLICITANTE: Galicia Tin Tungsten, S.L.
VOLUME TOTAL ANUAL: 300 m3/ano.
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 15 l/s
DESTINO: uso industrial
ORIXE: manancial na parcela 45 do polígono 16
LUGAR: Varilongo
CONCELLO: Santa Comba
O aproveitamento consiste na recollida de augas pluviais nunha balsa escavada duns 150 m3 de capacidade, en
contacto co terreo, de forma troncopiramidal cunhas dimensións duns 10x8 m en superficie, uns 6x4 m na zona
inferior e uns 3 m de profundidade, e cunha capa de polietileno de alta densidade de 1,5 mm de grosor, dotada
dun aliviadoiro, e situada a carón dunha planta de procesamento da explotación de wolfram e estaño, onde será
empregada no proceso dos diferentes tamaños de minerais. Recóllense as augas caídas na parcela número 1.301
do polígono 7, que son bombeadas mediante tubería de polietileno de 2 pulgadas, e o sistema funcionará en
cirtuito pechado, estimándose dous enchidos anuais.
II. PARCELAS AFECTADAS
 Referencia catastral15078A016000450000AO
Localización
Polígono 16 Parcela 45
O PINAL. SANTA COMBA (A CORUÑA)
 Referencia catastral
15078A007013010000AH
Localización
LG CASAS MINAS Polígono 7 Parcela 1301
MONTE DE BARILONGO. 15840 SANTA COMBA (A CORUÑA)

A distancia entre unha parcela a outra é alomenos de 2.463 km. Na parcela do Monte de Barilongo existen varias
balsas mineiras con auga.
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Se analizamos en detalle as balsas mineiras vemos que unha delas fica enriba do Rego da Casa Vella. Hai unha
serie de parcelas, que xunto co Rego da Casa Vella, resultaron inundadas polas balsas mineiras.
Como se pode apreciar o Rego da Casa Vella fica debaixo da balsa mineira.
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A balsa mineira ocupa incluso a Braña Ancha Veciñal en alusión ao carácter comunal desta (Polígono 18 Parcela
2098 BRAÑA ANCHA. SANTA COMBA (A CORUÑA)).
As augas das balsas e as augas do Rego da Casa Vella confluen no Rego da Braña Ancha. Á altura do Cotón do
Muíño únense ao Regueiro de Porta Porcos e continua o seu devir como o Rego da Braña Ancha ata tributar no Río
Carballeira e este no Río Xallas.

Fonte: IGN
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Próximas á parcela de destino da auga solicitada están as seguintes balsas mineiras:
 Balsa da parcela con Referencia catastral:
15078A001011830000AE
Localización
Polígono 1 Parcela 1183
COTO DA MINA SANTA MARIA. SANTA COMBA (A CORUÑA)

Detalle da balsa do Coto da Mina Santa María

 Balsa da parcela con Referencia catastral
15078A007026880000AW
Localización
Polígono 7 Parcela 2688
BRAÑA DA UCEIRA DA C. SANTA COMBA (A CORUÑA)
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Detalle da balsa da Braña da Uceira

Detalle das TRES balsas de Casa Vella e a súa coincidencia co Rego de Casa Vella
 Referencia catastral
15078A007025520000AI
Localización
Polígono 7 Parcela 2552
CASA VELLA. SANTA COMBA (A CORUÑA)
 Referencia catastral
15078A007025510000AX
Localización
Polígono 7 Parcela 2551
CASA VELLA. SANTA COMBA (A CORUÑA)
 Referencia catastral
15078A007025500000AD
Localización
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Polígono 7 Parcela 2550
CASA VELLA. SANTA COMBA (A CORUÑA)
 Referencia catastral
15078A007025490000AI
Localización
Polígono 7 Parcela 2549
CASA VELLA. SANTA COMBA (A CORUÑA)

