
GRUPO MUNICIPAL POPULAR  

CONCELLO DE XINZO DE LIMIA 

 

          D. Antonio Fernández Veiga, D. Luis Miguel Gil Penín, 

 D. Manuel Cabas López, Dna. María Dolores Calvo e Dna. Silvia 

Blanco Cuquejo; 

 

Concelleiros e Concelleiras do GRUPO MUNICIPAL POPULAR ao 

abeiro do previsto no artigo 91.4 do R.D2568/1986, polo que se aproba o 

Regulamentode Organización Funcionamento e Réxime Xurírido das 

Entidades Locais, propón que se someta ao vindeiro Pleno do Concello, 

sendo incluido na Orde do día a seguinte  

 

MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

A fináis do ano 17 a Confederación Hidrográfica Miño-Sil fixo a última 

gran actuación de limpeza da cunca do río Limia e os seus afluentes. A fase 

que estaba prevista no 2018 non se executou tralo cambio de directiva desta 

institución.  

 

Neste tempo, aínda co Presidente deste ente confirmou, tras reunión e 

charlas co anterior Alcalde D. Manuel López Cabas ou co Parlamentario 

Autonómico D. Carlos Gómez Salgado, o acondicionamento das nosas 

cuncas fluviais. Na relidade só se fixeron pequeñas actuacións  para o cruce 

do río na festa do Esquecemento; xa que este mesmo ano, cando se 

solicitou o acondicionamento en xuño para o Abrazo ao Limia, 

responderon que as beiras do Limia estaban en “boas condicións”, e houbo 

que desbrozalas co Departamento de Medio Ambiente do Concello de 

Xinzo, así como as marxes, posteriormente no inicio do verán para que 

estivesen axeitadas. 

 

A comenzó da época estival en concellos limítrofes ou cercanos, pola non 

limpeza dos cauces, sufriron importantes inundacións tralas tormentas que 

cada vez máis a cotío descargan gran cantidade de m3 de auga en pouco 

tempo. Tormentas, que por sorte, pasarón de lado o noso Concello. 

 

Nos camiños, paseos  ou estradas, que bordean os nosos ríos e canáis 

encontramos con ramas caídas, ou mesmo árbores, cada vez que o vento 

ten algo de intensidade, xa que éstas non están debidamente decotadas e 

limpas. Producindo unha gran pantalla que ten que soportar a forza do 



vento sen zonas de escape, facendo perigoso moverse ao carón destes 

cauces. 

 

 

Cada tempada de chuvias invernais atopamos que as zonas de labradío 

tardan moito en desaugarse froito do nivel da capa freática, o pouco 

desnivel da nosa comarca e tamén dos canais tupidos de vexetación. 

 

Estamos a ver zonas, onde os taludes foinos comendo o curso dos ríos, ou 

os firmes das estradas se están a fundir; co cal, cunha subida do caudal 

neste inverno, ou por unha forte tormenta; fan perigoso poder transitar por 

estes lugares, debido ao peso que están a soportar moitas delas coa 

maquinaria agrícola ou transporte de productos do noso agro. Ademais 

deixando con pouca terra as raíces de moitas árbores, o cal provoca a súa 

caída. 

 

A maiores da espera, por  un informe favorable da Confederación , para 

xustificar a subvención otorgada a principios de ano, pola Deputación de 

Ourense, para contruir na Alameda do Toural unha pista deportiva urbanas, 

para baloncesto e futbito.  Máis de seis meses esperando por este informe. 

Unha subvención de 35 mil €. 

 

Por todo o exposto, pensando tanto nas posibles enchentas, días de vento, 

derrumbes de taludes e na zona deportiva para  os nosos nenos e nenas, 

proponse ao pleno para  o seu debate e aprobación se procede dos 

seguintes: 

 

ACORDOS: 

 

1.- Instar á Confederación Hidrográfica Miño-Sil a dispor unha 

partida económica para contratar, respectando a flora necesaria para 

a fauna existente; o acondicionamento do cauce, taludes, marxes  e 

vexetación, dos nosos ríos e canais; para evitar calquer dano persoal ou 

material. 

 

2.- Instar a Confederación  Hidrográfica Miño-Sil a facer o informe, en 

tempo, para non perder a subvención otorgada pola Deputación de 

Ourense, por un importe de 35 mil €.    
 

       

 

En Xinzo de Limia a 29 de agosto de 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
A/A: PRESIDENTA-ALCALDESA DO EXCMO. CONCELLO DE XINZO DE LIMIA 


