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• DOCUMENTO II,  ampliación do Documento I,  presentado como texto refundido o 9/11/2016 no Rexistro da
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ASUNTO:

Exposición pública do Borrador do PXOM de Gondomar
• Anuncio no BOPPO - Martes, 6 de setembro de 2016 - nº 170
• Anuncio na web do Concello - https://pxom.concellodegondomar.gal/ na mesma data

PARTICIPANTES:

________, con D.I. _______, actúa:  

• En nome e representación da asociación A TERRA NON SE VENDE (ATNSV), inscrita no Rexistro Central
de Asociacións co nº ________.

• En nome e representación da Asociación de Defensa Medioambiental  SALVEMOS MONTEFERRO, 
inscrita no Rexistro Central de Asociacións co nº _______.

• No nome da Rede colectivos ecoloxistas, de acción social e defensa cultural A RÍA NON SE VENDE.

DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

• Nome: _______
• Correo-e: _______
• Enderezo: _______
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DATOS DA PERSOALIDADE XURÍDICA DE  A TERRA NON SE VENDE

R.C.A. _______

• A TERRA NON SE VENDE é unha asociación sen ánimo de lucro.

• ATNSV foi constituida o 25 de febreiro de 2013, e dende entón ven exercendo a súa actividade de xeito
continuo.

• O ámbito de actividade preferente, que non exclusivo, de ATNSV é Galicia, e así se declara nos seus estatutos.

• Os fins principais de ATNSV, segundo se establece non seus estatutos, son a defensa do patrimonio ambiental
e cultural do territorio e a transformación da sociedade galega. 

Por transformación da sociedade galega entendemos a nosa evolución cara a un modo de vida cuxas pautas
socioeconómicas,  ambientais  e culturais  sexan  intra e  inter xeracionalmente xustas  e sustentables,  que
preserve e potencie os nosos valores culturais identitarios e universais, e que preserve, coide e, no seu caso,
rexenere  a  riqueza  natural  e  ambiental  do  noso  territorio.  Este  obxectivo  é  extensivo  á  calquera  país,
sociedade e territorio aos que podamos dar o noso apoio.

DATOS DA PERSOALIDADE XURÍDICA DE  SALVEMOS MONTEFERRO

R.C.A. _______

• Salvemos Monteferro é unha entidade sen ánimo de lucro. 

• Foi constituida en maio de 2006, e dende entón ven exercendo a súa actividade de xeito continuo. 

• O seu ámbito fundamental de actividade é Galicia, e así figura nos seus estatutos. 

• Os seus fins, segundo se establece nos seus estatutos, son os seguintes:

a) A protección do contorno medioambiental e do seu uso para o recreo colectivo. 

b) A procura do desenvolvemento sostible dos recursos naturais e o seu aproveitamento. 

c) A promoción de alternativas que artellen unha armazón socio-económica baseada no respecto ao
medio ambiente e na conservación da nosa paisaxe. 

d) O  fomento  da  participación  da  mocidade  nos  valores  de  respecto  á  natureza  e  o  estímulo  á
convivencia nun sistema de liberdade de expresión e de pensamento para conquerir unha sociedade
mellor e unha democracia máis profunda. 

e) A defensa do idioma, a etnografía e o patrimonio cultural e histórico galego. 
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1. SOBRE A FINALIDADE DESTE DOCUMENTO DE SUXESTIÓNS  E A PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Entendemos que esta exposición pública do borrador do PXOM de Gondomar constitúe unha fase previa á
tramitación oficial do PXOM, que o Concello acomete voluntariamente para recibir suxestións dos cidadáns
antes de redactar o borrador oficial. 

Enterámonos casualmente desta fase participativa moi tarde, sen tempo suficiente para facer comentarios e pro-
postas co nivel de amplitude e de detalle que quereríamos. Con todo, aquí incluimos algunhas achegas. 

Agradecemos este medio de participación, pero botamos de menos un sistema máis completo e aberto ao
debate, como unha Axenda 21 (a documentación exposta non cita o traballo da Axenda 21 de Gondomar, e
non sabemos se está activa) ou un Consello Sectorial. 

Consideramos necesario que na redacción do borrador oficial participen, ademáis dos veciños de Gondo -
mar, varias entidades e asociacións que teñen o necesario coñecemento do territorio, o levan anos de moi
bo traballo nos eidos do medio ambiente e a biodiversidade, do patrimonio xeolóxico, do patrimonio his -
tórico e arqueolóxico e do patrimonio etnográfico. Referirémonos a elas máis adiante. 

2. SOBRE OS FINS DA LEI DO SOLO, A FINALIDADE DO PXOM E A REALIDADE

O borrador do PXOM de Gondomar asume, como é preceptivo, os fins propios da actividade urbanística que
establece a Lei do Solo, e engade un fin tan esencial como é a conservación da biodiversidade, que non se
menciona entre os fins da Lei. 

Con todo, tanto as previsións do PXOM como a propia letra da Lei corren o risco de ficar en declaracións de
boas intencións que non teñan moita relación coa realidade, como imos ver de seguido. 

3. SOBRE SUSTENTABILIDADE, AUMENTO DE POBOACIÓN, CRECEMENTO ECONÓMICO E CONSERVACIÓN
DA BIODIVERSIDADE

Entendemos que a sustentabilidade e a conservación da biodiversidade non son compatibles co crecemen-
to, entendido éste en termos de capitalismo, é dicir, como un aumento incesante da actividade económica
asociado a aumento de poboación, aumento de ocupación e artificialización do territorio, aumento de con-
sumo de recursos materiais e enerxéticos, e aumento de xeración de residuos. 

En canto a aumento de poboación, tomemos como exemplo a evolución da poboación de Gondomar dende
o ano 2000 ata o ano 2015 (datos do Instituto Galego de Estadística): 

Poboación de Gondomar

Ano Nº hab. Ano Nº hab. Ano Nº hab. Ano Nº hab.

2000 11.463 2004 12.121 2008 13.713 2012 13.954

2001 11.631 2005 12.685 2009 13.841 2013 14.005

2002 11.861 2006 12.888 2010 13.890 2014 14.051

2003 11.987 2007 13.371 2011 13.973 2015 14.056

Comparemos isto coas previsións do borrador do PXOM de Gondomar (2. Avaliación, 1. Modelo Territorial,
páxina 34,  letra I): Novas vivendas necesarias segundo criterios realistas e viables (sic): 3.120 (1.560 en solo
urbano e 1.560 en solo de núcleo rural). 

• Cálculo da capacidade de acollida das novas vivendas (cun criterio moi conservador, de 2,5 habitan-
tes por vivenda): 3.120 x 2,5 = 7.800 novos habitantes. 

• Porcentaxe de aumento de poboación resultante:  55,5 %. 
• Aumento de poboación real 2000-2015: 2.593 dende 2000; 1.371 dende 2005; 166 dende 2010. 

