
Á ATENCIÓN DO SERVICIO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA DA  
DIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. 
Fernandez Ladreda, s/n. 36071. Pontevedra. 
 
ASUNTO: AZUD NO RÍO ÚMIA  CABANELAS (RIBADUMIA). 
 
Marta Mª Lois Silva, co DNI  76861044,  maior de idade, con enderezo a efectos de notificación en Apartado 100, O Grove,  teléfono 

680580086 e correo electrónico cesalnes@yahoo.es, como presidenta do Colectivo Ecoloxista do Salnés e en representación da 

súa xunta directiva, EXPÓN que: 

 

a) CES tivo coñecemento da tramitación de permisos para remodelar o azud de abastecemento de augas á illa da Toxa. Dito 

azud está afecta ao río Umia,e localízase no lugar de Cabanelas, Concello de Ribadumia (Pontevedra).  

b) Que o CES non ten constancia de que dita tramitación saíra á exposición pública. 

c) Que dito azud, segundo informacion recadada polo CES, foi obxecto de concesión por parte do Entidade Augas de 

Galicia e encádrase dentro do Plano Hidrolóxico da Demarcación Galicia costa. Esta concesión permite a captación de augas 

para o abastecemento de auga para o rego do Campo de Golf da illa da Toxa. 

d) Que dita obra consistiría no levantamento dun muro-presa  para evitar a salinización da balsa de auga e dunha rampla  na 

conca do río co fin de facilitar o paso da fauna piscícola. 

e) Que en relación a esta concesión de captación de augas, levouse a cabo obras de mellora da canalización destas augas á 

Illa da Toxa, cuxo trazado atravesa a Enseada do Bao (de Cambados ao Grove), encadrado no espazo natural protexido 

Umia- O Grove (Humedal protexido, zona ZEPA e Ramsar), coas consecuencias que esto pode provocar nos valores deste 

lugar. Ditas obras tampouco foron postas á exposición pública. 

f) Que segundo o exposto no “Informe general del estado de conservación y amenazas de las especies de peces migradores”, 

encadrado no Proxecto Migranet, coordinado pola Universidade de Santiago de Compostela e tendo por socio á Xunta de 

Galicia, no apartado referente ao río Umia indica que “están presentes las siguientes peces migradores: lamprea marina, 

salmón atlantico, el reo y la anguila. Con anterioridad diversos autores han afirmado que la saboga está presente en el río 

Umia (Herbella&Caballero,1999; Doadro,2001),sin embargo los muestreos reaizados para su corroboración, hasta a fecha, 

han sido negativos.” 

g) Que a lamprea mariña (Petromyzon marinus) e a anguía (Anguilla anguilla) atópanse catalogados en Galicia como especie 

en perigo de extinción (Viéitez & Rey, 2004)  i en España coma especie Vulnerable (Doadrio,2001). Que se atopan protexidas 

pola IUCN,  pola UE (Reglamento nº 1100/2007 no caso da anguía, e polo Convenio de Berna e a Directiva Hábitat no caso 

da lamprea), pola lexislación española (Lei Orgánica 16/2007) e en Galicia pola lei 7/1992 de pesca fluvial. 

h) Que segundo o publicado no artigo científico “Implicaciones de la fragmentacióndel hábitat fluvial en la distribución e la 

ictiofauna en los afluentes de la margen española del Baixo Miño (Vieira-Lanero,R et al)”, no que clasifican as especies de 

peixes migradores en catro grupos segundo a súa capacidade para superar obstáculos, clasifican á lamprea no grupo 1 (con 

baixa capacidade) e a anguía no grupo 2 (con baixa capacidade para o salto pero con elevada capacidade para superar 

obstáculos). No caso da anguía, considérase que si hai unha continuidade da ribeira, o paso considérase remontable. 

Ademais, neste estudo considérase que un obstáculo con dificultade “Alta” se a anchura da coronación do obstáculo é 

superior aos 0,5m e a profundidade da lámina de auga que discorre sobre ela é de 15 cm,  e de “Moi alta” de se a 

profundidade desta lámina é menor, xa que non permitiría o paso dos peixes sobre ela).  



i) Que dita obra de remodelación do azud  foi asesorada polo servizo técnico da DX de Conservación da Natureza. Que esta 

Dirección Xeral deu consentimento ás obras da mellora de canalización das augas que atravesan o Humedal protexido do 

Umia- O Grove. 

