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Á atención dos Concellos de Taboada e á Confederación Hidrográfica Miño-Sil

Alegacións de Por Chantada – CUP e Asociación de Viciños

Torre de Arcos ao Expediente de verquido de augas residuais e

obras en dominio público hidráulico no río Enviande

Duma parte o grupo municipal Por Chantada-CUP, con representación no concello de Chantada,

limítrofe con Taboada e atinxido directamente polo Expediente como recoñece a corrección de erros

publicada no BOP nº 272 de 26 de novembro, a través do seu portavoz Antom Fente Parada con DI

33546652W e enderezo a efectos de notificación en Outeito, 4, Santa Cruz de Viana, CP 27519,

Chantada; e doutra parte a Asociación de Viciños Torre de Arcos con CIF G-27374974 e através

da  súa  presidenta  María  José  Carballo  Cadahía  con  DI  34266834P  e  enderezo  a  efectos  de

notificación  en  Souto,  nº2,  Arcos,  CP 27518,  Chantada  apresentan  este  escrito  para  formalizar

ALEGACIÓNS aos expedientes V/27/00754-1 e A/27/26442 ou Expediente de verquido de augas

residuais e obras en dominio público hidráulico publicado inicialmente no BOP nº 247 da provincia

de Lugo na quinta-feira 27 de outubro de 2016 co prazo dun mes de exposición pública e que

contiña o seguinte erro subsanado no BOP nº272:

Las obras cuya autorización se solicita consistirán en la ejecución de la conducción del efluente de
la EDAR de la Quesería "Casa Macán, S.L." al punto de vertido definitivo en el arroyo Ponte de
Enviande,  en  el  lugar  de  Vilanova,  parroquia  de  Esperante  (Santiago),  término  municipal  de
Taboada (Lugo). 

E para pór en contexto as alegacións previamente EXPOMOS os seguintes feitos:

1.- É un deber das institucións expor ao público e contribuír polos medios ao seu alcance ao
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coñecemento e difusión da información pública de interese comunitario como é o presente caso.

No entanto, e non é un caso illado, son máis as pexas que as facilidades. Nin na web nin chamando

ao concello de Taboada obtivemos acceso ao expediente mesmo negando, ao comezo, que estivera o

expediente a exposición en Taboada a pesar  do disposto no BOP citado  ut supra.  A día  25 de

novembro, rematando o prazo de exposición ordinario o 28 de novembro e antes de sabermos da

súa ampliación, non tiveramos acceso ao expediente conculcándosenos aos viciños de Taboada e

Chantada un direito elementar sobre o que hai asentado numerosa xurisprudencia. A documentación

non foi remitida, supostamente na súa totalidade, até ese día ás 13:30 horas.

2.- Ao sermos Grupo Municipal, alertados por viciñanza e entidades cívicas que sofrían idénticos

atrancos ou que non sabía como proceder para poder formalizar unha alegación pola opacidade

crónica  nos  concellos  do  interior,  dirixímonos  ao  concello  Chantada  que  após  varios  días

remitiunos,  en 25 de  novembro,  un único  documento  de catro  páxinas  con data  de entrada  no

rexistro municipal  22 de novembro e enviado o 16 de novembro pola Confederación no que se

avisaba dun erro no BOP nº 247. Dito documento é o único que figuraba no concello de Chantada,

non tendo este calquera outra información relacionada co expediente que nos ocupa, segundo se nos

informou desde a secretaría municipal por correo electrónico. 

De paso, cómpre lembrar que non todo o mundo pode ir en horario laboral ao concello e moito

menos a Lugo e que  tecnicamente subir o expediente á web é hoxe do máis doado existindo

vontade. De feito, o grupo subscribinte tivo que abusar das vacacións dun dos nosos membros para

poder  facer  xestións,  chamadas  e  viaxes  sufrindo  un  auténtico  via  crucis  para  finalmente  non

podermos ter acceso en tempo e forma ao expediente. Coa apertura do novo prazo (BOP nº 272) o

expediente seguiu sem subirse á Rede e sem estar exposto no concello de Chantada, polo que non

mudou substancialmente a situación.