Á vista do exposto, pensamos que estas previsións non responden a unha necesidade real e, polo tanto, non
son realistas, nin viables, nin sustentables. 
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4. SOBRE OS ESPAZOS NATURAIS

4.1 A Serra do Galiñeiro, un necesario Parque Natural

O borrador do PXOM de Gondomar declara que a Serra do Galiñeiro non está catalogada como Espazo Na-
tural, pero isto non é certo. As zonas da Serra correspondentes a Vigo e a Porriño están clasificadas como
Solo Rústico de Especial Protección de Espazos Naturais.

Porén, consideramos que esta protección é insuficiente na súa extensión e nos seus efectos. Dende o ano
2011 vimos reinvindicando a Protección eficaz dun lugar tan valioso como A Serra do Galiñeiro, e conside-
ramos que a figura de protección máis adecuada é a de Parque Natural. 

Temos que facer notar que tal declaración non impide, senón que potencia, o aproveitamento multifuncio-
nal (agro-gandeiro-forestal, ademáis de cultural) da Serra en condicións de sustentabilidade, rendemento
económico e utilidade social.

O Catálogo das Paisaxes de Galicia, elaborado en 2016, inclúe unha parte da Serra como Área de Especial
Interese Paisaxístico (AEIP), pero tal figura de protección é insuficiente.

Instamos, pois, ao Concello de Gondomar a que vaia alén do propósito de declarar a súa parte da Serra
como Solo Rústico de Especial Protección de Espazos Naturais e promova, xunto cos restantes concellos
(Mos, Porriño, Tui e Vigo), a declaración da Serra do Galiñeiro como Parque Natural.

No Anexo I incluimos o Manifesto de 2011 da Plataforma pola protección da Serra do Galiñeiro (da que forma-
mos parte), que describe os valores da Serra, as amenazas que penden sobre ela e a necesidade de protexela.

4.2 A Foz do Miñor, Espazo Natural declarado en 1991, incluido no RXEN de Galicia e incluido nas NCSP da
Provincia de Pontevedra, que rixen o planeamento urbanistico de Gondomar 

O borrador do PXOM de Gondomar declara que a Foz do Miñor non está catalogada como Espazo Natural,
pero isto non é certo. 

Dende o ano 1991, moito antes de que a zona baixa da Foz (entre a ponte románica e A Ladeira) fose decla-
rada LIC da Rede Natura, A Foz enteira, incluida a zona alta (cuxa parte Sur lle corresponde a Gondomar),
está catalogada como Espazo Natural 11. A FOZ DO MIÑOR, no Rexistro de Espazos Naturais de Galicia e,
en consecuencia, figura como tal Espazo Natural nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planea-
mento da provinicia de Pontevedra , que son o instrumento de planeamento vixente en Gondomar.

Ao longo destes 25 anos a catalogación da Foz como Espazo Natural, que nunca foi derrogada, foi sistemáti -
camente ignorada e transgredida por todas as administracións competentes: os tres concellos, as conse -
llerías correspondentes da  Xunta de Galicia e o Servizo de Costas de Pontevedra.

A proposta de Ampliación da Rede Natura da Xunta de Galicia de 2012 incluía a ampliación do LIC-ZEC (co
nome A Ramallosa) ata uns límites similares aos do Espazo Natural 11. A Foz do Miñor. Pero tal ampliación
non se levou a cabo, sen que saibamos a razón.

O Catálogo das Paisaxes de Galicia, elaborado en 2016, prevé incluir a Foz como Lugar de Interese Paisaxístico, se
ben aínda non sabemos se a declaración vai comprender a parte alta da Foz, augas arriba da ponte románica.

A nosa reinvindicación é que a totalidade da Foz sexa considerada como ZEC da Rede Natura, e que sexa tra-
tada como tal, eliminando as causas da contaminación que padece por augas residuais, e atallando a degra -
dación paulatina que padece pola presión urbanística, pola utilización industrial ilegal das súas ribeiras e
pola utilización inadecuada do espazo para actividades de lecer incompatibles cun espazo de cría de aves.

O Anexo II contén a proposta sobre A Foz do Miñor que fixemos nas alegacións ao Catálogo das Paisaxes
de Galicia este mesmo ano, coa descrición dos seus valores e da súa situación actual. 

O anexo incorpora a cartografía da Foz como  Espazo Natural do RXENG-NCSP  e a proposta da Xunta de
2012 para a ampliación da ZEC da Rede Natura.
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4.3 O sistema hidrográfico

O sistema hidrográfico de Gondomar, principalmente os ríos  Miñor, Zamáns e Morgadáns, pero tamén os
restantes ríos e regatos do termo municipal, está sometido a unha degradación paulatina debido a varias
causas:

• A invasión industrial e urbana das súas ribeiras (por exemplo, o treito urbano e industrial do río
Miñor cando atravesa o núcleo urbano de Gondomar, e o treito industrial augas abaixo; a gasolinei -
ra construida ilegalmente sobre o río Zamáns á entrada sur do polígono Industrial da Pasax). 

• A paulatina degradación das súas fragas de ribeira, chegando nalgúns casos á súa desaparición, o
que provoca a desestabilización e a erosión das súas ribeiras. 

• A paulatina degradación, por abandono, de moitos elementos de valor histórico, arqueolóxico e et-
nográfico asociados ás ribeiras (pontes, muiños de auga, levadas…).

• A contaminación das súas augas por fugas e descargas de augas residuais urbanas e moi probable-
mente tamén industriais. 

Polo tanto, consideramos que o PXOM de Gondomar debe:

• Clasificar as ribeiras como Solo Rústico de Especial Protección de Augas.

• Establecer e facer respectar estrictamente as franxas de servidume de paso e de protección. Isto re-
quirirá a recuperación dos terreos de ribeira invadidos por industrias, servizos industriais, construc -
cións e dotacións urbanas. 

• Promover a restauración das fragas de ribeira alí onde sexa preciso, como nos treitos dos ríos Miñor
e Morgadáns augas arriba do núcleo urbano de Gondomar. 

• Promover a conservación ou restauración dos elementos patrimoniais de valor histórico, arqueo-
lóxico e etnográfico asociados ás ribeiras dos ríos.

• Solucionar os problemas de contaminación das augas fluviais por fallos do sistema de saneamento e
depuración das augas residuais urbanas e industriais, tal e como se comenta no punto 7.

4.4 O patrimonio xeolóxico

A parte das formacións de gneis da Serra do Galiñeiro, hai multitude de elementos naturais, sexan abrighei-
ros, cavidades  ou formacións rochosas, de grande valor xeolóxico, e dos que a maioría leva asociado un im -
portante patrimonio humano,  sexa arqueolóxico (porque acubillan petroglifos ou restos históricos), etno-
gráfico (por teren acubillado actividades tradicionais e conservar a súa pegada) ou inmaterial (por seren o
soporte físico de lendas, e contos, e da memoria dos lugares). 

Nós, por non ser sabios competentes, só podemos citar as cavidades da Serra do Galiñeiro, que veñen cita-
das no Manifesto Pola Defensa da Serra do Galiñeiro, de 2011 (anexo I deste documento), e os Cotos de
Chaín. 