Detalle da balsa mineira ubicada a escasos metros do Rego da Braña Ancha, na zona de policía deste cauce.
 Referencia catastral
15078A007002540000AR
Localización
Polígono 7 Parcela 254
UCEIRA TRA. SANTA COMBA (A CORUÑA)
III.- A NECESIDADE DE RECICLAR AS AUGAS DAS BALSAS MINEIRAS E DE ELIMINAR ESTAS DE ENRIBA DO
CAUCE DO REGO DA CASA VELLA E DA ZONA DE POLICÍA DO REGO DA BRAÑA ANCHA
O uso da auga para a obtención de minerais fai que os contaminantes minerais e outros sólidos acumúlanse na
subministración de auga de proceso. A auga de mina contaminada xérase cando a rocha que contén minerais
sulfídicos exponse á auga e ao osíxeno, o que dá lugar á produción de acidez e a altas concentracións de metais e
sulfato na auga. Isto dá lugar a augas contaminadas que requiren de tratamento para reutilizarse ou para
devolverse ao medio ambiente, cumprindo a normativa regulamentaria do país.
Os efluentes mineiros poden ser causados por:
Augas de arrastre.
Ácidos do proceso de extracción.
Augas de lixiviación, flotación e concentración.
Efluentes de refinamento e depuradores de gases.
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Ou a choiva que se infiltra nos depósitos da mina, a cal pode provocar oxidación, hidrólisis, arrastre, etc.
producindo unha auga residual altamente contaminada.
Sen un tratamento adecuado das augas residuais, hai varios problemas que poden arruinar a eficacia dunha
explotación mineira. Isto débese a que as augas residuais mineiras e os residuos que produce a industria adoitan
ser moi acedos e cun alto contido de sólidos en suspensión. Os dous obxectivos principais do tratamento da auga
de mina contaminada son neutralizar a acidez e eliminar os metais, sólidos e contaminantes da auga. O seguinte
paso sería restablecer os niveis óptimos de pH.
Tanto desde o punto de vista ambiental como operativo, o ideal é eliminar a auga doce dos procesos mineiros
(especialmente na separación e o transporte do mineral e os residuos), evitando a contaminación das fontes de
auga externas, e reutilizar de forma segura as augas residuais da minería na medida do posible. O obxectivo é
desenvolver operacións mineiras máis sostibles e rendibles, facendo máis eficiente a reutilización da auga e
atopando valor nos residuos mineiros.
Sen dúbida, unha xestión eficiente e a reutilización da auga na minería supón un aforro de custos e un aumento
no rendemento e a imaxe da industria mineira.
A futuro da auga na minería
Os obxectivos do tratamento da auga de mina contaminada son neutralizar a acidez e eliminar os metais, sólidos
e contaminantes da auga.
Doutra banda, no ámbito da xestión da auga, a automatización, a tecnoloxía de sensores e os dispositivos de
control están xa ofrecendo maiores niveis de intelixencia dos sistemas mineiros, proporcionando información en
tempo real sobre o uso da auga da mina. Utilizando a simulación da xestión da auga, identifícanse circuítos de
auga ineficientes, problemas potenciais e minimízase o desperdicio e as fugas. Esta información crítica axuda ás
minas para mellorar a eficiencia no uso da auga.
Só as empresas capaces de garantir a sustentabilidade a longo prazo, centrándose no reforzo da investigación e o
desenvolvemento, gozarán dunha vantaxe competitiva global na industria mineira nos próximos anos.
No presente caso Galicia Tin Tungsten, S.L. debe proceder a xestionar e a aproveitar para os procesos mineiros a
auga das balsas mineiras e proceder á súa reutilización nos procesos mineiros, cumprindo cos obxectivos de
calidade establecidos na Directiva Marco da Auga.
IV.- O PAPEL FUNDAMENTAL DO REGO DO SALGUEIRO, DO REGO DA PIOLLA E O REGO DAS ARCAS E OS SEUS
AFLUENTES (FONTE COVA, FONTE CEREIXO, FONTE RESTRELO…) COMO GARANTÍA DA CONECTIVIDADE
ECOLÓXICA LONXITUDINAL E TRANSVERSAL DO RÍO XALLAS E OS HUMEDAIS DA ÁREA DO PUNTO DE
CAPTACIÓN DA CONCESIÓN.
O río Xallas atópase a escasos 200 metros en liña recta do punto previsto para a captación da auga do manancial
na parcela 45 do polígono 16. Cómpre indicar ao respecto que este manancial non é máis que unha derivación das
augas dos cauces existentes na área xeográfica próxima ao río Xallas.
Así temos cauces importantes como o Rego do Salgueiro, o Rego das Arcas, o Rego da Piolla e fontes que
abastecen a estes como a Fonte Cova, a Fonte Cereixo, a Fonte Restrelo…etc.
Cómpre ter en conta que a captación de auga solicitada non é cuestión baladí, xa non só pola distancia que hai
entre o punto de captación e o punto de destino, senón que os cauces e fontes da veiga do Xallas brindan a este
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numerosos servizos ecosistémicos ao igual que para os seus ecosistemas conexos como as numerosas e pequenas
brañas (humedais) da entorna.
O obxecto da Directiva Marco da Auga 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.
Observando que o cambio climático está a alterar o ciclo da auga, como o demostra o Grupo Intergobernamental
de Expertos sobre o Cambio Climático (IPCC) e conscientes de que as zonas de ribeira, chairas aluviais e outros
humedais absorben e filtran contaminantes, descargan lentamente a auga de choiva nos ríos e contribúen a
mitigar inundacións e secas.
Sabendo que os sistemas fluviais deben manter a súa conectividade cuatridimensional para soster especies de
auga doce, ecosistemas e moitos dos seus servizos e tendo en conta que a a Meta 11 de Aichi para a Diversidade