4.-  A Asociación  Torre  de  Arcos,  así  como  viciños  e  persoas  a  título  individual  mostraron

descoñecemento e impotencia dirixíndose a sindicatos agrarios como o SLG ou á nosa organización

para  poderen  ser  informados  dalgo  que  lles  atinxe  directamente  sendo  inconcevíbel  que  os

organismos públicos, sustentados cos impostos de toda a cidadanía, non só non dean información

clara senón que aínda poñen trabas.

4.-  O  río  Enviande  é  limítrofe  entre  Chantada  e  Taboada,  nacendo  na  Serra  do  Faro  e

desembocando no conxunto histórico de Castro Candaz anegado polo encoro de Belesar, xa que
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logo atinxe o expediente directamente ao concello de Chantada e aos intereses dos seus viciños en

virtude da degradación que poden sofrer as augas do Enviande e do Miño en tanto o primeiro é

afluente do segundo e,  nese sentido,  personámonos en tanto en canto representantes electos da

cidadanía e como asociación da viciñanza da parroquia de Arcos, directamente afectada, e tentando

así cumprir a nosa obriga de velar polos intereses e o ben común1.  O feito de poder apresentar

alegacións,  mais  non  conterse  aquí  o  expediente  segundo  o  BOP nº  272  é  un  paradoxo

dificilmente explicábel, mais recoñece en todo caso algo que non se facía orixinalmente: que o

vertido e, xa que logo, o expediente afectan directamente a Chantada.

1 Segundo o  Real Decreto 1/2016, de 8 de xaneiro,  polo que se aproba a revisión dos Plans Hidrolóxicos das
demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Xúcar, e da parte
española das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Oriental, Miño Sil, Douro, Texo, Guadiana e Ebro  o río
Enviande ten 12.21 quilómetros e o seguinte código: ES406MAR000420.

 



4           Alegacións de Por Chantada – CUP ao Expediente de verquido de augas residuais e obras en dominio público hidráulico no río Enviande 13

5.- Que en declaracións ao medio local Televinte (11/11/2016) o rexedor de Taboada aclara que no

BOP  hai  un  erro  e  que  o  verquido  non  se  producirá  no  río  Moreda  senón  no  Enviande,

"tranquilizando" así á súa viciñanza, ao ser o Moreda o fornecedor de auga da capital do concello. A

contrapartida é que levantou serias dúbidas e suspicacias en asociacións ecoloxistas, pescadores,

asociacións de viciños como a que subscribe o presente documento, etc. ao recoñecer até que se

podería producir  un verquido a pesar da EDAR2.  É notoria,  especialmente,  a  preocupación na

viciñanza das parroquias limítrofes polas que transcorre o río da Elfe, denominación outorgada

nesa altura ao Enviande, por exemplo entre a Comunidade de regantes de Casteda que tamén estuda

apresentar alegacións partillando o sentimento de indefensión, desinformación e perplexidade polo

feito de que o concello de Chantada non tomou ningunha medida para estudar o expediente

nin  se  este  lle  atinxía  directamente,  como  así  é,  a  pesar  das  demandas  do  noso  grupo

exprimidas publicamente3.

6.- Consideramos que neste caso de máxima relevancia para a saúde pública e medioambiental

e para ser plenamente garantistas o expediente debera  mesmamente exporse tamén no noso

concello ao pertencer tamén o Enviande ao noso termo municipal e producirse o vertido xa en

Chantada,  como logo se verá,  aínda estando as instalacións en Taboada.  Se non hai nada que

ocultar e está todo correcto,  porque se oculta o expediente e hai tanta opacidade? E porque se

conduce un vertido dunha EDAR a tanta distancia cando existirían outras alternativas?

7.- Que  o río Enviande é coñecido pola súa calidade piscícola,  con oucas e flora tamén moi

importante. Vertidos sen un estrito control, como os que xa se teñen producido e documentado,

poden danar irreversibelmente o seu ecosistema e aínda supor unha importante perda non só

ambiental senón tamén económica polo seu potencial para a pesca deportiva e sen morte que está

xerando importantes beneficios na Europa desenvolvida. 