Sobre este asunto, aconsellamos aos responsables municipais da elaboración do PXOM que consulten o Li-
bro As Covas de Vincios, extraordinario estudio xeolóxico, arqueolóxico, histórico, cultural e social redacta-
do por membros e colaboradores do Clube Espeleolóxico Maúxo. 

Aconsellámoslles, asi mesmo, que busquen o asesoramento do Instituto de Estudos Miñoranos. 

E, sobre os Cotos de Chaín, poden buscar o asesoramento da Asociación A Groba (non confundir con outra
asociación irmá, SOS Groba).

PXOM Gondomar - Borrador 6 de 21 2016.11.07-09-16



A Terra Non Se Vende R.C.A. _______ Documento de Suxestións II

4.5 Outros espazos naturais: ecosistemas necesarios como soporte da biodiversidade

Nun municipio tan extenso e con tantos valores naturais como Gondomar, promover como espazos SREPEN
A Serra do Galiñeiro, a Foz do Miñor, a Fraga de Oliveira e a Serra de Argallo parece un obxectivo ben
escaso.

Por certo: sorprendeunos a inclusión da Serra de Argallo e da Fraga de Oliveira no termo de Gondomar.
Pensabamos que o límite municipal chegaba xusto ata estes espazos, pero sen internarse neles. 

Por outra parte botamos en falla, no índice do borrador do PXOM, un apartado específico para un estudo
dos ecosistemas existentes e do estado da biodiversidade no concello. Pensamos que sen estes datos non
se pode facer unha adecuada planificación dos Espazos Naturais  Protexidos. E pensamos que sen estes
datos non ten sentido falar da conservación da biodiversidade como un obxectivo do PXOM.

Polo tanto, cremos que é necesaria a participación de expertos nesta materia na redacción do PXOM, dada
a súa amplitude e complexidade. E cremos que o grupo de expertos debe compoñerse de técnicos das
administracións públicas e de membros das asociacións cidadás coa necesaria formación, experiencia e
coñecemento do territorio.

Sabemos que hai persoas competentes neste asunto nas asociacións de defensa ambiental integradas na
Plataforma pola protección da Serra do Galiñeiro, no  Instituto de Estudos Miñoranos e na  Plataforma
pola Protección da Foz do Miñor

5. SOBRE O PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO, HISTÓRICO, ETNOGRÁFICO, TOPONÍMICO E INMATERIAL

Neste asunto tan amplo, e no que Gondomar é tan rico (petroglifos, mámoas, castros, muiños de auga,
levadas,  pontellas,  pontes medievais,  pontes romanas,  pazos...  e  os nomes dos lugares) tampouco non
somos sabios competentes, e temos que volver a mencionar ao Instituto de Estudos Miñoranos e ao Clube
Espeleolóxico Maúxo como as mellores fontes de asesoramento que coñecemos. 

No  Anexo  I,  Manifesto  pola  protección  da  Serra  do  Galiñeiro,  cítanse  algúns  elementos  patrimoniais
existentes na zona da Serra pertencente ao concello de Gondomar.

Pola nosa parte, queremos apuntar dúas solicitudes concretas:

Sobre os cabalos do monte. 

Se queremos conservar o noso valor como país, e a nosa pequena, pero valiosa, contribución á cultura
dos pobos do mundo, temos que manter as actividades nas que se manifesta a nosa identidade. A cría
dos cabalos en liberdade é un patrimonio natural e etnográfico dun extraordinario valor, e forma parte
da identidade histórica, e seguramente prehistórica, de Galicia. 

Supoñemos  que  os  concellos  non  teñen  competencias  directas  sobre  a  delimitación  e  xestión  dos
espazos de monte necesarios para os cabalos. E non sabemos se teñen competencias, en forma de
ordenanza, sobre o control dos animais e do trato que reciban. 

Pero pensamos que teñen a responsabilidade de crear (como entidades locais) ou de impulsar (ante as
administracións competentes) as condicións naturais e administrativas, incluso económicas, para que os
cabalos sigan vivindo a súa vida en liberdade sen seren privados do seu espazo vital, en armonía co
aproveitamento multifuncional do monte, e sen recibir danos. E queremos que isto sexa tido en conta,
na forma que sexa posible e apropiada, nas determinacións do PXOM de Gondomar. 

Sobre a ponte romana de Mañufe

Pensamos que xa é tempo ben cumprido de que se atope unha solución viable para liberar a  ponte
romana  de  Mañufe da  súa  superestructura  de  formigón  e  asfalto,  e  transformala  nunha  ponte
peatonal, facéndoa recuperar todo o seu valor histórico.
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6. SOBRE O SOLO RÚSTICO, OS ESPAZOS NATURAIS E A PAISAXE

“O éxito ou fracaso da protección da paisaxe depende, sobre todo, dos Concellos”.

O día 13 de abril de 2016 varias asociacións e redes de asociacións (A Terra Non Se Vende, Galiza Non Se
Vende, A Ría Non Se Vende, Salvemos Monteferro, Luita Verde e Plataforma en Defensa dos Montes do Mo-
rrazo) presentamos alegacións ao Catálogo das Paisaxes de Galicia. 

Ao consultar o documento atopámonos cos seguintes feitos:

• As  207  Áreas  de  Especial  Interese  Paisaxístico  (AEIP)  seleccionadas  polo  Catálogo  teñen  unha
extensión de 250.678 ha, o que supón o 8,48 % do territorio de Galicia que, segundo as Directrices
de Ordenación do Territorio (DOT), é de 29.575 km².

• A Rede Natura galega actual abrangue 389.566 ha. Isto constitúe o 13,17% da superficie terrestre de
Galicia (o 6,42% do territorio da Coruña, o 17,45% do de Lugo, o 18,68% do de Ourense e o 7% do
de Pontevedra). A media estatal entre comunidades é do  24,5%. O conxunto do Estado aporta á
Rede o 27,2% do seu territorio. Dadas as características de Galicia, a Comisión Europea reclamou a
ampliación da súa Rede Natura, ameazando coa aplicación de sancións.

• As AEIP seleccionadas teñen, polo tanto, unha extensión equivalente ao 64,35% da RN 2000 galega. 

E valoramos eses datos á luz das seguintes consideracións:

• Dadas as características de Galicia, o conxunto dos seus Espazos Naturais Protexidos debería ser polo
menos 2,55 veces máis extenso que a RN 2000 actual, e acadar como mínimo 1/3 do territorio. Hai
que ter en conta que a súa protección non impediría as actividades tradicionais sustentables, salvo en
zonas de reserva, de extensión limitada, e das que non existe ningunha en Galicia. 

• As AEIP, pola súa propia natureza, deberían cubrir moito máis territorio, dado que deberían abarcar
todos  os  Espazos  Naturais  Protexidos  e  o  Solo  Rústico  especialmente  protexido,  ademáis  das
paisaxes vinculadas ás cidades, aos demais asentamentos humanos, aos conxuntos históricos e ás
infraestruturas. 

