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Sr. Secretario Xeral de Calidade e Avaliación

.

Consellería

Ambiental
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Xunta de Galicia
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ASUNTO: Consulta na tramitación de avaliación de impaóto ambiental simplificada do proxecto de
"Demoüción/modificación dos obstáculos na bacía do rfo UlIa", promovido pola Dirección
Xeral de Conse¡vación da Naturez a, clave 2074/ 0086

D. Serafín ]. González Prieto, en nome e representación da SGHN na sua cualidade de Presidente da
asoclacron/

rxpóN:
Que SGHN considera posible, oportuna e necesaria a realización deste proxecto para recuperar, alomenos

parcialmente, a naturalidade do curso do rlo Ulla e coadxuvar á recuperación de dúas especies tan
ameazadas como Mnrgaitífera margaitilera e Galemys pyrenaicus, n:.ollo polo cal felicita á Dirección Xeral
de Conservación da Natureza, prómotora do proxecto.
Que

a

demolición/modificación dos 14 obstáculos artificiais contemplados no proxecto resulta¡á insuficiente
se non se acü1a:

para os obxectivos do mesmo

-

Nos restantes obstáculos existentes na bacfa, obrigando a todos os titulares das concesións a que os
permeabilicen para os movementos da fauna acuáüca.
Sobre os factores que esüán a ocasionar que unha grande parte do sistema
un mal estado ecolóxico ou químico nas shas augas.

fluvial Ulla-Deza padezca

En Sanüago de Compostela a 4 de agosto de 2014

O Presidente da SGHN
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Serafín González Prieto

Enlidade Cientlfica sen ánimo d. lucro fund¡rda en I 973. Inscrita no Rexistro Nscional de Asociac¡óns co n' 584.91 8. Rex¡strada no folio I I das Asociacións protectoms

do Medio Ar¡biente (Xunta de Galic¡o).

N' AO/C400/382 do

Rexistro de Asoci¡cións Culturais calegas. Membro do Cons€llo Calego de Medio Ambiente.

