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ASUNTO: Alegacións ao documento de avaliación preliminar do risco de inundación da 

demarcación hidrográfica Galicia-Costa (ciclo 2021-2027) 

 

 

Ao abeiro do disposto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 

administrativo común das administracións públicas, 

Saleta Fernández de la Torre e Santi Martínez López, en condición de concelleiros de Veciñanza 

na Corporación Municipal de Cuntis, con enderezo a efectos de notificación en Portodegómez, 

66 – 36670 (Cuntis) ou no enderezo electrónico info@veciñanza.gal. 

 

EXPOÑEMOS: 

Visto que no DOG do 6 de setembro de 2018 no que se publica a RESOLUCIÓN “pola que se 

anuncia a apertura do período de consulta pública do documento avaliación preliminar do risco 

de inundación da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa (ciclo 2021-2027)”, e comprobada a 

afectación ao núcleo urbano da vila do Baño, en Cuntis, queremos achegar as seguintes 

 

ALEGACIÓNS: 

 En anos previos á aprobación definitiva do actual documento de mapas de 

perigosidade e risco de inundación: áreas de risco potencial significativo de inundación 

(ARPSI), dende Cuntis presentáronse alegacións que non foron tomadas en 

consideración nas que se indicaba e argumentaba a necesidade de ampliar as zonas 

establecidas como potencialmente inundables, xa que no referido ao treito urbano de 

Cuntis había notables carencias. Historicamente víñanse rexistrando enchentes que 

provocaban intensos danos materiais, e este feito non foi avaliado suficientemente para 

deseñar uns mapas precisos e rigorosos. 

 

 Aberto agora este novo prazo de exposición pública, e considerando que as 

modificacións das ARPSI existentes achegan notables melloras, entendemos que é 

necesario completar o deseño deste mapa pois aínda é incompleto. A actual proposta 

mantén carencias á vista da realidade que padece a nosa vila cada vez que se rexistran 

episodios, que son periódicos, de desbordamento do río Gallo ao seu paso polo centro 

da vila. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 

 

 Tal e como se detalla en documento anexo, É NECESARIO INCORPORAR á 

modificación da ARPSI fluvial proposta TODO o treito urbano do río Gallo, xa que 

a proposta de modificación exclúe varios metros do coñecido como Parque do Castro. 

Este espazo rexistra graves afectacións en episodios de enchentes, razón pola cal non 

entendemos o motivo de propoñer unha modificación incompleta. 

Por todo o expostos, 

SOLICITAMOS: 

Que se teña por presentado este escrito e se tomen en consideración as cuestións 

aquí formuladas. Que, na súa virtude, co dereito de obter da Administración unha resposta 

razoada por imperativo do artigo 86 da lei 30/1992, se acorde proceder segundo as 

manifestacións contidas nel e na súa consecuencia incluír a proposta na modificación da zona 

ARPSI proposta, para que sexa fiel reflexo da realidade tanto nos mapas de perigosidade como 

nos mapas de risco. 

 

 

Anexo: representación gráfica da proposta sobre documento orixinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saleta Fernández de la Torre      Santi Martínez López 