Polo tanto consideramos que este resultado é moi alarmante, dado que a nova Lei do Solo atribúe ás AEIP a
delimitación do Solo Rústico de Especial Protección Paisaxística. 

A  este  respecto,  é  moi  significativa  a  comparación  dos  mapas  da  Rede Natura  2000  e  das  AEIP  do
Catálogo,  por unha parte,  cos  mapas do Plan Eólico e do Plan Mineiro de Galicia,  por outra.  É unha
perfecta ilustración dos intereses en xogo e da actitude das administracións.  

Dada a situación, fixemos unha proposta xeral de protección paisaxística urxente, solicitando a calificación
provisional de AEIP para todos os espazos da Rede Natura e para todos espazos clasificados como Solo
Rústico  de  Especial  Protección.  Isto  evitaría  a  degradación  irreversible  de  moitos  espazos  valiosos,  e
permitiría gañar tempo para desenvolver os estudos científicos e a concienciación social necesarios para
unha protección racional e eficaz do territorio. 

Fumos informados de que a protección da paisaxe (cuxas directrices aínda están en fase de elaboración)
tropeza  cunha forte  resistencia  das  administracións,  do  poder político,  do poder  económico e  tamén,
desgrazadamente, dunha grande parte da cidadanía con intereres no territorio.

Tamén fumos informados de que, literalmente, “o éxito ou fracaso da protección da paisaxe depende,
sobre todo, dos concellos”. 

Expoñemos esta situación á consideración do Concello de Gondomar, para as decisións pertinentes.

O Anexo III contén o texto da nosa proposta xeral incluida nas Alegacións ao Catálogo das Paisaxes de
Galicia. 
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7. SOBRE O PROBLEMA DO SANEAMENTO E DA DEPURACIÓN DAS AUGAS RESIDUAIS EN GONDOMAR

Éste é un problema que vén denunciando dende hai anos Salvemos Monteferro, e que afecta á calidade das
augas e á vida dos ríos e da Foz do Miñor.

As administracións públicas (concello e Augas de Galicia) argúen que o problema é a antiguidade da rede de
saneamento e as conseguintes filtracións e averías. Só uns breves apuntes:

1) Se a rede de saneamento é unitaria, cando chove é inevitable a descarga no medio natural da auga
residual sen depurar mixturada coa de chuvia, porque unha tormenta non pode ser depurada, nin
cabe nun tanque, nin cabe na rede. Pensamos que éste é o problema principal en Gondomar.

2) As redes unitarias non teñen solución. Só existe un sistema paliativo, que debe contar con catro
elementos, e que ten a súa complexidade: 

• Un sistema de descarga en varios puntos, cunha porcentaxe de dilución das augas residuais nas
de chuvia estrictamente controlada.

• Tanques (mal chamados) de tormenta nos mesmos puntos, para recoller as primeiras augas de
chuvia (son  as  máis  contaminadas,  poque  lavan  as  superficies  artificializadas  e  arrastran
residuos orgánicos e inorgánicos de todo tipo,).

• Unha rede de tuberías para conducir as primeiras augas de chuvia dende os tanques á EDAR.
• Unha liña de tratamento na EDAR apta para depurar as primeiras augas de chuvia. 

3) A única solución racional son as redes separativas. Pero os elementos do sistema paliativo das redes
unitarias  son  tamén  necesarios  nas  redes  separativas.  De  estar  ben  diseñados,  poden  ser  un
primeiro paso para transformar unha rede unitaria en separativa. Pero subsiste o problema técnico
e económico de duplicar a rede de tuberías dende os sumidoiros ata os puntos de descarga. 

É  unha  cuestión  de  balance  entre  o  custo  económico  e  os  beneficios  ambientais,  que  tamén
comportan  un  aforro,  incluso  un  beneficio,  económico.  Valla  como  ilustración  o  ocorrido  no
concello de Nigrán: a desecación e recheo do Porto do Molle, a desaparición irreversible da chaira
de inundación, os seus efectos no río Muiños e no Areal de Lourido-Panxón, os traballos necesarios
para paliar a situación, e o balance económico e ambiental destes feitos.  

4) Se hai augas residuais industriais, precisan depuración en orixe. Do contrario, atravesan o sistema
da EDAR (xeralmente afectando o proceso e, a veces, averiando o sistema) e acaban no medio. 

5) Temos serias dúbidas do funcionamento da EDAR de Gondomar. Non sabemos cal é o seu rende-
mento, e temos motivos para supoñer que é moi baixo, incluso en tempo seco. É dicir: que, moi
probablemente, unha grande cantidade de auga residual non se depura. 

Pensamos que o concello  de Gondomar, xunto cos de Nigrán e Baiona, e con Augas de Galicia,  deben
abordar de xeito definitivo a solución da contaminación dos ríos do Val de Miñor e da Foz do Miñor. 

Damos por suposto que Augas de Galicia e os técnicos do concello son conscientes das circunstancias que
acabamos de expoñer. Só solicitamos, e esperamos, que actúen en consecuencia. 
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PLATAFORMA POLA PROTECCIÓN

DA SERRA DO GALIÑEIRO

www.serradogalinheiro.org

MANIFESTO (2011)

Manifestamos que a Serra do Galiñeiro, lugar natural de encontro dos Concellos de Vigo, Gondomar, Mos,
O Porriño e  Tui,  é un lugar senlleiro polos seus valores naturais (xeolóxicos, biolóxicos, paisaxísticos),
culturais (históricos,  arqueolóxicos,  etnográficos),  sociais  e  económicos (actividades  tradicionais  que
aproveitan de xeito sustentable e rendible os recursos do monte; actividades de lecer; deportes de natureza). 

Consideramos que este espazo natural e os seus valores teñen que ser protexidos  ao amparo das
lexislacións  europea,  galega  e  municipal  vixentes.  A pesar  dos  convenios  internacionais  e  das  directivas
europeas, Galicia só protexe (e de xeito ineficaz) o 11,6% do seu territorio (a media estatal é do 27%,  Asturias
protexe o 33 %, e Madrid o 40%).  Por tal  motivo, o noso país ten que enfrontar unha sanción da Unión
Europea. A rede galega de espazos protexidos debe ser ampliada, e a Serra do Galiñeiro debe formar parte
dela. 

Denunciamos as actividades altamente impactantes que estragan a Serra, perseguindo a cega idea dun
desenvolvemento ilimitado, e usando a natureza dun xeito irreponsable: a plantación masiva e a proliferación
incontrolada de especies foráneas (eucaliptos, piñeiros e acacias), que reducen a biodiversidade e aumentan o
risco de incendio; a proliferación de canteiras (moitas delas ilegais), o abandono de canteiras esgotadas sen a
debida restauración; a apertura masiva de pistas, o seu ancheado e recrecemento con terra e entullo, o seu
asfaltado; a práctica deportiva con vehículos a motor (todoterreos, motos de cross e quads) dentro e fora das
pistas; os movementos incontrolados de terra; os vertedoiros incontrolados de lixo e entullo; a acampada ilegal;
a  destrución  neglixente ou intencionada de  patrimonio  arqueolóxico.  E  agora  están  en proxecto  grandes
infraestruturas  (un parque eólico; estradas de circunvalación urbana) e  industrias de alto impacto (unha
trituradora de entullo), que ameazan con degradar a Serra dun xeito xeralizado e irreversible. 

