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Resumo executivo
A contaminación histórica do  lindano: 
presente e futuro

As analíticas de  lindano realizadas polos organismos de conca durante os anos 2017 e 
2018 confirman a presenza nos nosos ríos deste perigoso tóxico que está prohibido na Unión 
Europea para usos agrícolas desde 1979 e para calquera uso desde 2008.

Os datos subliñan as deficiencias da lexislación europea e española e a necesidade de que 
as administracións autonómicas e estatais actúen parareducir a 
contaminación deste tóxico no medio acuático.

Este informe analiza a presenza de  lindano e os outros  
isómeros do  hexaclorocliclohexano xerados na súa fabricación 
nas demarcacións  hidrográficas durante os anos 2017 e 
2018. Os datos foron proporcionados polo Ministerio para a 
Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, en diante Miterd, 
e a Axencia Vasca da auga (URA), en resposta a unha petición 
de información ambiental formulada por Ecoloxistas en Acción.

Os datos mostran que lonxe estamos de diminuír a 
presenza deste tóxico nas augas superficiais, polo 
que  Ecoloxistas en Acción recomenda ao Miterd:

Implementar medidas eficaces para a rehabilitación, 
descontaminación de residuos, chan e auga.

Redactar normas harmonizadas para a mostraxe e 
a analítica deste tóxico por parte dos xestores das 
demarcacións hidrográficas.

Implementar medidas a nivel nacional que impidan que o 
valor límite para o  lindano e os outros  isómeros do HCH 
sexan máis  permisibles na auga de consumo humano que 
o permitido nas augas dos nosos ríos, lagos, etc

Os resultados 
mostran a  

contaminación 
con  lindano das 

augas superficiais 
españolas

e a urxencia de  
descontaminar de 

residuos, chan e 
auga
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O presente informe analiza a presenza do gamma- HCH ( hexaclorociclohexano, en 
diante  HCH ou  lindano), unha substancia perigosa prioritaria que foi utilizado hai anos 
masivamente para fins agrícolas e non agrícolas e desde a súa prohibición un residuo tóxico, 
nas demarcacións  hidrográficas españolas durante os anos 2017 e 2018.

A fabricación do  lindano comercial é altamente ineficiente xa que por cada tonelada desta 
substancia ( isómero gamma) obtéñense entre seis e dez toneladas doutros  isómeros.1 

A toxicoloxía  regulatoria da Unión Europea considera que a esta substancia como tóxica 
se se inxere, moi tóxica para a vida acuática con efectos duradeiros, prexudicial en contacto 
coa pel, nociva se se inhala, que pode causar danos aos nenos lactantes e igualmente producir 
danos aos órganos por unha exposición prolongada ou repetida. 2

O  lindano foi clasificado pola  Axencia Internacional de Investigación do Cancro (IARC) 
como canceríxeno en seres humanos (grupo 1). A mesma axencia indica que existen suficientes 
probas en seres humanos no relativo ao seu  carcinogenicidad respecto ao  linfoma non  
hodgkidiniano.3 

Os datos deste informe foron proporcionados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e 
o Reto Demográfico, en diante  Miterd, en resposta a unha petición de información ambiental 
formulada por Ecoloxistas en Acción.

Aínda que se solicitaron as analíticas de  lindano realizadas nos anos 2017 e 2018, non 
se proporcionaron as do últimos tres meses de 2018, por non estar, no momento de redacción 
deste informe, en disposición do Miterd.

Por tanto, este informe está incompleto debido a que faltan os datos correspondentes ás 
analíticas do último trimestre do ano 2018.

A isto hai que sumar que o  Miterd non ten todas as analíticas realizadas polas autoridades 
responsables. Este é o caso da Axencia Vasca da auga (URA), cuxos datos, proporcionados 
a pedimento de  Ekologistak  Martxan, elevan as 383 analíticas postas ao dispor do  Miterd 
a 1.667, e as superacións do valor límite de 0,04 µg/ l de 0 a 6. 

1.   VIJGEN, J. “The Legacy of Lindane HCH Isomer Production. Main Report. A Global Overview of Resi-
due Management, Formulation and DisposaL”. Asociación Internacional de HCH y Plaguicidas, 2006.
2.   AGENCIA EUROPEA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, Lindano, https://echa.europa.eu/informa-
tion-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/66117. 
3.   IARC, Carcinogenicity of lindane, DDT, and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, Volumen 113 de IARC 
Monographs,  http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol113/index.php.

