r/l

Sociedade Galega de Historia llatural
Dende 1973 estucliqndo, divulganclo e cle.fettclenclo o nteclio nalttrctl galego

Presidencia.
Apartado

c1e

Ccirreos

n'330 , 15780 Sr\NTIACO DE COMPOSI'ELA

http://rvu,rv,sghn.org c-nlail:sghnii,srlhn.org CIF: G-1503721

REXI§TRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA
RExrsTRo Do cENTRo oe

lrerucló¡l ¡o cloloAru

SANTIAGO DE COMPOSTELA

1oR. TEtxEtRo)

Data 07/0§/201E

1

1:33;34

ENTRADA 13658 / RX 1538?50

lrI I il

lllillilillilt

I

ll

illllil[il ]t

I

Sra. Directora Xeral de Calidade Ambientale Cambio
Clin-Lático

Consellería

de Medio Ambiente, Territo.rio

e

Infraestruturas
Xunta cle Calicia

ASUNTO: Consultas sobre o trámite de avaliación de impacto ambiental do simplificado do proxecto tle
"Construción dunha ponte sobre o ¡io Támega, no núcleo rural de Queizás" en VerÍn (Ourense)
plomovido polo Concello de VerÍn, clave 20-18 /0049.
D. Serafín J. González Prieto, en nome e representación da SGHN na súa cualidade de Presidente da asociación,

¡xpóN:
1. Que o Decreto 72/2004 (DOG n" 69 de 12-04-2004) declalor¡ cono Zona de Especial Protección dos Valores
Naturais ES1130005 ao río Támega r.ros concellos de Castrelo do Val, Laza, Monterrei, Oimb¡a e Verín, inclu iclo
na Rede Europea Natura 2000 pola Decisión da Comisión Europea de 07-12-2004 que aprobou a lista de lugares
de ilnportancia comunitaria c1a lexión bioxeográfica atlántica (DOCE n'L387 de 29-"12-2004)

2.

Que

a

ZEC ES1130005 está enclavada no Iínite das Rexións Bioxeográficas Atlántica e Medite¡ránea, con fauna

e flora de ambas rexións asociadas ao seu curso fluvial e lagoas circundantes, ao bosque de ribeira e

á

vexetación palustre, e con notables valores ambientais:

a.

Corredo¡ verde ou zona de tr'ánsito errtre a depresión de Monterrei, o sistema montañoso do Macizo Central
(LIC ES1130002), Serra do Larouco, Penas Libres e a conca do Doulo, a través do río Támega e os seus
afluentes Bírbal e Porto. Esta distribución xeográfica, asegura o novemento de pobacións faunísticas ent[e
zonas e o irttetcarnbio de mate¡iais xenéticos.

b.

Hábitats. Case

c.

Biocliversidacle. A convelxencia xeogr'áfica, a influencia hunrana, os hábitats tertesttes e acuáticos,
conformaron unha área complexa cunha notable biodiversidade tanto florística como faunística, onde se
conservan especies sensibles que poden ser irnportantes na colonización doutros espazos e hábitats
degradaclos. Téñense contabilizadas 208 especies de vertebrados: 5 peixes (3 endémicos), 12 anfibios ('1

metade da superficie da ZEC está constituida polo hábitat de conse¡vación prioritaria 91E0
Bosques aluviais d e AlruLs glutinosn e FrnxintLs excelsior, destacando tamén a presencia dos hábitats acuáticos
3110 Augas oligohóficas das chairas areosas (Littorelletalia uniflorae) e 3150 Lagos e lagoas eutróficos con
vexetación de Magnopotamion ou Flydrochar ition.
a

.l25

aves,
endémicos), 16 r'épüles (3 endémicos), 131 aves e 44 mamíferos (3 endémicos), dos cales 2 peixes,
ou o
Directiva
Hábitats
pola
glao
protección
algún
de
e
réptiles
teñen
32 mamíferos e todos os anfibios

Convenio de Berua.

d.

Paisaxe. Os cursos de auga, a interconexión cle áreas agrícolas, pastos e arborado con aproveitamentos
agrosilvopastorais constitúenunha das unidades de maior valor dendeo punto devista Paisaxísitico debido
á complexidade dos elementos que converxen nun espazo. No tramo Pazos - Queizás, o t'ío co seu arborado
e zonas anexas constitúe un elemento destacado dentro da definición paisaxística da clepresión de Monterrei.

e.

Recursos científico-educativos. Disponibilidade inmediata para a realización de haballos prácticos e estudos
diversos relacionaclos coa conservación do medio nafural e o mantemento dunha superficie protexida que
sirva como exemplo clos procesos naturais e ilustre sobre a distribución das especies e a súa conservación,

f.

Recursos sociais e r.ecreativos. Disponibiliclade inmediata para o estudo da problemática derivada da sira

.

proximidade a rrnha poboación sen espazos verdes ou reducidos con diversas obras de u¡banización.
Disposición de áreas de ocio e lecer, que convenientemente xestionadas facilitaran ós cidadáns unha mellor
gompreluión e entendemento da Natureza, Disposición de lrrgares para a práctica tlo sendeirismo e
actividades sinrilares.

do Medio Ambiente (Xunta de Calicia). N'AO/C-000/]82 do Re\istro de Asociacións Culturais Galegas Membro do Consello Oalego de Medro
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a
J.

Que o "tteito Pazos- Queizás" é un dos ensancharnentos máis notables daZEC. Sifuado ¡a súa parte central é
unha zona húrnicta asolagable ctrnha superficie de 46 ha e larguras notables, cuns 350 m na parte Norte e Llns
500 na central. O treito está cuberto por unha densa capa arbórea, variada e en bó estado de conservación c¡ue
constitúe unha illa verde en medio clunha chaira cultivada e desarborizada de 5.000 ha.