 
E ademais SOLICITA que: 
 

1.    se nos remita ao CES copia das autorizacións da Dirección Xeral de Conservación da Natureza . Tamén se nos remita 

copia do Estudio de impacto ambiental ou de calquera documento onde se estudie os efectos desta captación e 

canalización de augas sobre o cal motivou a autorización desta Dirección Xeral. No caso de non existir que se nos 

confirme e se nos explique por escrito as razóns. 

2. se explique ao CES de que xeito se compatibiliza o muro-presa sobre o actual azud cos obxectivos da rampla. 

Segundo a información técnica consultada polo CES, o tipo de rampa que se pretende construir no azud precisa de auga 

corrente contínuo e rebosamento de augas no muro de contención do azud, se o obxectivo é facilitar o remonte da fauna 

piscícola. Esto parece incompatible co levantamento dun muro de contención no dique do azud para frear o efecto das 

mareas para evitar a salinización. A fauna piscícola sería incapaz de tomar impulso na rampla para saltar o muro na 

presa, considerando ademais o efecto cansanzo (en maior ou menor medida) dos peixes tras o esforzo do remonte da 

rampa (ver o exposto no punto g e h deste escrito) 

3. se estude e se evite a afectación da rampla para as anguías e se lle comunique ao CES. Este tipo de rampla ten 

demostrado a súa eficacia para o grupo dos ciprínidos (coma a saboga). A saboga foi citada no Umia no 2001 e  non 

volveu ser citada, e dubídase da súa presenza no río Umia. Sen embargo as ramplas evitan o paso de anguías, especie 

si presente no Umia. A anguía é un peixe incapaz de saltar e que precisa de beiras non canalizadas para o remonte de 

rápidos ou desniveis nos ríos. As ramplas, ademais de empedrar o fondo do cauce, teñen que reforzar as beiras 

mediante escolleras que canalizan o tramo do río afectado pola rampla, e isto afectaría seriamente a esta especie. 

4. no caso de permitir dita obra, que a DX de Conservación da Natureza vele  para que se evite o uso de especies de flora 

alóctonas para calquera restauración posterior á obra do contorno e tamén se minimicen os efectos do aumento de 

turbidez nas augas. 

 
 
O Salnés , a 20 xaneiro de 2016 

 

 

 

 

Marta Mª Lois Silva 

Presidenta do CES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
SERVIZOS CENTRAIS DE AUGAS DE GALICIA. 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. 
Praza Camilo Díaz Baliño 7/9. 15781. Santiago de Compostela (Coruña) 
 
ASUNTO: AZUD NO RÍO ÚMIA  CABANELAS (RIBADUMIA). 
 
Marta Mª Lois Silva, co DNI  76861044,  maior de idade, con enderezo a efectos de notificación en Apartado 100, O Grove,  teléfono 

680580086 e correo electrónico cesalnes@yahoo.es, como presidenta do Colectivo Ecoloxista do Salnés e en representación da 

súa xunta directiva, EXPÓN que: 

 

a) CES tivo coñecemento da tramitación de permisos para remodelar o azud de abastecemento de augas á illa da Toxa. Dito 

azud está afecta ao río Umia,e localízase no lugar de Cabanelas, Concello de Ribadumia (Pontevedra).  

b) Que o CES non ten constancia de que dita tramitación saíra á exposición pública. 

c) Que dito azud, segundo informacion recadada polo CES, foi obxecto de concesión por parte do Entidade Augas de 

Galicia e encádrase dentro do Plano Hidrolóxico da Demarcación Galicia costa. Esta concesión permite a captación de augas 

para o abastecemento de auga para o rego do Campo de Golf da illa da Toxa. 

d) Que dita obra consistiría no levantamento dun muro-presa  para evitar a salinización da balsa de auga e dunha rampla  na 

conca do río co fin de facilitar o paso da fauna piscícola. 

e) Que en relación a esta concesión de captación de augas, levouse a cabo obras de mellora da canalización destas augas á 

Illa da Toxa, cuxo trazado atravesa a Enseada do Bao (de Cambados ao Grove), encadrado no espazo natural protexido 

Umia- O Grove (Humedal protexido, zona ZEPA e Ramsar), coas consecuencias que esto pode provocar nos valores deste 

lugar. Ditas obras tampouco foron postas á exposición pública. 

