
                                        

                                            RIBEIRA
 

       AO ORGANISMO AUTÓNOMO AUGAS DE GALICIA

         XOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ COBAS, Portavoz do 
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG) no Concello de 
Ribeira con DNI nº 34.920.803 H, e con domicilio, a efectos 
de notificación en Ribeira,  Rúa da Amarella,  2 Entrechán, 
teléfono 638.070.867 ante a, Dirección de Augas de Galicia.

                                              EXPÓN

        
          Que, a través de Resolución da Dirección de Augas de 
Galicia publicada no Diario Oficial de Galicia, nº 59, de 26 
de Marzo do 2012, foi sometida a información pública, por 
prazo  dun  mes,  o  estudo  de  impacto  ambiental  do 
anteproxecto  de  construción  e  explotación  da  estación 
depuradora das augas residuais de Ribeira (OH.315.933).

          Que o saneamento integral de todo o Concello é unha 
vella reivindicación do BNG, conscientes da necesidade de 
dotarnos  do  mellor  sistema  de  tratamento  das  augas 
residuais para o desenvolvemento sustentábel de Ribeira, 
preservando a  riqueza  da Ría  da Arousa e  o privilexiado 
entorno natural co que contamos: Parque Nacional das Illas 
Atlánticas,  Parque  Natural  de  Corrubedo  e  Lagoas  de 



Carregal e Vixán, Rede Natura e outros espazos de especial 
protección.

          Que, como Portavoz do BNG no concello de Ribeira e 
partindo da miña consideración de interesado na totalidade 
do  expediente  relativo  á  depuración  das  augas  residuais 
deste  concello,  a  través  do  presente  escrito  VEÑO  A 
PERSONARME no  referido  expediente,  ao  tempo  que 
presento as seguintes
                                             

                                     
                                       ALEGACIÓNS

PRIMEIRA: solicitando  unha  depuradora  específica 
para o Polígono Industrial do Xarás.

         No punto  1.  ANTECEDENTES E  XUSTIFICACIÓNS  DAS 

ACTUACIÓNS “ se estima que la propia Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras, dispone de un grado 
de conocimiento e información de la situación actual 
sin precedentes  en el ámbito del Concello de Ribeira” .  
Non pode ignorar;  polo  tanto,  que as  augas do  polígono 
industrial do Xarás son, polo menos, a metade  das augas 
residuais de Ribeira, as máis contaminantes e molestas 
tal  e  como se desprende dos datos  que obran en poder 
desa  Consellería  e  que  fixo  públicos  no  anterior 
anteproxecto da estación depuradora de augas residuais de 
Ribeira  (Clave  OH.  315.679)  no  anexo  5.  Resolución 
publicada DOGA. Nº  99, de 24 de maio do 2007.



          A pesares de recoñecer o problema, no punto 1.5.3 
Estación de Bombeo do Sector Industrial  do Xarás, 
onde  textualmente  dí:  “hasta  la  construcción  de  estas 
infraestructuras, el agua residual procedente del polígono 
industrial,  con  una  importante  carga  contaminante,  se 
mezclaba  con  las  aguas  residuales  del  tipo  urbano”. 
Reiterandoo de novo no 1.7.2 Contestación ás Consultas 
Realizadas.  Non  se  ofrece  solución   racional  para  esta 
importante carga contaminante. 
         

          En modo algún pode considerarse que a separación 
das augas do polígono industrial e as urbanas,  deixando 
as  industriais  sen  depurar,  sexa  unha  solución.  A 
vertedura das augas industriais sen depurar a través dun 
emisario  non é  unha  infraestructura  de  depuración 
adecuada  ás  necesidades  de  protección  do  medio 
receptor de aplicación no ámbito da Ria da Arousa. 
Lembremos que  o emisario está roto e contamina zonas de 
mariqueo e baño. Sendo así que esta medio solución, dista 
moito de ser racional e tamén  unha depuración integral.

          Sorprende que despois de teren  en consideración, en 
menor ou maior grao, o acordo  acadado por unanimidade 
do Pleno do 30 de Xullo do 2007, sexa o punto que  solicita 
unha  depuración  específica  para  o  polígono  do  Xarás  o 
único  dos  catro  para  o  que  non  haxa  nin  mención  nin 
solución.

          Se a isto se lle suman os problemas de cheiro que 
provoca  esta  carga  contaminante,  e  que  xa  ten  dado 
importantes problemas para os vecinos e gastos para este 
concello,  parece  evidente  que,  cando  menos,  se  deba 



estudar a alternativa de dotar ao polígono de Xarás 
dunha  depuración  específica  completa,  ben  por 
empresas ou ben para o conxunto do polígono.

          Por todo o anterior, atendendo aos argumentos que 
quedan expostos

SOLICITA

.
1.  Que, no  Estudo de Impacto se estude  expresamente 

a  alternativa  de  apostar  por  unha  depuración 
específica para o polígono industrial  do Xarás. 
Dando  cumprimento  así  ó  acordo  acadado  por 
unanimidade de todos os grupos (PP, BNG, PSOE, IPdR) 
polo Pleno de Concello de Ribeira do día 30 de Xullo do 
2007 que é expresión da vontade de toda a cidadania 
de Ribeira e que é o seguinte:

 1.  Que o  proxecto da EDAR de Ribeira se someta aos 
trámites  de  Avaliación    de  Impacto  Ambiental  e  de 
Avaliación Estratéxica da Sostibilidade.

2.   Que  se  solicite  da  Xunta  de  Galicia  unha 
depuradora específica para        o Polígono Industrial 
de Xarás.

3.  Que  o  emisario  se  prolongue  até  augas  profundas 
oceánicas,  onde  se  asegure  o  mínimo  impacto  e  unha 



rápida  dilución  e  difusión  no medio  receptor,  despois  de 
escoitar ao sector extractivo da zona.

4.  Que  o  incremento  na  intensidade  de  uso  do  espazo 
destinado  á  planta  depuradora  vaia  acompañado  das 
preceptivas medidas compensatorias.

        A solución virá co cumprimento do compromiso  tal 
como se recolle na acta do día 25-03-2010: “O Sr. Alcalde 
asegura que a solución dos vertidos urbanos irá de 
forma  paralela  á  solución  e  confirmación  da 
depuración industrial”
                                                                     
                                                                 En Ribeira, a 27 de 
abril de 2012

                                                          
                                                         Asdo.: Xosé Antonio  
Vázquez Cobas
                                                                     Portavoz do BNG 
de Ribeira.