Biolóxica sobre a conservación de zonas terrestres, mariñas e de auga doce mediante “sistemas de áreas
protexidas…ben conectados” e a Estratexia 1.7 da Convención de Ramsar sobre os Humidais, a saber,
“garantir…as políticas e a aplicación do Manexo Integrado dos Recursos Hídricos (MIRH), particularmente no
tocante a o…manexo das concas de captación/hidrográficas”.
Sendo conscientes que o cambio climático afecta as poboacións humanas e de que os deltas e a pesca de captura
salvaxe, que se nutren de ríos de caudal libre, poden contribuír á resiliencia das comunidades costeiras e
interiores e tendo en conta a necesidade de protección dos ríos e a expansión do desenvolvemento, que
prexudican aos caudais fluviais e as especies de auga doce, urxe restaurar os ríos ou tramos de ríos e os seus
ecosistemas conexos e garantir a conectividade ecolóxica destes.
Membros do Grupo de Especialistas en Conservación da Conectividade da UICN publicaron unha nova guía para
incentivar un novo manexo das áreas naturais protexidas. O documento “Guidelines for conserving connectivity
through ecological networks and corridors” explica que a conservación da conectividade é esencial para xestionar
ecosistemas saudables, conservar a biodiversidade e adaptarse ao cambio climático en todos os biomas e escalas
espaciais.
Isto é importante porque os ecosistemas ben conectados sustentan unha diversidade de funcións ecolóxicas,
tales como migración, hidrología, ciclo de nutrientes, polinización, dispersión de sementes, seguridade
alimentaria, resiliencia climática e resistencia a enfermidades. O piar para executar esta visión son os corredores
ecolóxicos. Estes baséanse na mellor ciencia e práctica dispoñibles para manter, mellorar e restaurar a
conectividade ecolóxica entre áreas naturais protexidas e outros ecosistemas intactos.
 A NECESARIA CONECTIVIDADE ECOLÓXICA
A Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia establece no seu artigo 87
relativo á Coherencia e conectividade ecolóxica que:
1. Para mellorar a coherencia e a conectividade ecolóxica do territorio, a Administración autonómica fomentará na
súa planificación ambiental a conservación de corredores ecolóxicos e a xestión daqueles elementos da paisaxe e
áreas territoriais que resulten esenciais ou revistan primordial importancia para a migración, a distribución
xeográfica e o intercambio xenético entre poboacións de especies de fauna e flora silvestres, tendo en conta os
impactos futuros do cambio climático.
2. A Administración autonómica outorgará un papel prioritario aos cursos fluviais, vías pecuarias, áreas de montaña
e outros elementos do territorio, lineais e continuos ou que actúan como puntos de ligazón, con independencia de
que ostenten a condición de espazos naturais protexidos.
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Para garantir a conectividade e os intercambios ecolóxicos dos corredores fluviais hai que protexer os terreos
ribeiregos, aqueles que conectan o leito principal coa súa chaira de inundación (como os humedais: lagoas e
brañas no presente caso). Os humidais son áreas que permanecen en condicións de inundación ou con chan
saturado con auga durante períodos considerables de tempo. Aínda que este termo engloba unha ampla
variedade de ecosistemas, todos os humidais comparten unha propiedade primordial: a auga é o elemento crave
que define as súas características físicas, vexetais, animais e as súas relacións.
Por outra banda a Declaración ambiental estratéxica o Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de GaliciaCosta, revisión de terceiro ciclo (2021-2027) recoñece literalmente:
“… existen outras zonas húmidas con importancia no ciclo hidrolóxico que non figuran nos inventarios, polo que
propón realizar traballos para identificalas e delimitalas coa finalidade de poder establecer medidas para
protexelas”.
A conectividade lonxitudinal vén marcada pola dirección dá corrente do río desde ou seu nacemento ata a
desembocadura, sendo a principal responsable dás características dás comunidades biolóxicas acuáticas e de
ribeira.
A conectividade transversal pola súa banda, vén definida pola conexión existente entre ou leito e a súa chaira de
inundación, como é ou caso que nos ocupa.
A conectividade fluvial é un atributo que caracteriza aos ríos en bo estado e por tanto un dos principais obxectivos
a conseguir como parte das obrigacións que establece a Directiva Marco da auga (DMA). Doutra banda, o
incremento da continuidade fluvial é unha das estratexias craves na adaptación ao cambio climático dos
ecosistemas fluviais, de acordo con o establecido no Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático (PNACC).
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.
Para garantir a conectividade ecolóxica cómpre un aproveitamento racional dos recursos hídricos. No caso que
nos ocupa este aproveitamento dista moito de ser equitativo, en tanto en canto limita a aportación hídrica aos
cauces da veiga do río Xallas e as súas brañas, no canto de aproveitar e reciclar a auga das balsas mineiras
existentes á beira da parcela de destino da auga, isto é, a parcela con referencia catastral
15078A007013010000AH.
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Detalle do Río Xallas e a súa veiga (Brañas) e do Rego do Salgueiro, o Rego da Piolla