Introducción e metedoloxía1
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Lindano, unha herdanza tóxica2
Mais alá dos puntos localizados, sábese que os residuos de  lindano viaxaron a diferentes 

puntos da xeografía española, sen que en moitos casos coñézase a localización das verteduras, 
a cantidade depositada e as condicións en que se realizaron.

Residuos que se distribuíron por todas as partes, as empresas de Barakaldo e Erandio,  
Chemical e Nexana xunto con Transportes Bonbin, e Industrias Químicas do Norte (Inquinosa) 
de Sabiñanigo (Huesca) están directamente relacionadas coas verteduras incontroladas de 
HCH xa que transportaron os residuos dun lado a outro de forma incontrolada,  vertiéndolos 
alí onde consideraban.

Isto explica que anos despois da súa prohibición sígase detectando a súa presenza por 
parte das confederacións  hidrográficas en bastantes cursos de auga distribuídos por case 
todo o Estado español.

Confederacións hidrográficas afectadas: Tello, Douro, Guadalquivir, Segura, Júcar, Miño-
Sil,  Guadiana, Ebro, Cantábrico-Oriental.

Os datos dos controis das Confederacións Hidrográficas, como os que mostra este informe, 
indican algo sobre o que Ecoloxistas en Acción vimos alertando desde hai anos, a xestión de 
residuos de  lindano no Estado español foi opaca e neglixente. 

Existen diversos puntos da xeografía española onde se depositaron residuos de  lindano 
de forma ilegal e sen control. Residuos, de localización descoñecida, que agora se estarían 
filtrando á auga.

Das 19 comunidades do Estado español hai constancia 
de afecións en 13 delas:

Madrid, Castela León, Extremadura, Gálico, Andalucía, 
Valencia, Aragón, Catalunya, Nafarroa, Euskadi, 

Murcia, Cantábrica Costa.
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Propiedades preocupantes do lindano3
O  lindano ou o gamma-HCH, do mesmo xeito que os residuos doutros  isómeros de  

hexaclorociclohexano (HCH) xerados na súa fabricación caracterízanse pola súa:

Persistencia. O seu  biodegradación é lenta.

Toxicidade. Causan efectos adversos na maioría das especies animais e no medio 
natural en xeral. Desde xuño do 2015 está clasificado por  laOrganización Mundial 
da Saúde como canceríxeno para os seres humanos. Esta en o grupo 1, aquí inclúense 
procesos industriais e compostos químicos cuxa toxicidade está comprobada. Hoxe 
“xa non é un praguicida” e non podemos seguir contemplándoo como tal “é unha 
substancia perigosa prioritaria”

Mobilidade. Presentan unha elevada volatilidade.

Bioacumulación e biomagnificación. A súa alta afinidade polas graxas (únese 
facilmente a este tipo de tecido), xunto coa difícil  biodegradación, facilita que estes 
compostos acumúlense na cadea trófica e que a súa concentración elévese en niveis  
tróficos superiores. De feito, nos anos setenta do pasado século chegouse a detectar 
a presenza destes compostos na graxa dos pingüíns da Antártida.

A molécula de lindano cumpre con todas as características descritas: é altamente persistente, 
o que fai que a súa degradación sexa lenta e difícil. Incorpórase facilmente á graxa de de 
o animal que o inxere ou inhala, tendendo a  bioacumularse nas redes  tróficas; de feito, foi 
detectado na maioría de grupos taxonómicos.
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A contaminación dos nosos ríos en cifras: 
lindano4

A Directiva Marco da auga entende por contaminación “a introdución directa ou indirecta 
como consecuencia da actividade humana, de substancias ou calor na  atmósfera, a auga ou 
o chan, que poidan ser prexudiciais para a saúde humana ou para a calidade dos ecosistemas 
acuáticos, ou dos ecosistemas terrestres que dependen directamente de ecosistemas acuáticos, 
e que causen danos aos bens materiais ou deterioren o disfrute e outros usos lexítimos do 
medio ambiente” (artigo 2.33 da Directiva Marco da auga).