8.-  Que a empresa Lácteos Casa Macán, segundo informou en 26 de abril  de 2014  La Voz de

Galicia, foi condenada por setenza firme polo Xulgado do penal nº 1 de Lugo por verquidos  ao río

Enviande que mataron dúas vacas e secaron trinta árbores entre outros danos4. Segundo o

fiscal, desde o comezo da súa actividade en 2004 verteu as augas residuais sen depurar ao río

2 Na seguinte ligazón poden verse as devanditas declaracións: https://www.youtube.com/watch?v=U_cZW1IOrsM 
 
3 Así informaba a canle local Televinte da nosa nota de imprensa: https://www.youtube.com/watch?v=6tqaY7BIRbk 
4 Entre outros medios de difusión xeralistas véxase a nova que recolleu La Voz de Galicia:
 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2014/04/26/condenado-empresario-contamino-rio-
taboada/0003_201404M26C6991.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=U_cZW1IOrsM
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2014/04/26/condenado-empresario-contamino-rio-taboada/0003_201404M26C6991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2014/04/26/condenado-empresario-contamino-rio-taboada/0003_201404M26C6991.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6tqaY7BIRbk
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de Piñeiras que verte as augas no río Vilela.  En 2008 axentes do Seprona certificaron que os

vertidos eran incompatíbeis coa vida e que discorrían visibelmente por  un tramo de catro

quilómetros antes de diluírse. 

Estes episodios cauraron profundo malestar entre a viciñanza e tiveron eco nas redes sociais

e nas entidades da sociedade civil. Por exemplo, hai cinco anos creouse na rede social Facebook un

grupo  denominado "Mercadona e a fábrica de queixos Macán contaminan a nosa aldea" con 381

membros  a  día  22  de  novembro  de  20165 e  unha  páxina  intitulada  "Paremos  a  queixería

contaminante"6.

Non admira,  pois,  que o historial  aumente a preocupación non contemplándose ao noso

xuízo suficientes garantías e mecanismos de control; por exemplo, como se vai controlar que o

volume de verquido non exceda o máximo previsto? E como se vai proceder a garantir que os

parámetros están dentro das marxes legais? A propia empresa pondo o raposo a coidar das pitas? Ou

farano os que permiten continuados vertidos ao río Asma sen arbitrar ningunha solición para pórlles

fin?  Cómpre lembrar que pouco importa sancionar economicamente se un ecosistema é degradado

irreversibelmente,  pois  os  cartos  non poden arranxar  a  natureza  e  de  feito  o  río  aínda  non se

recuperou totalmente daquel episodio.

Exposto o anterior, como presidenta da  Asociación Torre  de Arcos e como voceiro do  Grupo

Municipal de Por Chantada-CUP no concello de Chantada e partindo da nosa consideración de

interesados na totalidade do expediente apresentamos as seguintes 

ALEGACIÓNS

PRIMEIRA.- solicitamos un novo período de exposición pública que atinxa ao concello de 

Chantada

O artigo 228.3 da Lei 2/2000, pola que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das 

administracións públicas, modificada pola Lei 13/2003, reguladora do contrato para a concesión de 

obras públicas, modificada pola Lei 13/2003, reguladora do contrato de concesións de obras 

públicas, estabelece que 

o anteproxecto será sometido a información pública polo prazo dun mes (...).  Este trámite de

5 O grupo de Facebook pode consultarse aquí: https://www.facebook.com/groups/381710448518082/?ref=ts&fref=ts 
6 Á páxina á que facemos referencia é esta: https://www.facebook.com/contaminacionquesomercadona/?fref=ts 

https://www.facebook.com/contaminacionquesomercadona/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/381710448518082/?ref=ts&fref=ts
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información  pública  serirá  tamén  para  cumprimentar  o  que  concerne  ao  estudo  de  impacto
ambiental,  nos  casos en que a Declaración de Impacto Ambiental  resulte  preceptiva e non se
efectuara dito trámite con anterioridade (...)

 Solicitamos un novo período de exposición pública que atinxa tamén ao concello de

Chantada  por onde  transcorre  a  maior  parte  do  percurso  fluvial  do  Enviande  xa  que  o

primeiro anuncio levaba a confusión e o segundo recoñece que afecta ao noso concello, mais

non se expón nel o expediente.