Detalle do Rego das Arcas e da Fonte Cova
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Detalle do Herbal da Braña
V.- AS RESTRICIÓNS DO CONSUMO DE AUGA EN SANTA COMBA POLA SECA
Véxase o bando da Alcadía de data de 15/07/2022.
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En virtude do anterior,
SOLICITA:
1.- O rexeitamento da solicitude de concesión de augas públicas presentada por Galicia Tin Tungsten, S.L. (Santa
Comba) polos motivos indicados na parte expositiva deste escrito e pola imposibilidade de acceso ao expediente
no portal de participación pública de Augas de Galicia. Para garantir a conectividade ecolóxica cómpre un
aproveitamento racional dos recursos hídricos. No caso que nos ocupa o aproveitamento solicitado dista moito
de ser racional e equitativo, en tanto en canto, limitaría a aportación hídrica aos cauces da veiga do río Xallas e as
súas brañas (humedais) no canto de aproveitar e reciclar a auga das balsas mineiras existentes á beira da parcela
de destino da auga, isto é, a parcela con referencia catastral 15078A007013010000AH.
2.- A restauración do Rego da Casa Vella e do Rego da Braña Ancha. A eliminación das balsas mineiras ubicadas
sobre do Rego da Casa Vella e a eliminación da balsa mineira existente na zona de policía do Rego da Braña
Ancha.
3.- A resturación da conectividade ecolóxica lonxitudinal e transversal dos cauces coa recuperación integral do
humedal da Braña Ancha.
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4.- Teña a esta parte como interesada no expediente DH.A15.79934 notificándolle todos os actos e trámites que se
realicen no mesmo.
5.- Acceso ao expediente DH.A15.79934 xa que non publicaron a documentación da solicitude no portal de
transparencia
de
Augas
de
Galicia
(https://augasdegalicia.xunta.gal/secciontema/c/Participacion_cidadana_procesos_info_publica?content=/PortalWeb/Contidos_Augas_Galicia/Seccions/documentos-en-informacion-publica/seccion.html&std=contenido1.html ). Non se entende como restrinxen a participación pública neste expediente e non permiten o acceso nese
enlace, facilintando a participación da cidadanía. Anulen o actuado e sometan de novo a exposición pública o
expediente DH.A15.79934.
6.- Non se entende como no século XXI Augas de Galicia permite que existan balsas mineiras enriba dun cauce
(Rego da Casa Vella) e outra balsa mineira na zona de policía do Rego da Braña Ancha. Procedan sen demora á
drenaxe destas balsas e á eliminación das mesmas porque prexudican claramente non só a calidade das augas
senón tamen a necesaria conectividade ecolóxica lonxitudinal e transversal dos ecosistemas.
7.- Esta parte resérvase o dereito de realizar novas alegacións ou alegacións complementarias unha vez se lle
conceda o acceso ao expediente DH.A15.79934, que solicita ao abeiro da Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se
regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio
ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE) e do Convenio de Aarhus.
Vilartide, 30 de agosto de 2022

Asdo.- ___________________
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