Un dos obxectivos desta Directiva é a erradicación da contaminación por 
substancias prioritarias das augas superficiais. Por tanto, para poder valorar o grao 
de contaminación dos ríos españois por este praguicida tomouse como  valir de referencia, o 
establecido pola Directiva Marco da auga.

Esta Directiva establece dúas normas de calidade para o  lindano: de 0,02  
µg/ l como valor límite medio anual e de 0,04 µg/ l como concentración máxima 
admisible. Dado que o  Miterd non proporcionou datos de concentracións medias 
anuais, este informe céntrase en analizar os valores máximos detectados nas 
demarcacións  hidrográficas de España.

Demarcacións hidrográficas en España



6

Lindano:
presente dunha herdanza tóxica

As masas de auga estudadas corresponden ás 17 demarcacións hidrográficas. No mapa 
da páxina anterior pódese observar a área de xestión de cada demarcación  hidrográfica:

Como resultados obtidos, obsérvase que se detecta a presenza do  lindano 
en todas as demarcacións  hidrográficas. Aínda que, unicamente detectáronse 
5 valores iguais ou superiores á norma de calidade, tres no Guadalquivir (2 
en 2017 e 1 en 2018), e as outras dúas no Douro e no Segura no ano 2018.

LINDANO (GAMMA-HCH) DATOS MITERD 2017-2018

Leyenda
LINDANO (Gamma-HCH)

Con todo, como xa se indicou os datos proporcionados por URA, no que a Euskadi refírese 
elevan os incumprimentos neste territorio detectados de 0 a 6. 
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De aí a necesidade de que 
as distintas administracións 
competentes estuden esta 
relación co obxecto de atopar 
novos focos de residuos deste 
tóxico.

Mapa de Euskadi do gamma- HCH anos 2017 e 2018

As superacións da norma de calidade 
ambiental en Euskadi adoitan estar 
asociadas a chans contaminados. Esta 
relación entre chans contaminados e detección 
de  lindano detectada en Euskadi, é probable 
que ocorra tamén noutras partes do estado.

Leyenda Chans contaminados.
Superacións da norma de 
calidade ambiental  HCH.
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Número de  análiticas de  HCH por conca,  anos 2017 e 2018

A contaminación dos nosos ríos en cifras: 
HCH5

Como xa se indicou a fabricación do  lindano é un procedemento altamente ineficaz que 
produce unha moi elevada cantidade doutros  isómeros de  HCH.

A análise das analíticas realizadas polas demarcacións  hidrográficas do conxunto dos 
todos os  isómeros do  HCH xerados na fabricación do  lindano, incluído tamén esta substancia 
elevan a  precepción do perigo orixinado pola elevada presenza destes tóxicos 
nos ríos españois.

Esta gráfica, evidencia dispersión do número de analíticas entre as distintas concas  
hidrográficas e mesmo dentro de una mesma conca, posto se non se observa un criterio 
para en número de analíticas destes residuos. De feito, as demarcacións do Cantábrico, do 
Cantábrico Oriental non dependente do País Vasco e do Tello non analizaron HCH en 2017, 
tampouco o fixeron as Concas Internas Catalá e a demarcación hidrográfica do Xúcar en 
2018.

O número de deteccións deste tipo de substancias tóxicas do mesmo xeito que as superacións 
da norma de calidade ambiental foron bastante elevadas, tal como mostran dúas os seguintes 
gráficos.
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En liñas xerais evidénciase unha maior detección de HCH no ano 2018 que debese ser 
avaliada polo Miterd. Así, debemos destacar o caso da demarcación andaluza do  Guadalete- 
Barbate cunha porcentaxe de detección do 100% en 2018 fronte ao 27,9% do 2017 e 
dos datos proporcionados por URA que elevan ata o 90,8% as deteccións de 2018, en 
contraposición ao escaso 7,3% detectado en 2018.

As superacións en 2017 foron do 1,4% no País Vasco, do 1,3% no  Guadalquivir e do 
0,8% no Miño-Sil. En 2018 os datos empeoraron debido a que se superou a norma de 
calidade ambiental en 5 demarcacións hidrográficas: País Vasco cun 11,9%, Douro cun 0,3%,  
Guadalquivir cun 1,2%, Miño-Sil con 1,4% e Segura co 0,2%.