Solicitamos a protección da Serra do Galiñeiro pola súa riqueza como espazo natural e cultural.  A
Serra é un ben natural, valioso en sí mesmo. Pero tamén é un ben común. A xeración actual debe preservala
para as xeracións vindeiras e, con ela, debe conservar os seus valores: 

• A súa morfoloxía: o seu modo e elevarse e a configuración das súas formacións rochosas, que fan dela un
referente paisaxístico nas bisbarras do Val Miñor, Vigo, A Louriña, O Baixo Miño e O Morrazo. 

• O seu rico patrimonio xeolóxico: as formacións de gneis de riebeckita nos cumes máis altos da Serra.
Os seus  valores tectónicos, únicos no mundo. As súas formacións xeomorfolóxicas, como  A Cova da
Becha, de orixe periglaciar, en Vincios, ou Os Milaghres da Trapa, nos Cabreiros. As súas cavidades, como
as do monte dos Arruídos, en Vincios, ou A Lapa da Moura, en Vilas, Morgadáns. 

• O seu rico  patrimonio biolóxico: hábitats  de breixeiras húmidas,  brañas,  turbeiras e  matogueiras de
influencia mediterránea e termófilas con endemismos, algúns deles catalogados pola Directiva Europea
43/92/CEE, como “Hábitats Prioritarios”, (como as "Breixeiras húmidas atlánticas meridionais de Ericas")
ou “Hábitats de Interese Comunitario”, (como as "Breixeiras secas” e os "Pastos pioneiros en superficies
rochosas"). A Serra acubilla fauna de escasa presenza en Galiza, coma a azulenta papuda, e endemismos
coma a saramaganta (Chioglossa lusitanica), e a rá patilonga. Tamén acubilla avifauna migratoria, como o
picanzo real ou o pedreiro cincento. A ampliación da superficie protexida do Parque Natural do Monte Aloia
a toda a Serra do Galiñeiro garantiría a continuidade dos ecosistemas imprescindibles para todas estas
especies animais e vexetais da Serra. 

• As pegadas da presenza humana en época prehistórica:  petróglifos como o de “Agua da Laxe”, de
características únicas no continente europeo;  mámoas como as da Chan das Moutas e as dos Bromús.
Elementos senlleiros de época histórica, como os restos da Fortaleza do Galiñeiro. Elementos relevantes
da arquitectura e da técnica populares, como as  presas, as  levadas e os  muíños de auga. Pero este
valioso patrimonio sofre estragos continuos. Os petróglifos de Santa Lucía (un deles, con alabardas) foron
soterrados (enteiros ou relados) ao ampliar un picadeiro. Tres das nove mámoas da Chan das Moutas
desapareceron: dúas foron desfeitas ao achanzar unha pradería; a outra foi soterrada por un recheo. 
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• As numerosas  cavidades existentes na Serra.  Cavidades que posúen  valores xeolóxicos singulares.
Abrigueiros naturais  que  son  acubillo  e  leito  de  elementos  arqueolóxicos de  orixe  prehistórica  e
medieval; abeiro para o pastoreo comunal e, ata hai ben pouco, albergue de obradoiros de cantería
artesanal, como a “Casa do Demo”. Cavidades que son orixe e morada dun rico patrimonio inmaterial,
expresado en numerosas  lendas populares e nun amplo abano de seres mitolóxicos a elas asociados.
Estes verdadeiros monumentos etnográficos e o seu entorno natural deben conservarse inalterados. 

• O  aproveitamento  multifuncional da  Serra  que  fan  moitas  Comunidades  de  Montes,  veciños  e
particulares, mediante actividades sustentables e rendibles, que crean as condicións necesarias para a
agricultura e a gandería ecolóxicas, e que manteñen viva a identidade do rural. A súa economía sustenta,
ademais, valiosas actividades dos centros culturais das parroquias, dinamizando a cultura do pobo. 

• O  pastoreo de gando ceibe:  cabalos, vacas, ovellas e cabras. A existencia de  greas de cabalos do
monte galegos permite a celebración de dous Curros: o de Vincios e o de Morgadáns. Esta raza equina
autóctona está en perigo de extinción, e o Real Decreto 1682/1977 establece a súa protección especial. 

• As augas superficiais e subterráneas da Serra, que abastecen ao encoro de Zamáns e ás traídas de auga
potable da veciñanza de todo o seu entorno. 

• O valor social que ten a Serra, nun territorio tan poboado como é o Val Miñor, Vigo, A Louriña, o Baixo
Miño e O Morrazo, como lugar idóneo para  actividades de lecer (sendeirismo; colleita de cogumelos),
deportes de natureza (escalada; carreiras de orientación) e actividades culturais (estudio e divulgación
da riqueza natural, histórica e social do lugar). 

Reclamamos que as administracións públicas acometan a protección da Serra dun xeito real e eficaz .
No ano 2008,  o Conselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e os alcaldes dos Concellos da zona
anunciaron a ampliación do Parque Natural do Monte Aloia a todo o cordal da Serra do Galiñeiro . Foi
unha declaración  baleira.  No ano 2009,  a  Comisión de Espazos Naturais  da Axenda 21  do Concello  de
Gondomar avalou as razóns da ampliación e apoiouna. Pero, a día de hoxe, os poderes públicos abandoaron
ese obxectivo. No ámbito local, só os Concellos de Vigo e O Porriño clasifican nos seus Plans Xerais de
Ordenación Municipal a súa parte da Serra como  Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.  O
Concello de Gondomar parece seguir  o mesmo camiño. Pero a Xunta de Galicia non manifesta intención
ningunha de protexer este valioso lugar. Mentras tanto, a degradación da Serra continúa, e multiplícanse o
número e o alcance das ameazas que penden sobre ela. 

Invitamos a toda a cidadanía,  entidades (colectivos,  asociacións,  comunidades,  clubes) e particulares, a
tomar parte neste esforzo colectivo Pola protección da Serra do Galiñeiro. A vosa participación con
traballo, ideas ou un simple apoio é necesaria para salvagardar as riquezas naturais, culturais e sociais da
Serra e conseguir a súa protección definitiva.