Aínda que é incomprensíbel que o concello de Chantada non adoptase ningunha medida

nin estudase o expediente e formulase alegacións ou como mínimo un informe do técnico

municipal  competente  dando,  se  procede,  conformidade.  Limitouse  unicamente  a  expor  no

taboleiro de anuncios un documento de catro páxinas da Confederación que é unha "Fe de erros"

que se rexistrou aínda o día 22 de novembro rematando o prazo de alegacións orixinal o 28 e non

aclarando se esta fe de erros abre ou non un novo prazo e desde que día, aspecto que só se nos

soubo aclarar desde o concello de Taboada, onde lles chegou notificación de nova publicación no

BOP.

SEGUNDA.-  que o presente proxecto sexa disponibilizado na web do concello para a súa

consulta dixitalizada 

De acordo co disposto no artigo 1, epígrafe 2, do Real Decreto 1302/1986, de avaliación de

impacto ambiental, modificado pola Lei 6/2001: 

Os  proxectos  públicos  ou  privados,  consistentes  na  realización  de  obras,  instalacións  ou  de
calquera  outra  actividade  comprendida  no  anexo II  deste  Real  Decreto  lexislativo  só deberán
someterse a  avaliación de impacto ambiental  na forma prevista  nesta disposición,  cando así  o
decida o órgano ambiental en cada caso. A decisión, que debe ser motivada e pública axustarase
aos criterios estabelecidos no anexo III.

Esta mesma obriga aparece estabelecida de forma igualmente clara no artigo 4 da Directiva

85/337/CEE, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados

sobre o meio ambiente, á que se ten que adaptar a lexislación de impacto ambiental dos estados

membros: 

2.- Sen prexuízo do disposto na epígrafe 3 do artigo 2, no tocante aos proxectos enumerados no 
anexo II, os estados membros determinarán:
a) mediante un estudo caso por caso, ou
b) mediante umbrais ou criterios estabelecidos polo estado membro, se o proxecto será obxecto 
dunha avaliación de conformidade co estabelecido nos artigos 5 a 10.
(...)
4.- Os estados membros velarán por que o público poda ter acceso ás resolucións das autoridades 
competentes en virtude da epígrafe 2.

No entanto, a viciñanza de Chantada non só descoñece a tramitación do expediente, senón
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que o expediente non pode consultarse no site do Concello de Taboada nin se encontra dixitalizado

para a súa consulta, nin moito menos no do propio concello. Tampouco hai modelos ou follas de

alegacións. Por se fora pouco, é complexo de consultar personándose nas dependencias do concello,

en horario laboral,  ao non estar o expediente disponíbel  para a súa consulta contravindo así o

anunciado no BOP. 

Tanto o expediente íntegro, canto os informes sectoriais e técnicos, tamén os municipais

que deberían facerse, como todos os antecedentes necesarios deberían estar a disposición de

toda a cidadanía e entidades cívicas na web do concello para poderen facer as consultas e

informarse realmente sobre a cuestión.

TERCEIRA.- que sexa sometido ao trámite de avaliación de impacto ambiental

O desenvolvemento no rural é vital para fixarmos poboación e tamén a transformación e

xerar  valor  engadido  dos  nosos  produtos.  Ora,  estas  grandes  liñas  que  as  institucións  deben

fomentar non poden facerse fechando os ollos ao medio e, xa que logo, ao futuro e a calidade

ambiental o maior patrimonio e valor que temos.

Entre os proxectos contemplados aliña 2 do artigo 4 da Directiva 85/337/CEE ou na epígrafe

2 do artigo 1 do Real Decreto Lexislativo 1302/1986, o anexo II da Directiva, no seu grupo 11,

inclúe  as  plantas  de  tratamento  de  augas  residuais  o  mesmo que o  anexo  II  do  Real  Decreto

Lexislativo  1302/1986,  no  seu  grupo  8,  epígrafe  d),  inclúe  as  plantas  de  tratamento  de  augas

residuais superiores a 10.000 habitantes-equivalentes.

Dado que a EDAR que se pretende construír no lugar do Vilanova da parroquia de Esperante

atinxe ao tratamento de augas residuais e o Enviande e o río Miño atinxen a vida de toda a comarca

debería  existir  resolución  pública  previa  da  Consellaría  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do

Territorio sobre se este proxecto ten que ser sometido ou non ao trámite de avaliación ambiental

incluindo na mesma as alternativas contempladas e posíbeis.