f) Que segundo o exposto no “Informe general del estado de conservación y amenazas de las especies de peces migradores”, 

encadrado no Proxecto Migranet, coordinado pola Universidade de Santiago de Compostela e tendo por socio á Xunta de 

Galicia, no apartado referente ao río Umia indica que “están presentes las siguientes peces migradores: lamprea marina, 

salmón atlantico, el reo y la anguila. Con anterioridad diversos autores han afirmado que la saboga está presente en el río 

Umia (Herbella&Caballero,1999; Doadro,2001),sin embargo los muestreos reaizados para su corroboración, hasta a fecha, 

han sido negativos.” 

g) Que a lamprea mariña (Petromyzon marinus) e a anguía (Anguilla anguilla) atópanse catalogados en Galicia como especie 

en perigo de extinción (Viéitez & Rey, 2004)  i en España coma especie Vulnerable (Doadrio,2001). Que se atopan protexidas 

pola IUCN,  pola UE (Reglamento nº 1100/2007 no casod a anguía, e polo Convenio de Berna e a Directiva Hábitat no caso 

da lamprea), pola lexislación española (Lei Orgánica 16/2007) e en Galicia pola lei 7/1992 de pesca fluvial. 

h) Que segundo o publicado no artigo científico “Implicaciones de la fragmentacióndel hábitat fluvial en la distribución e la 

ictiofauna en los afluentes de la margen española del Baixo Miño (Vieira-Lanero,R et al)”, no que clasifican as especies de 

peixes migradores en catro grupos segundo a súa capacidade para superar obstáculos, clasifican á lamprea no grupo 1 (con 

baixa capacidade) e a anguía no grupo 2 (con baixa capacidade para o salto pero con elevada capacidade para superar 

obstáculos). No caso da anguía, considérase que si hai unha continuidade da ribeira, o paso considérase remontable. 

Ademais, neste estudo considérase que un obstáculo con dificultade “Alta” se a anchura da coronación do obstáculo é 

superior aos 0,5m e a profundidade da lámina de auga que discorre sobre ela é de 15 cm,  e de “Moi alta” de se a 

profundidade desta lámina é menor, xa que non permitiría o paso dos peixes sobre ela).  

 
E ademais SOLICITA que: 



 

5. O servizo de  Augas de Galicia aporte ao CES a memoria técnica do proxecto de remodelacion deste azud e 

información sobre a concesión outorgada no 2015 aos concesionarios desta captación de augas, sobre todo 

información que detalle as condicións de captacións e descrición do destino das augas.  Tamén solicitamos que se nos 

remita copia das autorización da Entidade Augas de Galicia e da Dirección Xeral de Conservación da Natureza e a 

licenza municipal. Tamén se nos remita copia do Estudio de impacto ambiental e do documento do acordo de consulta 

pública. No caso de non existir que se nos confirme e se nos explique por escrito as razóns. 

6. Augas de Galicia aporte ao CES informes ou argumentos polos que a illa  da Toxa segue a precisar desta captación de 

augas en Cabanelas (argumentos que motivarían a concesión de captación, se supón). A illa xa está unida á rede 

principal de abastecemento de auga provinte dos depósitos e potabilizadora de Tremoedo, traída de augas que abastece 

á Mancomunidade de Salnés, incluído o Concello de O Grove. Este feito fai dificil de comprender a prórroga da 

concesión.  

7. Augas de Galicia reconsidere, se non o fixo xa,  os termos da concesión e a súa continuidade en base a criterios de 

desenvolvemento sostible, aos impactos á fauna e flora do río Umia e as súas beiras así como os derivados da 

canalización das augas a través do Espazo protexido do Umia-O Grove.  