PLATAFORMA

• ADEGA 
• AMIGOS DA TERRA 
• A RÍA NON SE VENDE 
• ASOCIACIÓN A GROBA 
• ASOCIACIÓN CULTURAL BERRA VAL MIÑOR 
• ASOCIACIÓN TREZE-CATORZE (SALCEDA DE 

CASELAS) 
• ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA (AGA) 
• ASOCIACIÓN PENA CABALARIA (BEMBRIBE) 
• ASOCIACIÓN VECIÑAL CASCO VELLO (VIGO)
• ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE VINCIOS 
• CENTRO CULTURAL AS PEDRIÑAS (MOS) 
• CENTRO SOCIAL FAÍSCA 
• CENTRO SOCIAL REVOLTA 
• CLUBE ESPELEOLÓXICO MAÚXO 
• CLUBE DE MONTAÑA E ESCALADA AZIMUT 
• CLUBE DE MONTAÑA XISTRA 
• CLUBE MONTAÑEIROS CELTAS 

• CLUBE PENA TREVINCA - MONTAÑEIROS DE 
GALICIA 

• COMUNIDADE DE MONTES VMC DE CHAÍN 
• COMUNIDADE DE MONTES VMC DE COUSO 
• COMUNIDADE DE MONTES VMC DE VALADARES 
• COMUNIDADE DE MONTES VMC DE VINCIOS 
• FEDERACIÓN VECIÑAL EDUARDO CHAO (VIGO) 
• FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO 
• FESTA DA PREHISTORIA (MOS) 
• INSTITUTO DE ESTUDOS MIÑORANOS 
• MUNDO MINEIRO-ETSIM (VIGO) 
• OUTRO VIGO É POSIBLE 
• PERMACULTURA EIRAS DO MINHO 
• PLATAFORMA POLA DEFENSA DA RÍA DE VIGO CÍES 
• SALVEMOS MONTEFERRO 
• S.O.S. GROBA 
• VERDEGAIA
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Alegacións ao Catálogo das Paisaxes de Galicia  - 2016.04.13

A Terra Non Se Vende, Galiza Non Se Vende, A Ría Non Se Vende,
Salvemos Monteferro, Luita Verde e Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo

Proposta Específica 3. A Foz do Miñor (ZEC A Ramallosa)

1. Os valores naturais da Foz do Miñor

• A O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (2014) contén a ficha 46. ZEC ES1140003 A Ramallosa
(páx. 149 a 151). Nós preferimos utilizar o nome real do espazo, Foz do Miñor.

• O punto 46.2 (páx. 151) contén a información oficial Natura 2000 actualizada e pendiente de validación
pola Comisión Europea. 

• A fauna realmente existente  vai  moi  alén da considerada no Anexo II  da  Directiva 92/43/CEE,  e foi
relacionada nas nosas alegacións á ampliación da Rede Natura 2000 de Galicia presentada pola Xunta de
Galicia en 2012.

2. A Foz  do  Miñor  no  Rexistro  Xeral  de  Espazos  Naturais  de  Galicia  e  nas  Normas  Complementarias  e  
Subsidiarias de Planeamento de 1991

Facemos achega ao I.E.T. da carta do RXENG: Pontevedra - Espazo Natural 11. Foz do Miñor.

3. A ZEC A Ramallosa no Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia

O espazo declarado LIC (hoxe ZEC) é o comprendido entre a ponte da estrada Vigo-Baiona e a barra da
Ladeira. Non comprende o espazo intermareal e fluvial situado augas arriba da ponte, nin a franxa mariña
comprendida entre A Ladeira e a liña Monte Lourido (ao N) - Santa Marta (ao S).

4. O Informe da Dirección Xeral da Conservación da Natureza (2008.11.04) sobre dúas propostas realizadas 
polo Concello de Nigrán (Foz do Miñor e Monteferro):

- Proposta de ampliación do LIC "A Ramallosa".

Dados os valores naturais da zona, a proposta semella viable, pois daría continuidade a unha zona de
elevado valor ecolóxico do contorno do río Miñor.

En todo caso, estímase que sería conveniente que o límite da ampliación continuase polo deslinde do
dominio público marítimo-terrestre das marxes do río, que é a zona que amosa o valor máximo, xa que
máis fora atópanse edificacións, cultivos, vieiros e outras infraestruturas.

5. A ampliación proposta pola Xunta de Galicia en 2012

A ampliación proposta, pero non realizada pola Xunta, incluía o espazo intermareal e fluvial augas arriba da
ponte, pero non a franxa mariña entre A Ladeira e a liña Monte Lourido-Santa Marta.

6. A solicitude de Galiza Non Se Vende nas nosas alegacións á proposta da Xunta en 2012

Celebrábamos  a  ampliación  augas  arriba  da  ponte,  pero  reclamábamos  -e  seguimos  reclamando-  a
ampliación da ZEC á franxa mariña entre A Ladeira e a liña Monte Lourido-Santa Marta.

Dito doutro xeito: reclamamos para a ZEC A Ramallosa a extensión (e tamén o nome) do Espazo Natural 11.
Foz do Miñor que figura no Rexistro Xeral de Espazos Naturais de Galicia de 1991.

7. A non realización da ampliación proposta pola Xunta en 2012

A ampliación non se realizou, e non sabemos a causa. As nosas alegacións non foron respondidas.

8. Os impactos da presión antrópica na ZEC A Ramallosa

A pesar da súa condición de LIC, a Foz do Miñor está sometida a unha grande presión antrópica e aos seus
impactos:

 Presión urbanistica en todo o contorno do LIC. É moi salientable a urbanización parcial  da barra da
Ladeira cun complexo formado por restaurante, piscina, bungalows e camping. Os edificios do complexo,
incluido o campig, que está delimitado por muros de formigón, constituén unha barreira que impide a
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dinámica dunar.  Os bungalows teñen sentenza firme de derrubo por  parte  do Tribunal  Superior  de
Xustiza de Galiza dende 2004, pero aínda permenecen e pé.

 Contaminación por augas residuais, fundamentalmente, pero con toda probabilidade non só, urbanas. É
moi salientable a existencia de varios puntos de verquido incontrolado de augas residuais. Os efectos
son devastadores: a Foz do Miñor foi  Zona Pechada ao marisqueo dende agosto de 2010 ata 2014.
Dende entón está clasificada como Zona C de marisqueo. Pero non temos garantía de que a situación
mellorase. Polo contrario, hai novas alarmantes sobre o empeoramento dos resultados analíticos.

 Artificialización  progresiva  das  súas  ribeiras  e  accesibilidade  progresiva  ao  interior  do  LIC.  Son
salientables dous paseos artificiais. 

◦ Un deles, chamado sendeiro panorámico, intérnase no LIC actual, percorrendo o borde dunha zona
de terra firme que se adentra na Foz. 

◦ O  outro  está  constituido  por  unhas  pasarelas  cuxo  obxecto  é  facilitar  o  acceso  cómodo  entre
diversos tramos da barra da Ladeira, na súa cara interior, en pleno LIC. 

Os impactos resultantes son: a presenza humana en lugares ata agora non frecuentados, o ruido, as
molestias conseguintes para a fauna e a degradación do hábitat. A apertura do “sendeiro panorámico”
provocou que as aves nidificantes abandoasen a zona.