Sobre este asunto, destacamos o caso do País Vasco que mentres en 2017 os incumprimentos 
foron o 1,4% do total das analíticas realizadas, en 2018 o ascendeu a un extremadamente 
preocupante 11,9%.

Número de deteccións (%)  
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Número de superacións da norma de calidade ambiental (%)  HCH

Na realización das analíticas as demarcacións  hidrográficas empregaron nas súas 
analíticas diferentes límites de cuantificación4, mesmo dentro de una mesma demarcación.

O RD 817/2015 establece o límite de cuantificación ha serse igual ou inferior ao 30% da 
norma de calidade ambiental, é dicir, para detectar un valor límite de 0,1 µg/ l o límite de 
cuantificación debe ser de 0,03 µ/ l como máximo. 

Neste aspecto destacan as demarcacións do País Vasco, Douro, Galicia Costa, Ebro e Tajo 
que usaron diferentes límites de detección superiores ao disposto no RD 817/2015 e mesmo 
superiores á propia norma de calidade ambiental.

A superación do límite de cuantificación do RD 817/2015 supón un incumprimento legal e 
un malgasto económico, posto que as analíticas con estes inadecuados límites de cuantificación 
impiden a correcta análise e avaliación do estado de contaminación orixinado polo HCH nas 
augas superficiais.

4.  O límite de cuantificación pódese definir como a cantidade máis pequena dunha substancia que se 
poida cuantificar  confiablemente nunha análise.
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A madeira como biomarcador da 
contaminación do lindano6

Durante o ano 2019, Ekologistak Martxan realizou tomas de mostras de madeira en 
diferentes puntos do Estado nos que se coñecía a presenza de  lindano. 

Os resultados mostran por tanto a elevada concentración do  lindano nas mostras de 
madeira analizada, centenares de veces superiores á norma de calidade ambiental para este 
tóxico nas augas superficiais.

Estas concentracións supoñen un grave perigo para a saúde humana, a flora, a fauna 
autóctona e os animais de granxa. 

Ademais dun risco de moi elevada preocupación, xa que o  lindano ao sufrir un quecemento 
intenso desprende fumes tóxicos como o  fosgeno, o  cloruro de hidróxenos e o monóxido de 
carbono.

“O fosgeno pode ser prexudicial se o respira. A exposición a baixos niveis pode producir 
irritación dos ollos e a garganta facéndoo  toser e  jadear. Os niveis máis altos de gas de  
fosgeno poden producir dilatación dos pulmóns, dificultando así a respiración. Isto pode 
suceder rapidamente ou poida que non se note ata o día seguinte. Os niveis aínda máis altos 
poden producir dano grave nos pulmóns que pode causar a morte”.5 

5. ATSDR, TOXTAQS-Fosgeno (Phosgene), https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts176.html 
(data de consulta: 25 de xullo de 2020).

Punto de muestreo Concentración de lindano (mg/Kg)

Enekuri 1 1,81

Enekuri 2 3,64

Jata 3 3,14

Jata 4 6,67

Sabiñanigo 1 0,94

Sabiñanigo 1ª 0,48

Sabiñanigo 2 0,65

Táboa 1. Concentración de  lindano en mostras de madeira
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O paradoxo do auga de consumo  humano7
As actuais normas de auga de consumo humano (Directiva 98/83/CE e RD140/2003) 

permiten valores ata 2,5 veces superiores aos permitidos pola Directiva Marco da auga para 
as augas continentais superficiais.

A citada Directiva de auga de consumo humano está a ser revisada pola Unión Europea, 
pero a proposta de nova norma ( REFIT COM(2017) 753 final) mantén o paradoxo da auga de 
boca, polo que se permite unha concentración de lindano superiores na auga que consumimos 
as persoas que a  permisible nos nosos ríos, lagos, etc.

Urxe que o Goberno de España implemente medidas de carácter  
precautorio que polo menos equiparen as normas de límites máximos de 
pesticidas na auga de consumo humano a establecidas no Directiva Marco 
de Auga e en Directiva de substancias prioritarias que fixan as normas de 
calidade ambiental para este tipo de substancias contaminantes, entre as 
que se atopa o  lindano.

