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ASUNTO: información sobre denuncia por vertido de entullos na parcela 290, polígono 9,
Barbadás.

Antecedentes:
Sociedade Galega de Historia Natural, na que se denuncia o vert¡do de escombros de
construción nunha charca en Parada de Piñor, concretamente na parcela 290 do polígono 9,
concello de Barbadás.
mediante nota de réxime interior nÚmero 11312015.
na que se denunciaban os mesmos feitos; lniciándose un expediente sancionador.

do Servizo de Montes, no que remite copia da mesma denuncia e informe realizado por un
Axente Forestal do Distrito Xll, remitíndose á Sección Xurídica o día 3010912015, mediante
nota de réxime interior número 14412015.
indica que o vertido foi retirado e que non se aprecian afeccións sobre a flora e a fauna
silvestre.
Vistos os trámites anteriormente citados, infÓrmaselle que:
- Os residuos de construción e demolición foron retirados e xestionados de acordo coa
normativa.
- Non se aprecian afecciéns sobre a flora e a fauna silvestre, el lugar foi i'ecuperado no seu
aspecto anterior ao vertido.
- O expediente sancionador está en fase de Proposta de Resolución, con unha sanciÓn de
multa por importe de 901€.
En canto á solicitude de consulta do expediente, infórmaselle que está a sÚa disposiciÓn os dÍas
laborables, en horario de 9:00 a 14:00, nas dependencias do Servizo de Calidade e AvaliaciÓn

Ambiental, rúa do Paseo, 18, 40, Ourense.
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