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ASUNTO: INFORME DO StrRVI7-ODE PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA SOBRE
O R,EXIMEDf CAI,DAISLCOLOXICO5NOSR|OSDE G^IICL\ COSTA
A AMIGOSDÁ TERR-{
ECOLOXIST
ASOCIACION
PETICIONARIO:
En relacióncoa súa solicitudede informaciónsobre o réxime de caudaisecolóxicosa
ó¡
establecernos ríos da ComunidadeAutónomade Galiciae os prccesosde participac
Augasde Galiciai¡fórmalleque:
pLlblcaasociadosparaa súa aprobación
consensuada,
.

.

na panificación
de conca,ten compelencias
Augasde Ga ca, comoorganismo
Hidrográfica
de GaliciaCosta
hidrolóxica
e xestón do DPH da Demarcación
do Mlño-Sil,a do Cantábficoe a do Douro,
Hidrográfica
lgualmente,
a Confederación
Hidrogfáficas.
Demarcacións
xestionanas súasrespeclivas
prooesosde conceftacón
dos dislinlosréximesdé caudaisecolóxloos,
A implantaclón
e concesións
as autorizaclóns
ou, tal o como se formulana petciónde información,
necesariaspará realizar un novo aproveitamentohidfoeléchco,deponden do
segundoa ubcácón xeográficada concade
Organismode Concaque corresponda
referencia.

'

Augasde Galicia,acabade iniciaro proc€sode ConsulláPúblicádo Borradordo Plan
que está a súa disposiciónna páxinaweb oficiáldo
Hidrolóxicode Galicia-Costá
orgánismoautónoño.No capítulo5 da l\¡emoriado Boffadofdo Plan,figurao réxr¡e
de caudalsecolóxicos,xa que constilúeun dos contidosobrlgatoriossegundoa
e a sú]atfasposición á lexislación
da Auga (DN4A2000/60/CE)
Dkeclival\,4afco
e de orde soclal,a
españolacoa Lei 6212003de medidasfiscais,administfativas
trévésdo aftlgo129,que modificoudelermnadosaspectosdo textorefunddo da Lei
de augas.

.

Non obstantecabedeslacafque Augasde Galcia realizarános próximosmesesos
os eementosdo réximede caudais
esiudoslécnicosdestnadosa delerminar
Hidrográfica
Galiciaecolóxicosnas masasde augade calegoríafío na Demarcación
Costa.
A determinacióndo Réxime de Caudais ecolóxicosnas masas de auga da
en tresfases:
Demarcación
Augasde Galiciaseguiráun procesoque se desenvolverá
dos esludoslécdcos,de formaque se podadeterminaro
1.- desenvolvemento
réximede caudaiseoolóxicospara as masasde auga da categorÍafío, o que
implica o coñecementodos caudais mínimose os caudais máximos,coa
corespondentedisldbucióntemporal,os caudaisde avenidae as taxas de
de caudaisaplicandométodoshidfolóxicose
cambio.Obteraseunhadistrjbución
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da idoneidade
deberánser axustadosmediantea modelización
o seusresultados
de cadatipode río
do hábitaten treitosfluviaisrepresentativos
defi¡ido por varios niveisde acción(información,
2.- pracesade concertación,
consulta pública e participaciónacUva),para os casos que condicionen
e os fecursosdo P an HidrolÓxico.
as as gnacróns
significativamente
adaplatívo.
e segu¡menlo
3.-procesode implanlac¡ón
Unhavezf nalizadaestaprimera faseAugasde Galicialevaráa caboos procesosde
adaptatvodeste réximede caudais
implanlacióne seguimento
concertación,
ecooxrcos.
Gallcia
Segundose recolleno artigo50 da normativado Borradofdo PlanHidrolóxico
paraa implantación
do féximede
Costa,unhavez finaliceo procesode concertaclón
caudaisecolóxicos,esle réxime se adoplaráco mesmo efecto que os caudals
referidosno arligo7 da mesmanormativa.
ecoJóxicos
No momentode finálizacón do procesode ConsultaPúblicado boffadordo Plan , e
unha voz aprobadopof Real oecrelo este novo PLanHidrolóxicode Conca, o
inclufdopor tantoo réximede caudais
estipuladono mesmoterácaráclervinculante,
quese estableza.
ecolóxicos
pública,Augasde Galicia,está a otganizal
Paraunhamaiordifusón e participación
d€
distintosofocesosde particpaclón,tantoa niveldo Borradordo P an Hidrolóxico
xa estána
e ¿ particrpac
ó_ activanaouevosleoes
coaconsula púolicé
Galca-Cosra,
colaboraf(a lravésdas mesasteritoriaisde traballodas q!e xa se celebroua primefa
de caudalsecolóxicosque aíndanon de!
rolda),comodo procesode conceftaclón
inicio.
Sinalarque o órgano ambientalpara os proxectosdesenvovidosnos rÍos d¿
Galc a-Coslae a SecretafiaXera de Calidádee Avaliación
Hidrolóxlca
Demafcación
da Xuntade
de l\¡edloAmbiente,Territorioe Infraestruturas
Arnbientada Conselleria
Galca.
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