
Demarcación de Costas do Estado en Galicia
San Pedro de Mezonzo, 2. 15004, A Coruña

D. Iñaki Varela Pérez, con DNI núm xxxxxxxxxx en calidade de Coordinador Xeral de 
Verdegaia,  actuando  no  seu  propio  nome  e  en  representación  de  Verdegaia  (NIF 
G70060363) inscrita no Rexistro Central de Asociacións co número 2006/009648-1 (SC), 
e no Rexistro de Entidades Ambientais de Galicia co número 2008/0094; con, a efectos 
de notificación, correo-e info@verdegaia.org,

EXPÓN

Desde hai anos véñense producindo na desembocadura do regato de Listres, situada 
entre as parroquias de Castiñeiras e Aguiño (ambas pertencentes ao concello de Ribeira, 
na Coruña) problemas de diversa índole. Desde Verdegaia xa nos diriximos en varias 
ocasións á Demarcación de Costas por este motivo, sen que ata o momento se dese 
resposta de ningún tipo aos nosos escritos, nin se albisque unha posible solución ao 
problema. 
O regato, que é estacional (no verán 
con frecuencia baixa seco) e presenta 
desembocadura  de  curso  variable, 
desembocaba anteriormente na praia 
despois  de  facer  un  percorrido  de 
meandros cambiante,  adaptándose á 
estrutura do areal. Así foi ata que, en 
2015,  desde  esa  Demarcación  de 
Costas  decidiron  modificar  a 
desembocadura, e forzar a súa saída 
en liña recta, para o que se instalou 
unha cerca de madeira de gran altura, 
ademais  de  acumular  area a  ambos 
lados  da  cerca,  ata  chegar 
practicamente á altura da mesma por 
ambos lados.  
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Estrutura construída para forzar a canle do río (abril 2015)

mailto:info@verdegaia.org


En decembro de 2015,  de feito,  realizouse por  parte  de Concello  e  Demarcación de 
Costas do Estado unha canalización de urxencia para permitir a evacuación da auga que 
xa  desbordara  inundando  varias  fincas  da  contorna,  mesmo estragando  a  produción 
hortícola  de  varios  veciños  pola  presenza  de  auga  salgada.  Isto  foi  causado 
precisamente pola actuación antes mencionada, unha actuación mal planificada, e que os 
veciños denunciaron no seu momento,  alertando das súas previsibles consecuencias. 
Como ilustración do continuo problema, véxanse as noticias ao respecto publicadas na 
prensa pouco despois.1 

Como resultado desa intervención, o regato queda frecuentemente estancado na zona 
alta da praia. Un problema que se ve progresivamente agudizado polo deterioro paulatino 
da citada instalación, que nestes momentos atópase xa semiderruída, con gran parte da 
estrutura tirada sobre a canle do regato, como se pode apreciar nas imaxes. 

1"Costas mantendrá el cambio en el curso del río Listres con el que discrepan los vecinos", La Voz de Galicia (6 de maio de 2015), 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/ribeira/2015/05/06/costas-mantendra-cambio-curso-rio-listres-discrepan-vecinos/
0003_201505B6C5992.htm ; "El primer temporal causa que se desborde el río Listres en su desembocadura de O Castro", Diario de 
Arousa (29 de decembro de 2015), http://www.diariodearousa.com/articulo/barbanza/primer-temporal-causa-desborde-rio-listres-
desembocadura-castro/20151229002847132358.html ; "El temporal desmorona el armazón que Costas instaló para canalizar el río 
Listres en su desembocadura", Diario de Arousa (17 de febreiro de 2016), http://www.diariodearousa.com/articulo/barbanza/temporal-
arrasa-armazon-costas-instalo-canalizar-rio-listres-desembocadura/20160216231532136892.html
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Inundación da desembocadura do río Listres en decembro de 2015, que  
asolagou as fincas da súa marxe esquerda.

Estado actual da instalación. Xullo de 2020



Estado actual da instalación. Xullo 2020.
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Estado actual da instalación. Xullo de 2020.



A situación  vese agravada,  ademais,  polos  vertidos  periódicos  que se  producen  no 
regato desde a posta en funcionamento, en agosto de 2016, da EDAR de Ribeira, pois o 
aliviadoiro do Tanque de Tormentas dos Areeiros vai dar ao regato de Listres.

Tanto o proxecto da EDAR como a autorización de vertido emitida por Augas de Galicia, 
contemplan un vertido anual desde ese tanque dunha media de 17.862 metros cúbicos 
(media que pode verse aumentada en realidade, xa que non se impoñen limitacións de 
caudal aos aliviadoiros) ao regato de Listres. Este está situado sobre a praia de "Catía-
Castro",  que, ademais de ser unha zona de baño habitual,  está próxima aos bancos 
marisqueiros AR-210, AR-211 e AR-198, estando ademais en contacto cos bancos AR-
199  e  AR-197.  Está  ademais  a  poucos  metros  do  importante  polígono  bateeiro  26-
AROUSA "Ribeira B", que destaca precisamente por ser un dos máis produtivos e de 
maior calidade de toda a ría de Arousa.

Neste momento, ao estarmos en temporada seca, o regato baixa con pouca auga, e 
queda só unha poza de auga estancada e fedorenta a medio camiño entre a zona de 
saída do alivio do tanque de tormentas e o tramo final xa na praia.

Descoñecemos  cales  son  os  criterios  técnicos  que  se  manexaron  para  insistir  en 
modificar o curso do regato, unha intervención que desde o sentido común non parece 
moi acaida. 

SOLICITAMOS:  

• Que se nos faciliten os criterios técnicos manexados para a intervención levada a 
cabo no seu día no regato de Listres, así como calquera informe en relación a esa 
intervención e aos impactos que está tendo na zona. 

• Que  se  faga  un  novo  estudio  da  zona,  de  cara  a  levar  a  cabo  nela  unha 
intervención “branda”, que permita restaurala ao seu estado orixinal.

• Que se dea resposta a este escrito, de cara a garantir o acceso á participación e 
información que está recollido na nosa lexislación (Lei 27/2006, de 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-,  Convenio  de  Aarhus),  e  que  é  fundamental  para 
asegurar a aplicación e execución das normas e políticas de protección ambiental 
e  velar  porque  estas  sexan  respectadas  e   denunciar  cando  se  vulneran  ou 
procuran limitar os dereitos de acceso de información ambiental.
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• Que se leven a cabo as medidas necesarias para restituír o regato de Listres á súa 
situación orixinal, e, en todo caso, garantindo que as súas augas vaian dar ao mar 
e non se produzan estancamentos, cos conseguintes problemas de mal olor  e 
contaminación. 

En Ribeira, a 17 de xullo de 2020

Asinado: Iñaki Varela Pérez, Coordinador Xeral de Verdegaia

Solicitude de intervención de Demarcación de Costas no regato de Listres            5