8. se explique de que xeito se compatibiliza o muro-presa sobre o actual azud coa construcción da rampa. Segundo a 

información técnica consultada polo CES, o tipo de rampa que se pretende construír no azud precisa de auga corrente 

contínuo e rebosamento de augas no muro de contención do azud, se o obxectivo é facilitar o remonte da fauna 

piscícola. Esto parece incompatible co levantamento dun muro de contención no dique do azud para frear o efecto das 

mareas para evitar a salinización. A fauna piscícola sería incapaz de tomar impulso na rampla para saltar o muro na 

presa, considerando ademais o efecto cansanzo (en maior ou menor medida) dos peixes tras o esforzo do remonte da 

rampa (ver o exposto no punto g e h deste escrito) 

9. Que se estude e se evite a afectación da rampla para as anguías. Este tipo de rampla ten demostrado a súa eficacia 

para o grupo dos ciprínidos (coma a saboga). A saboga foi citada no Umia no 2001 e  non volveu ser citada, e dubídase 

da súa presenza no río Umia. Sen embargo as ramplas evitan o paso de anguías, especie si presente no Umia. A anguía 

é un peixe incapaz de saltar e que precisa de beiras non canalizadas para o remonte de rápidos ou desniveis nos ríos. 

As ramplas, ademais de empedrar o fondo do cauce, teñen que reforzar as beiras mediante escolleras que canalizan o 

tramo do río afectado pola rampla, e isto afectaría seriamente a esta especie. 

10. no caso de permitir dita obra se evite o uso de especies de flora alóctonas para calquera restauración posterior á obra do 

contorno e tamén se minimicen os efectos do aumento de turbidez nas augas. 

 
O Salnés , a 20 xaneiro de 2016 

Marta Mª Lois Silva 

Presidenta do CES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OFICINA DA ZONA GALICIA SUR DE  AUGAS DE GALICIA. 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DO TERRITORIO. 
Rúa San Salvador, 2 4º. 36201 Vigo (Pontevedra). 

 
ASUNTO: AZUD NO RÍO ÚMIA  CABANELAS (RIBADUMIA). 
 
Marta Mª Lois Silva, co DNI  76861044,  maior de idade, con enderezo a efectos de notificación en Apartado 100, O Grove,  teléfono 

680580086 e correo electrónico cesalnes@yahoo.es, como presidenta do Colectivo Ecoloxista do Salnés e en representación da 

súa xunta directiva, EXPÓN que: 

 

a) CES tivo coñecemento da tramitación de permisos para remodelar o azud de abastecemento de augas á illa da Toxa. Dito 

azud está afecta ao río Umia,e localízase no lugar de Cabanelas, Concello de Ribadumia (Pontevedra).  

b) Que o CES non ten constancia de que dita tramitación saíra á exposición pública. 

c) Que dito azud, segundo informacion recadada polo CES, foi obxecto de concesión por parte do Entidade Augas de 

Galicia e encádrase dentro do Plano Hidrolóxico da Demarcación Galicia costa. Esta concesión permite a captación de augas 

para o abastecemento de auga para o rego do Campo de Golf da illa da Toxa. 

d) Que dita obra consistiría no levantamento dun muro-presa  para evitar a salinización da balsa de auga e dunha rampla  na 

conca do río co fin de facilitar o paso da fauna piscícola. 

e) Que en relación a esta concesión de captación de augas, levouse a cabo obras de mellora da canalización destas augas á 

Illa da Toxa, cuxo trazado atravesa a Enseada do Bao (de Cambados ao Grove), encadrado no espazo natural protexido 

Umia- O Grove (Humedal protexido, zona ZEPA e Ramsar), coas consecuencias que esto pode provocar nos valores deste 

lugar. Ditas obras tampouco foron postas á exposición pública. 

f) Que segundo o exposto no “Informe general del estado de conservación y amenazas de las especies de peces migradores”, 

encadrado no Proxecto Migranet, coordinado pola Universidade de Santiago de Compostela e tendo por socio á Xunta de 

Galicia, no apartado referente ao río Umia indica que “están presentes las siguientes peces migradores: lamprea marina, 

salmón atlantico, el reo y la anguila. Con anterioridad diversos autores han afirmado que la saboga está presente en el río 

Umia (Herbella&Caballero,1999; Doadro,2001),sin embargo los muestreos reaizados para su corroboración, hasta a fecha, 

han sido negativos.” 

g) Que a lamprea mariña (Petromyzon marinus) e a anguía (Anguilla anguilla) atópanse catalogados en Galicia como especie 

en perigo de extinción (Viéitez & Rey, 2004)  i en España coma especie Vulnerable (Doadrio,2001). Que se atopan protexidas 

pola IUCN,  pola UE (Reglamento nº 1100/2007 no caso da angía, e polo Convenio de Berna e a Directiva Hábitat no caso da 

lamprea), pola lexislación española (Lei Orgánica 16/2007) e en Galicia pola lei 7/1992 de pesca fluvial. 