No  propio  site  da  Consellaría  recóllense  os  casos  en  que  debe  facerse  a  devandita

avaliación7. Entre outros, constan aqueles proxectos que  afecten dunha forma apreciábel, directa ou

indirectamente, a espazos protexidos como achamos que é o caso da Ribeira Sacra e da Rede Natura

(LIC Monte Faro). Dado que, segundo a Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e

da Biodiversidade é unha planta de tratamento de augas residuais que pode supor transformacións

ecolóxicas negativas para o espazo, como xa pasou e como recoñece o propio concello de Taboada

en declaracións do seu alcalde que pode volver pasar, convén extremar o celo no procedemento é

7 Poden consultarse na seguinte ligazón: 
http://cmaot.xunta.gal/seccion-tema/c/CMAOT_Avaliacion_ambiental?
content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_impacto_ambiental_proxectos/Seccion_AIA.html 

http://cmaot.xunta.gal/seccion-tema/c/CMAOT_Avaliacion_ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_impacto_ambiental_proxectos/Seccion_AIA.html
http://cmaot.xunta.gal/seccion-tema/c/CMAOT_Avaliacion_ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_impacto_ambiental_proxectos/Seccion_AIA.html
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someter a avaliación de impacto ambiental, máxime cando todas a plantas de tratamento de augas

deitan residuos indepurábeis en maior ou menor volume.

Para  a  determinación  dos  espazos  naturais  existentes  en  Chantada  seguimos  o  Decreto

72/2004,  de  2  de  abril,  polo  que  se  declaran  determinados  espazos  como  zona  de  especial

protección dos valores naturais. Pola que se declara zona de especial protección o espazo natural de

"Monte Faro" (código ES-1120008), onde nace o río Enviande, lugar de importancia comunitaria

para formar parte da Rede Natura 2000. Este espazo regúlase polas disposicións contidas na Lei

471989, do 27 de marzo, de conservación de espazos naturais e da flora e fauna silvestres.

O inventario de humidais da Galiza identifica 5 humidais de interese só no concello de

Chantada  figurando  no  mapa  dos  humidais  da  Galiza  o  alto  de  San Roque  que  atinxe  ao  río

Enviande  co  código  11201358.  Estamos  falando,  pois,  dunha área  de  altísimo  valor  ambiental,

paisaxístico e ecolóxico que merece todo o rigor atención, tamén porque é unha área prioritaria de

reprodución, alimentación, dispersión e concentración local de especies de aves e como área de

distribución potencial do sapoconcho común (Emys orbicularis L.). En consecuencia, terase que

integrar no planeamento urbanístico dos concellos, encontrándose os PXOM de Taboada e Chantada

en fase de tramitación, e considerarase tamén en casos como o que nos ocupa segundo o disposto no

artigo 6.2 do Decreto 70/2013, do 25 de abril,  polo que se aproba o Plano de recuperación do

sapoconcho común na Galiza, as masas de auga lénticas e zonas húmidas do concellos, así como as

súas  correspondentes  zonas  de  policía,  fican  dentro  das  áreas  de  distribución  potencial  desta

especie. 

Ao  anterior  cómpre  engadir  a  captación  e  augas  que  poderían  verse  afectadas  doutras

captacións para granxas, exploracións gandeiras e mesmo traídas viciñais. Un claro exemplo disto é

o caso da comunidade de regantes de Casteda, na parroquia de Arcos, que empregan para regar as

augas do Enviande encontrándose esta actividade perfectamente legalizada.