9. SOLICITUDE PARA A FOZ DO MIÑOR

1) Ampliación da ZEC Foz do Miñor de acordo coas alegacións de GNSV de 2012 

Mantemos perante a Consellería de Medio Ambiente a solicitude de ampliación da ZEC que fixemos nas
alegacións de Galiza Non Se Vende á proposta de ampliación da Xunta en 2012. A nosa solicitude vai
alén da ampliación proposta pola Xunta en 2012 e coindice substancialmente co Espazo Natural 11. Foz
do Miñor (Pontevedra) do Rexistro Xeral de Espazos Naturais de Galicia de 1991.

2) Declaración de AEIP para a Foz do Miñor ampliada segundo as alegacións de GNSV de 2012

Solicitamos  a  declaración  de  Área  de  Interese  Paisaxístico  para  a  Foz  do  Miñor  no  ámbito  da  ZEC
ampliado según as alegacións de GNSV de 2012, por tratarse dun espazo natural valioso, cuxa protección
actual, ademais de parcial, só é teórica.

3) Estudo ambiental e paisaxístico da Foz do Miñor 

Que o I.E.T. recolla a nosa solicitude e promova, diante dos organismos competentes da Xunta de Galicia,
un estudo ambiental e paisaxístico sobre o estado actual da Foz do Miñor.

4) Declaración transitoria de AEAP

Dados os impactos que a ZEC está sufrindo, expoñemos á consideración do I.E.T. a oportunidade da súa
declaración como Área de Especial Atención Paisaxística. 

Entendemos que a declaración de AEAP sería transitoria, e tería por obxecto a integración paisaxística da
Foz, xunto coa rexeneración ambiental que vimos reclamando dende hai anos.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

2008 Proposta de ampliación do LIC A Ramallosa 
Concello de Nigrán á Xunta de Galicia- CMA -Dirección Xeral  da Conservación da Natureza 

2008.11.04 Informe da  Dirección Xeral  da  Conservación  da  Natureza  sobre dúas  propostas  do Concello  de
Nigrán: Proposta de ampliación do LIC A Ramallosa e Proposta de Paisaxe Protexida Monteferro-Illas
Estelas. (Informe favorable con recomendacións).

ANEXOS

• Carta do Espazo Natural 11. Foz do Miñor (Rexistro Xeral dos Espazos Naturais de Galicia, 1991).
• Carta do LIC e proposta de ampliación da Xunta de Galicia en 2012
• Carta de Declaración 46. ZEC A RAMALLOSA (ES1140003) (Decreto 37/2014. Anexo I).
• Carta de Zonificación 1.46. ZEC A RAMALLOSA (ES1140003) (Decreto 37/2014. Anexo II – PDRN).
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Carta do Espazo Natural 11. Foz do Miñor (Rexistro Xeral dos Espazos Naturais de Galicia, 1991)

PXOM Gondomar - Borrador 15 de 21 2016.11.07-09-16



Catálogo das Paisaxes de Galicia ANEXO II Proposta A Foz do Miñor 2016

Carta do LIC  RAMALLOSA (ES1140003) e proposta de ampliación da Xunta de Galicia en 2012
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Alegacións ao Catálogo das Paisaxes de Galicia 2016.04.13

A Terra Non Se Vende, Galiza Non Se Vende, A Ría Non Se Vende, 
Salvemos Monteferro, Luita Verde e Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo

6. PROPOSTA XERAL

6.1 Base da proposta

• Consideramos que os espazos naturais seguen sendo os elementos máis importantes da paisaxe.

• Consideramos, asimesmo, que xeralmente hai unha relación directa entre a calidade e saúde dos
espazos naturais e a calidade da paisaxe. 

• E pensamos que isto depende da beleza da súa xeomorfoloxía, da biodiversidade da súa flora e
fauna,  dos  endemismos  que  acubillen,  do  valor  cultural,  diversidade  e  sustentabilidade  das
actividades que neles desenvolvan os seres humanos no aproveitamento dos seus recursos, e na
riqueza do patrimonio etnográfico, arqueolóxico, histórico e inmaterial que neles vaian deixando o
seres humanos.

• Polo  tanto,  consideramos  que,  por  principio,  deben  protexerse  todos  os  espazos  naturais  e  a
meirande parte do solo rústico do País como paisaxe, pois é condición necesaria, ainda que non
sexa suficiente, para a protección do territorio e das paisaxes de Galicia. 

• E pensamos que a actual clasificación dos espazos naturais e do solo rústico permite acometer a súa
protección de xeito inmediato. Isto evitaría a degradación irreversible de moitos espazos valiosos, e
permitiría gañar tempo para desenvolver os estudos científicos e a concienciación social necesarios
para unha protección racional e eficaz do territorio. 

En consecuencia, facemos a proposta que sigue.

6.2 Declaración de AEIP para os 126 espazos naturais comprendidos no Rexistro Xeral de Espazos Naturais
de Galicia de 1991

Sistema de Informacion de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/ 

• A Coruña: 51 espazos naturais
• Lugo: 26 espazos naturais
• Ourense: 21 espazos naturais
• Pontevedra: 28 espazos naturais

6.3 Declaración de AEIP para os 75 espazos naturais que constitúen a Rede Natura 2000 e para os espazos
declarados ZEPVN en espera da actualización de límites da Rede Natura 2000

• 59 ZEC
• 16 ZEPA
• Espazos ZEPVN en espera 

6.4 Declaración de AEIP para os 28 espazos da Rede Galega de Espazos protexidos que non forman parte 
da Rede Natura 2000

• 1  parque nacional 
• 6  parques naturais 
• 2  paisaxes protexidas 
• 8  monumentos naturais 
• 5  humidais protexidos 
• 6  reservas da biosfera 
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6.5 Declaración de AEIP para os 23 espazos reclamados nas alegacións de Galiza Non Se Vende
á proposta de ampliación da Rede Natura 2000 en 2012

1) Ampliación de 7 LIC (hoxe ZEC) existentes en 2012: 7 ZEC

• ZEC Estaca de Vares
• ZEC Ortigueira-Mera
• ZEC Cabo Udra
• ZEC Costa da Vela
• ZEC Enseada de San Simón
• ZEC Illas Estelas – Monteferro
• ZEC Gándaras de Budiño

2) Ampliación de 4 LIC (hoxe ZEC) existentes ata acadar unha superficie superior 
á da ampliación proposta pola Xunta de Galicia en 2012, que é insuficiente: 5 ZEC

• ZEC Costa Ártabra
• ZEC Fragas do Eume
• ZEC Xuvia-Castro
• ZEC Betanzos-Mandeo
• ZEC A Ramallosa (Foz do Miñor)

3) Creación de 4 novas ZEC propostas como LIC pola Xunta de Galicia en 2012, pero
cunha superficie superior á proposta pola Xunta, que é insuficiente: 4 ZEC

• ZEC Esteiro do Rio Baxoi
• ZEC Rio Belelle
• ZEC Rio Sor
• ZEC Rio Baleo

4) Creación de 5 novas ZEC non incluidas na proposta da Xunta de Galicia de 2012: 5 ZEC

• ZEC Ria de Ferrol
• ZEC Encoro das Forcadas (Valdovino)
• ZEC Montes e carballeiras do Morrazo
• ZEC Xunqueira do Lagares
• ZEC Rio Tea

5) Creación da nova ZEC Serra da Groba, proposta como LIC pola Xunta de Galicia en
2012, pero cunha superficie superior á proposta pola Xunta, que é insuficiente: 1 ZEC
(Alegación solidaria de 40 redes e asociacións en 2012).