Táboa 2. Normas de calidade de aplicación ao  lindano en augas 
superficiais e de boca
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As nosas propostas8

Debe erradicarse o legado tóxico dos residuos do lindano, para o que o  
Miterd debe implementar medidas de detección de depósitos non controlados 
e  de rehabilitación e descontaminación de residuos, chans e auga.

O  Miterd debe redactar normas harmonizadas a cumprir polos 
órganos xestores das demarcacións  hidrográficas nos seguintes 
casos:

No referente ao número de analíticas anuais.

Impedir o incumprimento dos límites de cuantificación. 

O límite de cuantificación debese o máis preciso que a 
técnica permita e común para todas as demarcacións  
hidrográficas.

As demarcacións  hidrográficas deben calcular o valor medio 
anual deste tóxico en cada punto de mostro e analizar a súa 
presenza en sedimentos e  biota.

Realizar a procura de residuos de lindano nas zonas próximas a 
aqueles puntos no que se detecta este tóxico na auga.

Implementar medidas de precaución, tales como o impedir o 
pastoreo nas zonas contaminadas con estes residuos tóxicos e 
establecer protocolos de extinción de incendios que prevexan a 
posible formación de fosgeno ao arder a madeira contaminada.

Modificar a lexislación nacional de auga de consumo humano para 
que se equiparen as normas de calidade ambiental do HCH e as da 
auga de boca para este tóxico.





Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n - 41015 Sevilla 
Tel./Fax: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: Gavín, 6 (esquina c/ Palafox) - 50001 Zaragoza 
Tel: 629139609, 629139680 aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: Apartado nº 5015 - 33209 Xixón 
Tel: 985365224 asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias: C/ Dr. Juan de Padilla, 46, bajo - 35002 Las Palmas de Gran Canaria Avda. 
Trinidad, Polígono Padre Anchieta, Blq. 15 - 38203 La Laguna (Tenerife)

Tel: 928960098 - 922315475 canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria: Apartado nº 2 - 39080 Santander 
Tel: 608952514 cantabria@ecologistasenaccion.org

Castela e León: Apartado nº 533 - 47080 Valladolid 
Tel: 681608232 castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castela-A Mancha: Apartado nº 20 - 45080 Toledo 
Tel: 608823110 castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya: Sant Pere més Alt, 31, 2º 3ª - 08003 Barcelona 
Tel: 648761199 catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: C/ Isabel Cabral, 2, ático - 51001 
Ceuta ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés, 12 - 28004 Madrid 
Tel: 915312389 Fax: 915312611 comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria: Bizkaia : Ekoetxea - Pelota 5, 48005 Bilbao. 944790119 bizkaia@ 
ekologistakmartxan.org Ekobaraka - San Juan 10, 48901 Barakaldo. 944380576 

Araba: Panama 14, 01012 Vitoria-Gasteiz. araba@ekologistakmartxan.org 
Gipuzkoa: Anoeta 20, 20014 Donostia-San Sebastián. gipuzkoa@ ekologistakmartxan.org 

Nafarroa: San Agustín 24, 31001 Iruñea-Pamplona. 948229262 
nafarroa@ ekologistakmartxan.org Udal frontoia/Frontón municipal 2, 31200 

LizarraEstella: 699385308 lizarrerria@ekologistakmartxan.org

Estremadura: Apartado nº 334 - 06800 Mérida 
Tel: 638603541 extremadura@ecologistasenaccion.org

A Rioxa: Apartado nº 363 - 26080 Logroño
Tel: 941245114- 616387156 larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla: C/ Colombia, 17 - 52002 Melilla 
Tel:  951400873 melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra: C/ San Marcial, 25 - 31500 Tudela 
Tel: 626679191 navarra@ecologistasenaccion.org

País Valencià: C/ Tabarca, 12 entresòl - 03012 Alacant 
Tel: 965255270 paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Rexión Murciana: Avda. Intendente Jorge Palacios, 3 - 30003 Murcia 
Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org

Informe completo

Galiza: Tel 637558347 galiza@ecoloxistasenaccion.gal
Vigo: C/ Avenida Puxeiros Nº 66,1º D, 36416, Tameiga. 637558347

vigo@ecoloxistasenaccion.gal