Tamén hai que ter en conta o disposto no artigo 98 da Lei de Augas (texto aprobado polo

Real Decreto Lexislativo 1/2001 polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas:

Artigo 98. Limitacións ambientais ás autorizacións e concesións.
Os Organismos de conca, nas concesións e autorizacións que outorguen, adoptarán as medidas
necesarias para facer compatible o aproveitamento co respecto do medio ambiente e garantir os
caudais ecolóxicos ou demandas ambientais previstas na planificación hidrológica.
Na  tramitación  de  concesións  e  autorizacións  que  afecten  o  dominio  público  hidráulico  que
puidesen implicar riscos para o medio ambiente, será preceptiva a presentación dun informe sobre
os posibles efectos nocivos para o medio, do que se dará traslado ao órgano ambiental competente
para que se pronuncie sobre as medidas correctoras que, ao seu xuízo, deban introducirse como
consecuencia do informe presentado.  Sen prexuízo dos supostos en que resulte obrigatorio,
conforme ao previsto na normativa vixente, nos casos en que o Organismo de conca presuma

8 http://siam.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=66091&name=DLFE-3607.pdf 

http://siam.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=66091&name=DLFE-3607.pdf
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a existencia dun risco grave para o medio ambiente, someterá igualmente á consideración do
órgano ambiental  competente a conveniencia de iniciar o procedemento de avaliación de
impacto ambiental.

Por  outra  banda,  o  artigo  68  do  Plan  Hidrolóxico  da  parte  española  da  Demarcación

Hidrográfica do Miño-Sil aprobado polo Real Decreto 285/2013 dispón: 

Artigo 68. Autorizacións de vertedura.
1. Polo que se refire á vertedura directa ou indirecta de augas e de produtos residuais susceptibles
de contaminar as augas continentais ou calquera outro elemento do dominio público hidráulico,
atenderase ao disposto no artigo 100.1 do texto refundido da Lei de Augas.
2. As autorizacións de verteduras establecerán as condicións en que deben realizarse, co obxecto
de conseguir os obxectivos ambientais establecidos.
3. Toda vertedura deberá cumprir as características de emisión estabelecidas na normativa
vixente que lle sexa de aplicación, así como aquelas tales que garantan o cumprimento das
normas de calidade e obxectivos ambientais fixados para a masa de auga en que se realiza a
vertedura, tanto considerando este individualmente como en conxunto cos restantes vertidos.
4. En canto á revisión das autorizacións de vertedura, estarase ao disposto nos artigos 104.1 do
texto refundido da Lei de Augas e 261 do Regulamento do Dominio Público Hidráulico.
Así  mesmo,  naquelas  masas  de  auga  en  que  a  consecución  do  bo  estado  ecolóxico  se  vexa
comprometida polas verteduras,  a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil poderá requirir aos
titulares das autorizacións de vertedura nesa masa, medidas adicionais de redución e, no seu caso,
denegar novas  autorizacións de verteduras  na masa  afectada  e nas  masas  augas  arriba que  se
determinen. Tamén se poderá requirir a constitución de comunidades de verteduras de acordo co
artigo  90  do  texto  refundido  da  Lei  de  Augas  e  253.3  do  Regulamento  do  Dominio  Público
Hidráulico.
de regular o seu caudal e mesmo, que esta regulación se faga antes do proceso de depuración.
6. Os actos ou plans das comunidades autónomas ou entidades locais que comporten a xeración de
augas residuais contemplarán e xustificarán solucións adecuadas para a xestión das mesmas, ben a
través de sistemas de saneamento existentes con capacidade suficiente ou ben a través de novas
instalacións, que garantan, en todo momento, o cumprimento das normas de calidade establecidas
para o medio receptor. Devanditos plans ou instrumentos de plan someteranse ao informe previo
da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil de conformidade co artigo 25 texto refundido da Lei
de Augas.

Noutra orde de cousas, a resolución da Consellaría á que fixemos referencia terá que ter en

conta  os  criterios  estabelecidos  no  anexo  III  da  Directiva  85/337  do Real  Decreto  Lexislativo

1302/1986. En función  deses criterios a resolución terá que ser a de que o proxecto ten que ser

sometido ao trámite de avaliación de impacto ambietnal ao atinxir espazos naturais protexidos ou de

especial  interese intalándose a  Depuradora nun espazo que podería  potencialmente ser incluído

gradualmente na Rede Natura.