h) Que segundo o publicado no artigo científico “Implicaciones de la fragmentación del hábitat fluvial en la distribución de la 

ictiofauna en los afluentes de la margen española del Baixo Miño (Vieira-Lanero,R et al)”, no que clasifican as especies de 

peixes migradores en catro grupos segundo a súa capacidade para superar obstáculos, clasifican á lamprea no grupo 1 (con 

baixa capacidade) e a anguía no grupo 2 (con baixa capacidade para o salto pero con elevada capacidade para superar 

obstáculos). No caso da anguía, considérase que si hai unha continuidade da ribeira, o paso considérase remontable. 

Ademais, neste estudo considérase que un obstáculo con dificultade “Alta” se a anchura da coronación do obstáculo é 

superior aos 0,5m e a profundidade da lámina de auga que discorre sobre ela é de 15 cm,  e de “Moi alta” de se a 

profundidade desta lámina é menor, xa que non permitiría o paso dos peixes sobre ela.  

 



E ademais SOLICITA que: 
 

11. O servizo de  Augas de Galicia aporte ao CES a memoria técnica do proxecto de remodelacion deste azud e 

información sobre a concesión outorgada no 2015 aos concesionarios desta captación de augas, sobre todo 

información que detalle as condicións de captacións e descrición do destino das augas.  Tamén solicitamos que se nos 

remita copia das autorización da Entidade Augas de Galicia e da Dirección Xeral de Conservación da Natureza e a 

licenza municipal. Tamén se nos remita copia do Estudio de impacto ambiental e do documento do acordo de consulta 

pública. No caso de non existir que se nos confirme e se nos explique por escrito as razóns. 

12. Augas de Galicia aporte ao CES informes ou argumentos polos que a illa  da Toxa segue a precisar desta captación de 

augas en Cabanelas (argumentos que motivarían a concesión de captación, se supón). A illa xa está unida á rede 

principal de abastecemento de auga provinte dos depósitos e potabilizadora de Tremoedo, traída de augas que abastece 

á Mancomunidade de Salnés, incluído o Concello de O Grove. Este feito fai difícil de comprender a prórroga da 

concesión.  

13. Augas de Galicia reconsidere, se non o fixo xa,  os termos da concesión e a súa continuidade en base a criterios de 

desenvolvemento sostible, aos impactos á fauna e flora do río Umia e as súas beiras así como os derivados da 

canalización das augas a través do Espazo protexido do Umia-O Grove.  

14. se explique de que xeito se compatibiliza o muro-presa sobre o actual azud coa construcción da rampa. Segundo a 

información técnica consultada polo CES, o tipo de rampa que se pretende construir no azud precisa de auga corrente 

contínuo e rebosamento de augas no muro de contención do azud, se o obxectivo é facilitar o remonte da fauna 

piscícola. Esto parece incompatible co levantamento dun muro de contención no dique do azud para frear o efecto das 

mareas para evitar a salinización. A fauna piscícola sería incapaz de tomar impulso na rampla para saltar o muro na 

presa, considerando ademais o efecto cansanzo (en maior ou menor medida) dos peixes tras o esforzo do remonte da 

rampa (ver o exposto no punto g e h deste escrito) 

15. Que se estude e se evite a afectación da rampla para as anguías. Este tipo de rampla ten demostrado a súa eficacia 

para o grupo dos ciprínidos (coma a saboga). A saboga foi citada no Umia no 2001 e  non volveu ser citada, e dubídase 

da súa presenza no río Umia. Sen embargo as ramplas evitan o paso de anguías, especie si presente no Umia. A anguía 

é un peixe incapaz de saltar e que precisa de beiras non canalizadas para o remonte de rápidos ou desniveis nos ríos. 

As ramplas, ademais de empedrar o fondo do cauce, teñen que reforzar as beiras mediante escolleras que canalizan o 

tramo do río afectado pola rampla, e isto afectaría seriamente a esta especie. 

16. no caso de permitir dita obra se evite o uso de especies de flora alóctonas para calquera restauración do contorno 

posterior á obra, e tamén se minimicen os efectos do aumento de turbidez nas augas. 

 
O Salnés , a 20 xaneiro de 2016 

Marta Mª Lois Silva 

Presidenta do CES 

 
 
 