4. Que a construción da ponte

viría a dar continuidacle ás pistas en pedraplén construida hai máis de 30 anos para
dal unha saída a utt peqtleno espazo industrial nas proximidades de Pazos (Verín). Para a súra construcción se
utilizaron toneladas de entrtllos que sepr,rltaron parcialmente a zonahúniida e divicliron en dous o treito daZEC
cunha traza sobreelevada, a modo de presa, que impide o nolmal discorrer das allgas nas elrchentes, ronlpe a
continuidad da vexetaciólr rratural l1a superficie con maior largura, propicia a entrada de varias especies
vexetaisdefortecarácterinvasorcomo Acncittdenlbtttn,edificultaaconectividadelonxihldirraldosistemafluvial
e, polo tanto, a síta utilización colno corredor vercle pola fauna l-los seus desprazamerrtos. A pista facilitou
acceso ata as marxes do río e se utiliza para depositar todo tipo de residuos, contribuiltdo de maneira lrotaLrle.
á degraclación do espazo supostar"nente pr:otexicto polaZEC. A pista pasa pola zona denominacla "O Placer"
a escasos metros dun eclificio histórico para o que a Consellería de Cnltura, Educación e Ciencia ilriciou o
expecliente para a súa incltrsiór-r no "Catálogo cIo Patrimonio Cultural de Galicia". A construción da ponte vai
vencellada á pretensión cle transformal esta pista de 5-6 m de largura nunha estrada de 20 m de plataforma
buscando o enlace do espazo industrial coa estrada de Verín a Porhlgal. O seu trazado é unha Iiña recta
proxectada sen colrsideracións ecolóxicas ou sociais, posto clue atravesa e divide o "treito Pazos - Queizás"
ron'rpendo a contit-ruidade do espazo protexiclo e afectancto a unha zona de uso exclusivamente residencialel-r
c'r

Queizás,
5

Qtte no Doctttnento de sesión A5-0387 /200 do Parlamento Europeo indícase:

zlnas,

e

sLbliñnndo n trccesidndc de que os Estndos nruubros elnborm tnedidns de xcstión pnrn ns zottfis errylobndns crt
e estnblezntt nrccmismos de seguenrcttto que contett cos itttlicntTores pertirterttcs".

Nnturn 2000

gntpos de poboncitítt etttrc si, co qlte se reducctt os irLtercnntbios xenóticos e se pott etL ¡terigo n sún strpcruiue ttcitt c t¡
establecentento dn Rede Nniltrn 2000 clnt0 rede ecolóxicn colrcrutte bnsndn nls zlnns rlc protecciórr especinl (ZPE¡ dn

nnhreza ert Ewopn; que sut trccessrins zonns de protecciótt interrelnciotmdns de tttnior tutmño pnrl gilrltttir o nito
da Directias sobrc os hnbitnts; que é urxente nrcllorns trc eshLdct sobrc el htryncto nrcdiomilbientel e proce de r n ttttltn
pfi:rfi

glrntttir

l coltcre ttcitt de I'Jnturn

2000"

.

Por todo o cal,

SOLICITA

1.

Que aDirecciónXelal de Calidacle Ambiental

e

Cambio Climático emitaunha declaración de impacto ambiental

desfavorable e NON autorice o ploxecto.

2.

Que a Consellería de Medio Ambiente e Oldenación do Territorio, conxunta e coordinadamente co Concello
de Verir e a Confederación Hidrográfica do Duero, aborden unha reo¡denación do sistema viario existente ¡ra
zonal

a. Suprimindo a actual pista de terra que fragmenta en dous a zona
procedendo

de rnaior largura da ZEC neste treito,

retirada dos enhrllos

cos que se construiu e dos residuos verquidos, a eliminación das especies
exóticas invasor as (rloneadarnente á cncia dcolbnta) e a restauración da zona asolagable.

b. Suprünindo

á

a pista de terra que

percorle uns 1000 m da marxen dereita do río Támega á altura do núcleo
rural de Pazos e se construÍu en escolleü'a, alterando a marxe clo río, talando o arborado ripícola e destruindo
a vexetación de libeila coa conseguinte perda de calidade ambiental, e efectos secunda¡ios sobre flora e
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fauna e sobre a calidade das augas.
c" Contemplanclo como máxilro a posibilidade cle construl unha noya
estrada e unha ponte uns 225-250 m
ao N-NE do punto actualnente proxectado, aploveitanclo un
estreitamento da ZE'C para minimizar o
impacto.sobre o espazo protexiclo e conectando coa esh'acla que
cücunvala polo N o po'ligono inclush"iai.
Para facilitar a conectividade lonxitudinal cla ZEC, facilitanrio
os desprazaÁentos da'faulna e ev¡tando o
efecto represa da infraestrufura clurante as enchentes. todo o treito
ia esh.acla dentro .la z¡c .l"berÍu
deseñarse er ponte e "falsa ponte" con amplos vanos que per.nitan
o hánsito libre e seguro cla fauna, e
pantallas queeviten a mortandade de avifaiura.
En Santiago de Compostela a 6 de xuño cie 201g
O Presidente da SGHN,

I clas Asociaci«ins Protccturas
do Medio Arnbiente (Xtrnta cle Galicia) N" Ao/c-000/382 clo I{existro cle
Asociacións cultLrrais Galeqas. Menrbro clo consello Galeut, dr-' Mcdttl Anllriente