6) Creación da nova ZEC Serra do Galiñeiro, non incluida na proposta da Xunta de
Galicia en 2012: 1 ZEC
(Alegación solidaria de 40 redes e asociacións en 2012).

6.6 Declaración de AEIP para todos os lugares e espazos de Galicia clasificados pola Lei do Solo como
Solo Rústico de Especial Protección: espazos naturais, agrarios, gandeiros, forestais, de augas, de
costas ou con valores culturais e patrimoniais asociados

• Solo Rústico de Especial Protección de espazos naturais
• Solo Rústico de Especial Protección agropecuaria (1)
• Solo Rústico de Especial Protección forestal (2)
• Solo Rústico de Especial Protección de augas 
• Solo Rústico de Especial Protección de costas 
• Solo Rústico de Especial Protección patrimonial (3)

(1) Consideramos que os ámbitos agrarios e gandeiros tradicionais con calidade de paisaxe cultural son
AIEP de seu. 
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As concentracións parcelarias e a agricultura industrial son elementos negativos. Sen embargo, todo
ámbito agrogandeiro posúe valores paisaxísticos. Polo tanto:

• Se os valores naturais ou ecolóxicos, patrimoniais ou culturais, estéticos ou panorámicos do
ámbito compensan o seu mal uso, o espazo debe seguir considerándose AEIP. 

• Se o mal uso estraga os restantes valores, o espazo debe ser considerado Ámbito de Especial
Atención Paisaxística mentras non se acade a súa recuperación mediante usos agrogandeiros
tradicionais, proporcionados á potencialidade do medio e integrados nel. 

O territorio non ten por que sufrir de xeito irreversible os erros dunha xeración de seres humanos. 

(2) Consideramos que os bosques e fragas de especies autóctonas diversas, propias de cada lugar, e os
cultivos de especies arbóreas autóctonas en montes con aproveitamento multifuncional, son AIEP
de seu. 

O monocultivo forestal de especies alóctonas é, en principio, un factor negativo. Sen embargo, todo
ámbito forestal posúe valores paisaxísticos. Polo tanto:

• Se os valores naturais ou ecolóxicos, patrimoniais ou culturais, estéticos ou panorámicos do
ámbito compensan o seu mal uso, o ámbito debe seguir considerándose AEIP. 

• Se o mal uso estraga os restantes valores, o espazo ámbito debe ser considerado  Ámbito de
Especial Atención Paisaxística, mentras non se acade a súa recuperación mediante o cultivo de
especies autóctonas e o regreso a un aproveitamento multifuncional do monte. 

(3) Estes ámbitos deben incluir a contorna dos xacementos arqueolóxicos e a contorna das covas e
cavidades  que  teñan  valor  hidro-xeo-bio-morfolóxico,  arqueolóxico,  histórico,  etnográfico  ou
cultural,  ou  que  leven  asociado  un  patrimonio  inmaterial.  As  contornas  destes  elementos
constitúen ámbitos de territorio e paisaxe imprescindibles para a contextualización dos seus valores
e para a súa preservación.

6.7 Declaración de AEIP para os  90  ámbitos relacionados no POL como Espazos de Interese Paisaxístico

Esta proposta é extensiva a aqueles dos 169 núcleos de identidade do litoral e dos 875 areais cuxos valores os
fagan declarables AEIP, ben como espazos propios ou como ámbitos integrados en AEIP mais extensas.

Tramo de costa Espazos de interese
paisaxístico

Núcleos de identidade
do litoral

Areais

Mariña Lucense 8 7 63

Rías Altas 20 16 92

Golfo Ártabro 8 26 74

Arco Bergantiñán 9 6 31

Costa da Morte 25 37 101

Rías Baixas 20 66 500

Costa Sur 2 11 14

Total 90 169 875
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6.8 Declaración de AEIP para todos os corredores ecolóxicos entre os Espazos Naturais Protexidos

Facemos esta proposta de acordo co xa expresado no punto 3.2, que lembramos e resumimos aquí.

• A Rede de Espazos Naturais Protexidos debe ser unha verdadeira Rede para ser viable, é dicir, os
seus Espazos Naturais han de estar interconectados por corredores ecolóxicos que, á sua vez, sexan
Espazos Naturais protexidos.

• Consideramos que todos os Espazos Naturais Protexidos deben ser declarados AEIP, polas razóns
descritas en 6.1. 

• E os corredores ecolóxicos deben ser declarados AEIP por dúas razóns:

◦ Por seren Espazos Naturais Protexidos.
◦ Porque  os  seus  valores  como  paisaxe  son  necesarios  para  a  súa  función  de  corredores

ecolóxicos.

6.9 Declaración de AEAP para todos os lugares e espazos de Galicia clasificados pola Lei do Solo como Solo
Rústico de Especial Protección de Infraestruturas

Entendemos que os AEAP teñen dúas funcións:

• Integrar na paisaxe aquelas infraestruturas que son necesarias e, que por algún golpe de sorte,
teñen un deseño excelente, capaz de transformarse nun valor paisaxístico.

• Paliar,  como  mal  menor,  o  impacto  paisaxístico  de  infraestruturas  preexistentes,  ou  de  novas
infraestruturas das que se demostre de xeito indubidable que son inevitables, polo necesarias.

Pero temos que volver a citar aquí o risco mencionado no punto 3.3: a máis que probable utilización da
figura de Ámbito de Especial Atención Paisaxística para xustificar a integración de calquera tipo de nova
industria ou infraestrutura, necesaria ou non, en calquera espazo natural ou rústico valioso. E alertamos
deste risco para que sexa tido en conta nas Directrices.

_______
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SOLICITUDE E SINATURA

Á vista de todo o exposto, SOLICITAMOS:

1. Que sexan tidas en conta estas suxestións.

2. Que o Concello de Gondomar nos informe en tempo e forma:

• Das decisións adoptadas respecto destas suxestións.

• Do estado de tramitación do PXOM.

• Do estado de tramitación doutros instrumentos de planificación complementarios ou paralelos
ao PXOM (Polígono industrial da Pasax, Núcleos Rurais) .

Vigo

Documento I:
Documento II:
Documento III:

7 de novembro de 2016 (correo electrónico)
9 de novembro de 2016 (rexistro e correo electrónico)
16 de novembro de 2016 (rexistro e correo electrónico)

No nome e representación de: No nome e representación de: E no nome da rede:

Terra viva e vida digna
RCA:  _______

RCA:  _______
www.salvemosmonteferro.org

Unha rede en defensa
da Ría de Vigo

www.arianonsevende.org

Asina:

______
D.I.  ______
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