En todo caso, dado tamén o historial da empresa e atentendo aos principios e finalidade

da lexislación de impacto ambiental de «prever e evitar os impactos antes de que se produzan»

e de que é fundamental favorecer a participación do público non parece procedente que un

proxecto coma este poda ser desenvolvido sen antes dar a oportunidade á opinión pública de

contar con todos os elementos de xuízo posíbeis e logo alegar informadamente sobre aspectos

tan relevantes como: 

- trazados e ubicacións potenciais da planta de depuración de augas residuais que sexan ambiental e
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socialmente máis viábeis;

- porque existindo un ponto de vertido na actualidade se traslada até o río Enviande, moito máis

afastado da EDAR o novo vertido;

- o volume e impacto no leito, na flora e na fauna dos residuos que, aínda en condicións óptimas de

depuración, se verterá ao río;

- a trazabilidade e posibilidade de afectación a outros subministros de auga río abaixo e o feito de

desembocar nun encoro onde se acumulan os sedimentos;

-  como se vai controlar que o volume de verquido non exceda o máximo previsto (20.183 m3) e

que medidas adicionais se adoptan para evitar verquidos que por un valor infeior ou superior ao

máximo recollido no BOP teñen demostrado, segundo os técnicos do SEPRONA, ser incompatíbeis

coa vida;

- que controis (periocidade, mecanismo, metodoloxía...) vai seguir a Confederación Hidrográfica e

papeis dos concellos no control, ou sexa, como se vai controlar que os parámetros están dentro das

marxes legais: periocidade, axentes, etc.;

- como se vai revisar, avaliar e informar sobre a calidade das augas no río Enviande, así como o

impacto das augas residuais depuradas no mesmo.

CUARTA.- que se amplie o prazo de exposición pública

Embora xa se forneceron  ut supra razóns suficientes non só para unha ampliación senón

para abrir un prazo tamén no concello de Chantada consideramos que  dada a importancia e as

dúbidas suscitadas na viciñanza e nos subscribintes debería ampliarse o prazo de exposición

pública, trámite perfectamente viábel e ao tempo correxir os erros do BOP orixinal, subir o

expediente ao site dos concellos de Taboada e Chantada, etc..

Desta arte, o artigo 228.3 da Lei 2/2000, xa citada con anterioridade, estabelece que 
o anteproxecto será sometido a información pública polo prazo dun mes, prorrogábel por idéntico
prazo en razón da súa complexidade, para que podan formularse cantas observacións se consideren
oportunas  sobre  a  ubicación  e  características  da  obra,  así  como  calquera  outra  circunstancia
referente á súa declaración de utilidade pública, e dará traslado deste para informe aos órganos da
Administración Xeral do Estado, as comunidades autónomas e corporacións locais afectadas.

Daquela,  independentemente  da  obrigatoriedade  da  avaliación  de  impacto  ambiental,  é

evidente que a  delimitación e  cálculo dos caudais  de depuración,  a  ubicación das  estacións de

bombeo e outras consideracións máis técnicas xunto ao evidente impacto ambiental que pode ter

nunha zona especialmente sensíbel ou os precedentes xa sinalados constitúen separadamente e en

conxunto argumentos contundentes como para xustificar a ampliación do prazo permitida no artigo

anteriormente citado da Lei 2/2000.
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QUINTA.- que se fornezan garantías cara  o futuro.

Nas últimas décadas, con notábel atraso a respeito de Europa e no caso da nosa comarca a

anos luz da media continental,  teñen proliferado sistemas de depuración de augas residuais que

consisten en fosas sépticas e responden até moitas veces ás indicacións do organismo responsábel

da conca. A maior parte destas inversións realizáronse, mais co paso do tempo ficaron obsoletas e a

súa capaciade viuse seriamente afectada. Dado que a queixaría contempla aumentar o seu volume

de vendas e produción ao fornecer a unha grande cadea de hipermercados como Mercadona debe

garantirse que a capacidade máxima nunca podería ser ultrapasada en función da produción máxima

que permiten as instalacións realmente existentes. Só así se evitará repetir erros xa cometidos e que

son comúns tamén por parte de organismos públicos, por exemplo no concello de Chantada sen

separación de pluviais e fecais aínda en varias rúas e unha depuración insuficiente en época de

choivas coa conseguinte contaminación do río Asma.

SEXTA.- Abastecemento de auga e regadío

Tamén habería que determinar que usos poderá ter  a auga depurada e dada a dispersión

poboacional e a histórica ordenación do territorio das parroquias da comarca contemplar que podan

existir aprobeitamentos hídricos e de regadío que non están inventariados no Rexistro e no Catálogo

de  augas  da  Confederación  atinxindo  estas  deficiencias  no  coñecemento  e  rexistro  dos

aprobeitamentos aos concellos da comarca de Chantada. Algo factíbel e mesmo para o consumo

animal  ou  das  persoas,  dado  que  episodios  de  contaminación  anteriores  de  Lácteos  Macán

produciron a morte de animais e fedores na auga da traída no lugar d'O Seixo.

O  Libro  Branco da Auga do  ano  2000 ditaminaba  para  o  Reino que  «as  mudanzas  de

interese colectivo, as tendencias socioeconómicas e as irrenunciábeis esixencias medioambientais

requiren unha reorientación das tradicións políticas hidráulicas para otras formulacións de maior

utilidade social e sustentabilidade futura», algo fundamental tamén para a biosfera e para fixarmos

poboación no medio rural.

De todos os xeitos, como xa foi exposto anteriormente, existe cando menos unha entidade

que emprega para a rega a auga do río Enviande e que podería verse damnificada directamente

como é a Comunidade de Regantes de Casteda.

SÉPTIMO.- Exposición do proxecto en Chantada e informes municipais

O  presente  expediente  interpretamos  que  sería  viábel  e  responsábel  expolo  en

Chantada e que sexa informado tamén polos técnicos municipais correspondentes en Taboada
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e  Chantada  sobre  a  súa  viabilidade  técnica,  suficiencia,  distancia  vivendas,  garantías

medioambientais, etc.  

É unha irresponsabilidade de grande calado que os organismos locais non fagan todo o que

estea na súa man para supervisar e estudar aqueles proxectos que poden ter un impacto negativo na

calidade de vida e na saúde da viciñanza. O feito de que nen sequera coñezan o contido do proxecto

revela un preocupante desleixo que cuestiona até a operatividade destes entes. 

O verquido prodúcese en límita de finca do concello de Taboada (polígono 109, parcela 88)

lindando cunha parcela do concello de Chantada (polígono 11, parcela 12) ao outro lado dorío.

Onde se produce o verquido pertence tamén ao conello de Chantada (polígono 10, parcela 92) sendo

apenas o percorrido de canalización o que transcorre polo concello de Taboada.

Por todo o anterior, atendendo aos argumentos aquí expostos SOLICITAMOS:

1.- Que se esixa o sometemento ao correspondente Estudo de impacto ambiental e que xunto

ao proxecto se someta a trámite de avaliación de impacto ambiental.

2.-  Que,  en dito estudo, se contemplen, tal  como esixe a lexislación de impacto ambiental

vixente,  as  distintas  alternativas  posíbeis  e  que se  informe cumpridamente  por parte  dos

organismos públicos á cidadanía alentando o coñecemento e, en consecuencia, a capacidade de

alegar  o  que  estimen  conveniente,  tamén  por  parte  dos  entes  locais  envolvidos  neste

expediente.  Neste  sentido  é  imprescindíbel  pór  o  proxecto  e  os  informes  na  páxina  web

dixatilizado para o seu estudo e coñecemento por parte de entidades cívicas, viciñais, etc.

3.- Que se extremen as garantías, dados os precedentes, para evitar calquera tipo de verquidos

a unha zona de especial importancia paisaxística e ambiental e con desenvolvemento potencial

para a  pesca  deportiva,  así  como verificar o  impacto  que podería  ter sobre  captacións  e

recursos acuíferos río abaixo.

4.-  Que  se  abra  un  novo  prazo  de  alegacións  co  proxecto  e  a  documentación  subidos  ás

páxinas dos concellos de Chantada e Taboada.

5.-  Que se estuden e  propoñan alternativas  ao actual  trazado e proposta para estudar se

minimizan o impacto ambiental e que se explique porque se leva o vertido a tanta distancia da
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EDAR, así como o volume de residuos que se calcula expulsará cada ano a auga tratada pola

mesma ao leito do río se emite o máximo autorizado.

Chantada, 14 de dezembro de 2016.

Asdo. Antom Fente Parada

Voceiro do Grupo Municipal Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular


